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I  APRESENTAÇÃO 
 
O Documento Base da 4ª Conferência Estadual de Educação da Bahia - 

COEED-BA 2022 é resultado de um processo amplo e participativo de análise 

das políticas públicas educacionais, do âmbito municipal, estadual e nacional. 

Teve como ponto de partida o conteúdo disponibilizado no CADERNO COEED 

2022, produzido pelo Fórum Estadual de Educação da Bahia (FEEBA) com 

respaldo, especialmente, no Documento Referência da Conferência Nacional 

Popular de Educação (CONAPE), o qual lança um olhar crítico e propositivo 

sobre diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional, articulado ao Plano 

Estadual e Planos Municipais de Educação. Seu objetivo é dispor à apreciação 

dos delegados e delegadas presentes na COEED, nos dias 07 e 08 de abril de 

2022, o conjunto sistematizado das emendas recebidas da etapa municipal das 

discussões, cuja pertinência será objeto de deliberação coletiva, gerando como 

produto o Documento Final da 4ª Conferência, orientador do processo de 

avaliação e monitoramento dos Planos e da participação da Bahia na etapa 

nacional dos debates.  

 

Ademais, o Documento Base da COEED-BA 2022 tem um significado histórico, 

considerando, primeiramente, o contexto de sua concepção. Do ponto de vista 

conceitual, esse Documento é um dos instrumentos de luta e de resistência do 

campo da educação, servindo como fundamento para a defesa da democracia, 

da diversidade e da educação pública com participação popular. Estruturando-

se por eixos temáticos, pondera sobre os diversos desafios educacionais, a 

superação dos privilégios rumo ao exercício pleno do direito à educação, as 

possibilidades de aperfeiçoamento dos sistemas de ensino, a necessidade de 

das políticas públicas educacionais retomarem o rumo na direção de uma 

educação socialmente referenciada.  

 

Também cabe destacar o contexto da elaboração do Documento Base. Para ser 

fabricado, o Sistema de Relatoria da COEED - SRCOEED cadastrou 396 

municípios, por meio das contribuições sistematizadas das Conferências 

Municipais e Intermunicipais de Educação, ao longo longo de seis meses de 

trabalho sob contingências da Pandemia de Covid-19, sob efeito dos retrocessos 
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na agenda educacional brasileira, em meio ao enfrentamento desafios 

inimagináveis do período. Considerando os eixos temáticos, foram sugeridas 

emendas e novas proposições pelos municípios, registradas conforme padrão 

estabelecido: em azul, as emendas aditivas; em vermelho, as emendas 

supressivas; em verde, as emendas substitutivas; e, por fim, em laranja, as 

novas emendas. As emendas e proposições passaram por um processo de 

registro, organização e sistematização, atendendo às regras regimentais 

publicadas no CADERNO COEED, analisando consistências, mérito e 

conformidade aos preceitos legais do Estado brasileiro em matéria de educação. 

Desse modo, o Documento se coloca em foco, devendo suscitar reflexões e 

debates ao longo do processo de ocupação dos espaços de participação social 

instalados nas mesas, colóquios e plenárias da 4ª Conferência Estadual.  

 

Vê-se, portanto, que este Documento Base não se trata de mero texto impresso, 

trazendo nas suas linhas e entrelinhas o "espírito" de mobilização local e de 

projeção no debate nacional sobre a educação. Apesar das adversidades do 

período, e perplexos diante do agravamento das desigualdades educacionais, 

os diversos setores educacionais e segmentos sociais responderam com 

significativo engajamento no debate. É esse MOVIMENTO, ao mesmo tempo 

singular e plural, realizado na Bahia, saldo de uma ação sistemática e 

organizada de estudo, discussão e mobilização, ancorado na prática do diálogo 

e da colaboração, envolvendo entidades, movimentos populares, instituições, 

órgãos da sociedade, comprometidos com o direito à educação para todos os 

cidadãos.  

 

Dessa forma, esperamos que o Documento Base, na sua complexidade e 

potencialidade, possa qualificar o movimento de defesa da educação na Bahia. 

Sem dúvida, o mesmo representa o firme propósito, dos baianos e baianas, de 

reconstruir a nação sobre as bases de uma educação pública, gratuita, 

democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos/as.   
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CRITÉRIOS METODOLÓGICOS QUE ORIENTARAM O TRABALHO DOS 

MEMBROS DO FEEBA NA ANÁLISE DAS EMENDAS ENCAMINHADAS 

PELOS MUNICIPIOS 

 

 

A maioria das contribuições apresentadas pelos municípios consistiu de 

emendas aditivas e algumas substitutivas (de um modo geral, pertinentes e em 

consonância com o texto original). Por este motivo, foram devidamente incluídas 

no texto.  

 

A maioria das proposições indicadas como NOVAS, ou já estavam incorporadas 

de alguma maneira ao texto original, ou estavam em desacordo com a legislação 

vigente. Por este motivo não foram incorporadas ao documento. Outras 

emendas NOVAS, estavam detalhando ações para a educação municipal, em 

casos bem específicos, de modo que os analisadores entenderam que não 

caberia serem incorporadas ao documento.  

 

Foi evitado acatar proposições que desconfigurassem o texto em sua ideia 

básica, ou que já estavam contempladas, o que redundaria em sobreposições. 

 

 

CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS, CONFORME ORIENTAÇÃO 

DO FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

 

• Emendas aditivas – azul  

• Emendas supressivas – vermelho  

• Emendas substitutivas – verde  

• Novas proposições – laranja 
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EIXO I - DÉCADAS DE LUTAS E CONQUISTAS SOCIAIS E POLÍTICAS EM 
XEQUE: O GOLPE, A PANDEMIA E OS RETROCESSOS NA AGENDA 
BRASILEIRA 

1. O Brasil, com dimensões continentais e dotado de inúmeras riquezas, 
figurou como a sexta maior economia do mundo, o que demonstra sua 
capacidade de constituir-se como potência mundial, incluindo com 
dignidade e altivez os milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham 
diuturna e arduamente. Há, na atual conjuntura, um enorme desafio 
político-institucional para garantir emprego e renda, saúde, segurança 
alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, educação, acesso à 
terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, 
ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é 
preciso um governo e instituições organizadas, geridas de maneira 
responsável, ao contrário do que acontece hoje. 

2. O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, 
ambiental e de política econômica e educacional, que atravessa e alcança 
milhões de brasileiros. Tal situação, contudo, não se explica apenas pela 
ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os países do mundo 
inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto 
de inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano 
de 2016, patrocinado por setores conservadores da sociedade brasileira: 
o capital agrário, industrial e financeiro, com o apoio do monopólio dos 
grandes meios de comunicação e da cumplicidade do Judiciário. 

3. Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso 
civilizatório no País, foi a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, 
no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, midiático e parlamentar e, em 
seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e 
no apoio de setores da classe dominante. O processo acelerou a adoção 
de um conjunto de medidas que atenta contra o povo e que destrói as 
conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas na Carta 
Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. 
Assim, um conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente 
conquistados são esvaziados, fazendo retroceder os avanços nas áreas 
da saúde, da educação e de tantas outras políticas públicas relevantes 
para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro, negligenciando os 
direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. 

4. A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro naquilo que 
diz respeito à característica comum de impor restrição de direitos, de 
acionar agendas de ajuste fiscal e de constrangimento às políticas 
setoriais e aos direitos consagrados na Constituição de 1988, também é 
marcada pelos ataques às instâncias e aos instrumentos de participação 
social. No Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção de 
financiamentos impactaram os conselhos, e o Fórum Nacional de 
Educação (FNE), por exemplo, foi alterado unilateralmente; no Governo 
Bolsonaro, organismos de participação foram ainda mais afetados, sendo 
extintos e reduzidos os colegiados da administração pública federal direta, 
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autárquica e fundacional, como conselhos, comitês, comissões, grupos, 
juntas, equipes, mesas, fóruns e qualquer outra denominação dada a 
colegiados que não tenham sido criados por lei. Merecem atenção, ainda, 
os retrocessos nos marcos históricos de composição do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), cujas indicações vieram acompanhadas de 
forte viés ideológico, conservador, privatista e religioso, em consonância 
aos interesses governamentais e em contraposição à defesa do CNE 
como órgão de Estado. A recente Política Nacional de Participação Social 
representa um profundo atraso para a redemocratização do Estado 
brasileiro. 

5. Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes 
evitáveis se multiplicam em razão de ações criminosas do Governo 
Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a utilização de 
medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram 
as universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se 
medidas equivocadas de flexibilização do necessário isolamento e 
distanciamento físico, não se desenvolveu uma efetiva política de 
testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa 
população. No plano internacional, ignoram-se o multilateralismo e as 
relações globais de cooperação entre países, algumas das dimensões 
fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma pandemia 
de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos 
e vacinas. No auge da pandemia, a maior autoridade da República 
questionou mais uma vez o uso de máscaras e, ostensivamente, 
estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que tratou 
as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número 
crescente. Negam-se, por fim, a ciência e o conhecimento e, por 
consequência, o preço pago é alto: mais e mais vidas são ceifadas e a 
destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo 
Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas 
negros/as, população quilombola, os povos Indígenas, pessoas com 
necessidades especiais, LGBTQIA+, mulheres, idosos, os povos e 
comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, nômades, as 
entidades religiosas de matriz africana e povos de terreiros, povo de 
santo, pescadores artesanais, fundo de pasto, as populações mais 
vitimizadas. 

6. A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a centralidade do 
Estado no provimento do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer 
assistência à saúde, à renda básica que assegure sua subsistência e o 
direito à educação. Chama atenção a importância das políticas públicas 
intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de forma 
universal pelo Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de 
profissionais da saúde e da assistência social trabalham, dedicada e 
decididamente, com muita responsabilidade e competência, pela 
preservação e garantia de vidas, a despeito das práticas nefastas e 
negacionistas da esfera federal, que, em um contexto de calamidade, foi 
incapaz de empreender esforços comuns com gestores dos demais entes 
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federados. Assim, nossa homenagem, nosso reconhecimento e nosso 
mais profundo respeito pelo compromisso inarredável de sua 
responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos 
aos/às profissionais da saúde, das universidades e de outras tantas 
instituições de pesquisa, ciência e tecnologia por todo o País, ressaltando 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e de Assistência Social (SUAS). Talvez, 
em nenhum momento da vida nacional a centralidade dos serviços 
públicos, em geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), em específico, 
tenha sido tão claramente evidenciada, ainda que com fragilidades de 
subfinanciamento e desfinanciamento, agudizadas pelos efeitos da 
Emenda do Teto de Gastos, a maldita “emenda da morte”, que vem 
drenando indispensáveis e importantes recursos para proteger vidas. 

7. Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação 
pública, gratuita, universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão 
pública, cumpre ratificar que a educação é, sobretudo, um bem público, 
cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de qualidade 
compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo 
acesso e permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, 
assegurada uma visão sistêmica, um Sistema Nacional de Educação em 
sentido próprio. No contexto da pandemia, as desigualdades sociais e 
educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho 
e dedicação de professoras e professores que se dedicam à manutenção 
de vínculos, não raras vezes, sem recursos e condições objetivas, com 
realidades desiguais de acesso a equipamentos, conteúdos curriculares 
e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet de 
alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. Estudantes do 
mundo todo, professores e demais profissionais da educação tiveram que 
se adequar as novas formas de aprender e ensinar. Mas o acesso 
tecnológico não é igual para todos e o investimento nesse setor precisa 
ser intensificado, portanto, é preciso oferecer internet Wi-fi Livre, 
principalmente nas comunidades mais afastadas dos centros urbanos, 
com a finalidade de garantir educação de qualidade para todos os 
estudantes, inclusive os mais vulneráveis. Sendo assim, o poder público 
deve oferecer formação continuada para todos os docentes, visando 
amenizar a defasagem dos alunos acarretada pelo período pandêmico. 

8. Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), o Programa de 
Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), o Programa Nacional 
de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) 
extinta após o golpe de 2016 e no governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, 
o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez anos, em 
uma média de 4 mil escolas/ano. A evasão escolar sempre foi presente 
ao longo da história e no contexto da pandemia essa situação foi mais 
intensificada. Muitos estudantes necessitam trabalhar para ajudar na 
renda familiar, por isso há uma necessidade de criar bolsa incentivo para 
estudantes do Ensino Fundamental - Anos Finais, a fim de diminuir a 



19 

 

evasão escolar. No atual governo, ataques contra povos originários 
tornaram-se ainda mais intensos. A Educação Escolar Indígena também 
tem suas conquistas ameaçadas por esse projeto de governo fascista, a 
falta de apoio institucional e financeiro do Ministério da Educação ao 
Programa de Apoio a Formação Superior e licenciaturas Interculturais 
Indígenas (Proliind) e à Ação Saberes Indígenas na Escola, voltada à 
produção de materiais didáticos próprios, que atendam aos processos 
específicos de aprendizagem das comunidades indígenas, as bolsas 
destinadas à estudantes indígenas, bem como ao ataques aos direitos 
territoriais que incidem diretamente na oferta da educação escolar dentro 
das comunidades indígenas, como a anistia e incentivo à grilagem, a 
impunidade ao desmate criminoso, estimulo ao garimpo, expropriação e 
fim das demarcações de território. 

9. As entidades que, em 2017, decidiram romper com o FNE golpista, 
instalando um FNPE que proporia a Conferência Nacional Popular de 
Educação, ratificaram e reavivaram seu esforço, compromisso e empenho 
de várias décadas. Foi assim que se organizaram as conferências 
brasileiras de educação (CBE), nos anos 1980 e nos anos 1990, e se 
encaminharam os congressos nacionais de educação (Coned), a partir da 
década de noventa do século passado e no começo dos anos 2000, em 
momento político que exigia a construção de uma resistência propositiva 
e de outro projeto educacional. 

10. Ressalta-se, ainda, em movimento de construção coletiva que articulava 
os movimentos sociais e a iniciativa governamental, a Conferência 
Nacional de Educação Básica (Coneb), de 2008, bem como as 
conferências nacionais de educação (Conae de 2010 e 2014); e as 
conferências nacionais de educação do campo e de educação escolar 
indígena, entre tantas outras, anunciavam que seria possível construir 
uma proposta educacional contra-hegemônica e um Plano Nacional de 
Educação que materializasse o direito à educação e apontasse para a 
implantação de um Sistema Nacional de Educação. 

11. Revigorando e atualizando esta luta, entidades, educadores, educadoras 
e estudantes, comprometidos com a defesa da democracia, retomaram o 
movimento de resistência e construíram um fórum coletivo plural em 
defesa da educação – o FNPE – para articular com outros setores a 
construção da resistência propositiva e engajada aos desmontes em 
curso, tendo como meta garantir o aperfeiçoamento e a materialização do 
Plano Nacional de Educação (PNE), a implantação de um Sistema 
Nacional de Educação (SNE) que possibilite o fortalecimento da educação 
pública gratuita e a regulamentação do ensino privado, a valorização 
dos/as profissionais da educação, enfim, a defesa de políticas de Estado 
para a educação nacional. 

12. Neste contexto, a convocação da Conferência Nacional Popular de 
Educação (Conape), espaço de discussão e proposição de um PNE e um 
SNE ancorados em um projeto democrático, popular, emancipador e 
inclusivo de educação, no ano de 2017, após a destruição do FNE, deu-
se como resposta direta ao autoritarismo ascendente que veio a 
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descaracterizar a 3a Conferência Nacional de Educação (Conae 2018) 
como espaço democrático e plural de debate e proposição. 

13. A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de 
Educação (FNPE), em Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de um 
movimento de resistência em via dupla: de um lado, por entender que não 
é possível lutar pela democracia sem lutar pela educação pública, 
gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde 
a educação infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção 
de outra realidade, mais justa e mais solidária; de outro, porque qualquer 
discussão sobre políticas educacionais só faz sentido e só terá efetividade 
a partir do momento em que se assegurar a restauração do Estado 
democrático de direito, sendo o impedimento de Bolsonaro por crimes de 
responsabilidade e contra a Constituição um caminho para a realização 
de eleições livres e efetivamente democráticas. 

14. A partir destes pressupostos e inspirados pelos princípios constitucionais, 
pela vida e obra do Patrono da Educação Nacional, Paulo Freire, cujo 
Centenário é comemorado em 2021, e sob a influência do legado de 
Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, dentre outras grandes figuras da 
educação e da cultura nacional, somos instados e convocados a inúmeras 
lutas e desafios, mais uma vez, e a construir a Conape 2022. 

15. A superação dos retrocessos nas políticas públicas que afetam toda a 
sociedade e, sobretudo, os mais pobres e vulneráveis, exige 
convergência e unidade entre as forças vivas da sociedade 
comprometidas com as liberdades e com a democracia. Tais forças 
devem mobilizar-se para defender a Constituição Federal e as leis 
infraconstitucionais que asseguram direitos, a política e a participação, a 
democracia direta, a ética, as famílias em suas múltiplas configurações e, 
sobretudo, a vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do valor do voto e da 
democracia representativa, da ciência, da educação, da cultura e das 
artes e o respeito e a valorização das diversidades e da pluralidade que 
nos constituem. Além disso, são valores que devem unir tais forças a 
liberdade de imprensa, a preservação do meio ambiente e uma economia 
voltada ao desenvolvimento nacional soberano, sustentável e inclusivo, 
cujos princípios não devem subjugar direitos conquistados com a 
promoção da agroecologia e da agricultura familiar em reação ao modelo 
vigente de agronegócio - monocultural expansivo - que tem se mostrado 
nocivo ao meio e à saúde coletiva, com uso exagerado de agrotóxicos. 

16. Queremos enfatizar a defesa da democracia, do estado democrático de 
direito, da soberania nacional e dos direitos humanos, sociais e políticos, 
e ao mesmo tempo o combate a tudo que ameace as instituições públicas, 
as entidades representativas dos trabalhadores, os movimentos sociais e 
o direito dos indivíduos. Dessa forma, deve-se rejeitar fortemente as 
iniciativas de golpe, de autogolpe e todas as manifestações 
antirrepublicanas e fascistas. 
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EMENDAS NOVAS 

Adustina 

Os programas da Educação do Campo deveriam ser colocados em prática de 
uma forma mais articulada, isso porque alguns não têm conexão com a 
Secretaria Municipal da Educação. O fechamento das escolas no campo traz um 
prejuízo material para os municípios, principalmente para as comunidades, 
desse modo o poder executivo deveria investir em uma escola unificada em que 
os alunos tivessem acesso a uma estrutura de qualidade com recursos mais 
qualificados. A falta de valorização dos profissionais da educação ficou muito 
evidenciado nos últimos anos, afinal não adianta fornecer aumento em salários 
se não possibilitar condições de trabalho adequado. Os membros da sociedade 
devem atuar em conjunto com a escola, visto que ela não  
consegue construir uma educação de qualidade atuando de forma isolada. 

Barra da Estiva 

A educação passou por grandes transformações ao longo dos anos. As 
conquistas advindas desse processo não podem, nem devem ser esquecidas. É 
preciso entender que o período em que estamos vivendo traz à tona muitas 
questões antes não entendidas ou simplesmente ignoradas. A defesa da 
educação pública, gratuita, laica, universal e democrática é uma dessas 
questões que vem sendo debatidas com mais ênfase nos últimos anos. Cada 
governante tem sua parcela de responsabilidade, não há apenas um culpado, os 
atos de cada um avançam ou atrasam a redemocratização do estado brasileiro. 
Ressalta-se que a responsabilidade também é nossa, também foram nossos 
atos que nos direcionaram para este momento em que nos encontramos agora. 
As desigualdades educacionais e os prejuízos aos estudantes se intensificaram 
com a pandemia, mas elas sempre existiram. A superação dos retrocessos exige 
ainda mais de nós a dedicação que sempre empenhamos. Resta-nos mobilizar 
a outros em defesa da nossa Constituição Federal. 

Barro Alto 

A pandemia escancarou as debilidades de um sistema educacional que não 
cumpre o que está na lei, escolas sem acesso à internet, banheiros, energia 
elétrica, água, enfim escolas totalmente desestruturadas. É necessário mobilizar 
todos os setores e segmentos da sociedade dedicados à defesa da educação 
nacional, do Estado democrático de direito, da Constituição Federal de 1988, do 
Plano Nacional de Educação e de um projeto de Estado que garanta educação 
pública, com a mais ampla abrangência, de gestão pública, gratuita, inclusiva, 
laica, democrática e de qualidade social para todas e todos. A reversão desse 
cenário de retrocessos requer a busca por políticas e ações, envolvendo a 
sociedade civil e política, mediante alteração substantiva da agenda política, 
econômica e educacional vigentes no país. A retomada do Estado Democrático 
de Direito, tendo por centralidade a ampliação dos direitos sociais e sua 
materialização por meio de políticas sociais de Estado, que implica, portanto, 
numa ruptura mais profunda com a dinâmica sociopolítica brasileira, pautada por 
um “desenvolvimento desigual e combinado”. Remetendo-nos a uma análise 
dialética do processo histórico brasileiro, buscando superar os limites da 
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modernização conservadora excludente, acentuadas pelas políticas e processos 
atuais e seus desdobramentos, visando à constituição de uma formação social 
brasileira democrática, com o fortalecimento e engajamento da sociedade civil 
na defesa da democracia como valor essencial e universal, para avançarmos no 
sentido da construção da democracia e nos afastarmos de qualquer tentação 
golpista ou militarista. Monitorar e avaliar a implementação do Plano Nacional de 
Educação, com destaque específico ao cumprimento das metas e das 
estratégias intermediárias, sem prescindir de uma análise global do plano, e 
proceder a indicações de ações, no sentido de promover avanços nas políticas 
públicas educacionais e fortalecer a agenda de instituição do Sistema Nacional 
de Educação, por lei complementar. Realizar avaliação diagnóstica sobre as 10 
Diretrizes e 20 metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024, 
com o objetivo de modernizar e promover a atualização sobre as atuais 
demandas. Criar fóruns de educação municipal, estadual e distrital para que haja 
diálogos na construção de políticas públicas voltadas para educação, mobilizar 
a sociedade na participação e controle social de políticas públicas educacionais.  

Maetinga 

Diante das problemáticas abordadas é evidente que a educação desempenha 
um papel importante na história do Brasil, no que diz respeito à formação dos 
cidadãos, no entanto, é visto constantemente o descaso por parte dos 
governantes para com este direito garantido pela Constituição Federal de 1988. 
As mudanças políticas repentinas que ocorreram no país recentemente 
trouxeram ainda perdas significativas para a educação. Nesse viés, os fóruns e 
conselhos que tinham características democráticas e participativas, uma vez que 
envolviam toda a comunidade educacional e social, perderam sua 
funcionalidade, visto que as decisões passaram a ser tomadas de forma 
unilateral. Em virtude disso, enfatizamos a importância da transparência de 
maneira clara e objetiva, além de uma fiscalização rigorosa quanto às políticas 
públicas desenvolvidas no âmbito educacional. Ao falarmos em transparência e 
fiscalização pensamos que essas devem ocorrer por intermédio de um sistema 
que ofereça informações precisas e fidedignas contendo uma linguagem 
acessível a todas as esferas sociais. Ademais, além das informações é preciso 
também conscientizar a população de seu papel fiscalizador. Assim, é essencial 
a participação constante da população através do acesso às plataformas de 
transparência e também por meio de auditorias, para que a população possa 
contribuir de maneira ativa, ou seja, tendo direito de suprimir ou acrescentar 
políticas públicas que beneficiem todas as classes sociais. 

Teixeira de Freitas 

O panorama político sempre foi marcado por luta, resistência e enfrentamento. 
Ao longo do percurso histórico, muitas batalhas foram travadas no campo 
político. Desde o processo de redemocratização, as relações de antagonismos 
marcam o cenário político. A mudança da estrutura social, e do status quo da 
sociedade vai além das eleições e é perpassada por mudanças de paradigmas. 
O atual governo federal se coloca como uma ameaça aos direitos conquistados 
historicamente. Em suma, podemos dizer que esse debate sociopolítico não se 
encerra aqui, e diante de tantas adversidades, nossa luta contínua. Nas palavras 
de Paulo Freire, “ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica. 
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São Desidério 

No contexto da educação pública e gratuita com a máxima qualidade, deve-se 
ter uma maior interação entre os setores da saúde, educação e assistência 
social, visto ao devastador momento que a sociedade carente passa devido, 
principalmente as consequências irreparáveis da Pandemia. A classe social 
menos favorecida, não bastasse às crises econômicas anteriores vivenciadas, 
sofre agora com um processo de empobrecimento ainda maior. Esse olhar 
humanizado dos Setores Públicos: Educação- Saúde- Assistência Social para 
diminuir o caos da pobreza e desigualdade da camada social menos favorecida, 
se faz necessário e com urgência. 

Amélia Dourada 

Particularmente, em termos de Educação, a nação não pode aceitar com 
resignação a quantidade de analfabetos ainda existentes no País; a falta de 
políticas públicas efetivas que objetivem o acesso à escola e à cultura, sem 
restrições, como programas e projetos que permitam o acesso de diversos 
públicos e turnos de acordo com a necessidade local; a inoperância diante de 
uma estrutura escolar heterogênea, que gera grandes diferenças entre as 
pessoas dos vários níveis sociais, mesmo quando se consegue sua 
permanência; a falta de condições especiais para aprendizagem, que atendam 
as diversidades, ou de uma consistente gestão do fluxo escolar. Além disso, 
percebe-se também a falta de formação continuada para professores e toda 
equipe escolar que trabalham com crianças e adolescentes com necessidades 
educativas especiais, de acordo com a necessidade específica do aluno. 
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EIXO II - PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO 
À EDUCAÇÃO 

1. O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o 
epicentro dos programas e ações educacionais, construídos e 
implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 13.005/2014, de 26 
de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas 
que, sistemicamente organizadas, concretizam a agenda de constituição 
do SNE. As metas e estratégias do PNE e muitos dos seus dispositivos 
podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. São 
exemplos dessa possibilidade a realização das conferências 
democráticas e representativas; a criação das instâncias permanentes de 
negociação e cooperação entre os entes federativos; a elaboração e a 
implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais de educação 
em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; 
a instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a 
materialização da política nacional de formação dos/as profissionais da 
educação; a instituição e o funcionamento de um fórum permanente, com 
representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios 
e dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da 
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as 
profissionais da educação e das políticas de valorização profissional; a 
ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-
Qualidade, entre outras iniciativas estratégicas. 

2. É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos 
planos de educação, dedicadas à garantia de acesso e permanência, com 
inclusão, qualidade e acessibilidade, e à redução de desigualdades 
educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. 

3. No topo das questões nacionais, não é difícil, por conseguinte, ratificar a 
importância, o significado e o sentido das políticas sociais no 
desenvolvimento do País e de sua população. Em um cenário de retração 
da atividade econômica, é necessário garantir, fundamentalmente, a 
centralidade das políticas sociais para a materialização de direitos, entre 
eles, o direito à educação. Não há e não haverá desenvolvimento e 
reconstrução nacional sem forte e perene priorização da agenda 
educacional pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. 

4. A educação, entendida como direito de todos/as/es e dever do Estado e 
da família, deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

5. Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na 
universalização do direito à educação sob esta concepção. 
Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e implementada 
uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à 
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educação pública, pensada da creche à pós-graduação, marco normativo 
e orçamento público para a educação do campo, com vantagens no 
acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, 
entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa público-
privada que marca a história da educação brasileira, a defesa 
intransigente, determinante e perene da educação pública como Política 
de Estado. 

6. Há que trazer à memória que o FNE, até o ano de 2016 constituído 
democraticamente como instituição de interação e diálogo social entre 
Estado e sociedade, afirmou, por meio da Nota Pública nº 39, de 1º de 
abril de 2016, Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e do 
Estado de Direito, que Impeachment sem crime de responsabilidade é 
golpe e implicará em risco à consagração dos direitos sociais. Na 
oportunidade, o FNE exigia responsabilidade e compromisso dos (as) 
parlamentares com a democracia e com a defesa dos direitos sociais e, 
portanto, do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, de 
qualidade social e livre de quaisquer formas de discriminação. 

7. O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo 
e representativo, denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com 
a fragilização da democracia e perda da ampliação de direitos sociais, 
especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que aconteceu na 
sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair 
Bolsonaro, capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-
militar instaurada a partir de 1964, eleito com base na manipulação de 
notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a politização e 
consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, 
especialmente, da operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na 
contramão da garantia dos direitos e da justiça social e que resultaram na 
prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à Presidência 
da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal 
Federal. 

8. Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de 
“Teto” para investimentos sociais e propostas de desvinculação dos 
recursos financeiros para políticas públicas, ao mesmo tempo em que 
investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. 
Avançam, ainda, na orientação de aplicação de recursos públicos no setor 
privado, no apoio a projetos que desfinanciam e desmontam a rede 
pública em favor da rede privada de educação, promovem a diferenciação 
das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas 
modalidades de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e 
desvalorizar o setor público. Merece destaque, ainda, a expansão do 
processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, proposições 
unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao 
mesmo tempo em que tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com 
organizações da sociedade civil, entidades acadêmicas, estudantis e 
sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, portanto, 
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não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado 
democrático de direito e do diálogo com os movimentos sociais. O Plano 
Nacional da Educação é nosso. Ele é fruto do esforço da coletividade, de 
toda a sociedade brasileira e todos os segmentos devem se envolver na 
sua execução e cumprimento de metas, todas as metas constantes, com 
prioridade na esfera municipal. 

9. A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é 
uma conquista da sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a 
organização do SNE, do federalismo cooperativo em educação e para a 
mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, não deve ser 
secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O 
projeto político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem 
criar condições para a implementação do PNE, em favor de políticas 
restritivas de direitos e amplamente privatizantes. 

10. O PNE, atualmente em crescente abandono, responde ao que determina 
o Art. 214 da Constituição Federal (CF), quando diz que uma lei 
estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação, para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

11. A defesa da CF/1988 e do PNE/2014 como referenciais de luta para as 
forças progressistas alinhadas na defesa da educação pública é 
fundamental para a garantia deste direito e seu valor social e, por isso, o 
PNE precisa ser resgatado, já que é um legítimo instrumento de gestão 
pública e de mobilização da sociedade. A superação da atual fluidez de 
delimitação e interpenetração entre as esferas pública e privada da 
sociedade, em detrimento da esfera pública, é urgente, para romper com 
os projetos e concepções das elites, forças econômicas e forças 
patrimoniais, que impulsionam modalidades diversas de privatização e 
financeirização da educação pública, priorizando o lucro de empresas 
educacionais nacionais e estrangeiras, em prejuízo da democratização do 
acesso e da garantia de qualidade do ensino público e gratuito 
socialmente referenciado. 

12. Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e 
sustentada no tempo em favor de uma política educacional efetivamente 
de Estado, contrariando as políticas de ajustes fiscais, que abrigam a 
visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 
ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a 
dinâmica de avaliação restrita a testes estandardizados, com foco nos 
resultados em detrimento do processo formativo, e construir, 
efetivamente, um sistema de avaliação democrático que considere a 
complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos 
sujeitos do processo, visando a sua melhoria e o consequente processo 
formativo dos estudantes, com especial atenção e políticas direcionadas 
às populações mais vulneráveis. 
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13. O abandono do PNE pelas autoridades governamentais desde 2016 
permite o fortalecimento das reformas que ratificam uma visão 
reducionista e padronizadora de educação, restrita ao desenvolvimento 
de competências e habilidades, com foco em políticas de avaliação e 
regulação atreladas aos interesses do setor privado. Assim, seus agentes 
buscam promover seus interesses, sobretudo no acesso ao fundo público 
e na autorregulamentação das instituições privadas, defendendo uma 
forte presença dos “empresários da educação” nas estruturas da 
educação. 

14. Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da 
iniciativa privada, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) impacta de forma negativa a educação básica, a formação dos 
alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a 
legislações impostas arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita 
de educação, a retomada das concepções de habilidades e competências 
e uma visão curricular centralizadora e homogeneizadora, que se 
contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 
Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que 
dificulta o acesso e a permanência de estudantes, torna tecnicista o 
ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e promove o 
avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além 
de atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões 
estratégicas, como formação docente e elaboração de currículos, à 
ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de 
educação, alterações estruturais estão em curso nas políticas de 
valorização dos/as profissionais da educação, com particular destaque 
para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado 
por meio da Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos 
educadores comprometidos com a justiça social e o direito de uma 
educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da 
retomada do auxílio emergencial. Com o atual Governo, torna-se 
necessário estar em vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é 
constante. 

15. Também é central denunciar e, por consequência, mobilizar as forças 
vivas da sociedade para enfrentar outras pautas que, na desconfiguração 
do pacto democrático, vêm ganhando projeção no cenário das políticas 
educacionais, tais como: a militarização da escola, a educação domiciliar 
(homeschooling), a terceirização da gestão de instituições educacionais 
por meio de organizações sociais, a “escola com mordaça”, a 
flexibilização dos marcos regulatórios e de avaliação da educação a 
distância, e os ataques contra a liberdade de cátedra e o livre pensamento 
nas instituições públicas de educação básica, nas universidades e nos 
institutos federais, ferindo, também, a autonomia dessas instituições 
educacionais, entre outros retrocessos. 
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16. No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um movimento 
nacionalmente coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas 
assembléias legislativas, câmaras de vereadores e Congresso Nacional, 
projetos de lei são apresentados com o objetivo de implementar a 
autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa visão, uma 
verdadeira “Lei da Mordaça”, que visa silenciar e criminalizar os 
professores. Os ideólogos da Lei da Mordaça propõem, na prática, regime 
de censura, punição e perseguição aos/às professores/as no ambiente 
escolar em razão de sua ação pedagógica. Promovem a coação destes 
profissionais, violando a liberdade de ensinar e de aprender, 
desrespeitando a liberdade de cátedra e promovendo profunda 
interferência inconstitucional e ilegal nas escolas brasileiras. Propõem 
proibir o uso de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas 
e vetam, de maneira indefinida, o que denominam “ideologia de gênero”. 
Por consequência, sugerem restrições e constrangimentos a professores, 
que passam a ser vistos como “inimigos internos” por expressar opiniões, 
preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas próprias, a merecer 
perseguições e/ou vigilância constante. 

17. A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão 
de retrocesso que vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de 
sua defesa enfática no Programa de Governo de Jair Bolsonaro. 
Destacamos, contudo, que a militarização das escolas públicas já começa 
a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 
2019-2020, sua maior expansão. Com processos distintos por unidade da 
federação, a militarização ocorre por meio de convênios e parcerias entre 
as secretarias de educação e de segurança pública e os comandos das 
polícias militares ou corpos de bombeiros, para implantar nas escolas 
civis públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia 
Militar. Ocorre, ainda, por meio da compra de serviços de grupos privados 
com participação de policiais aposentados ou da reserva, que vendem 
para as secretarias municipais de educação essa “metodologia de 
ensino”. 

18. Outras formas de militarização vêm acontecendo com a atuação do 
Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, em favor da 
implementação das chamadas escolas cívico-militares. As justificativas 
utilizadas para implementar a militarização nas escolas são comuns, 
destacando-se: a) “a baixa qualidade educacional” oferecida nas escolas 
públicas e a necessidade de melhoria dos índices educacionais; b) o 
combate à violência; c) a valorização do discurso militar da disciplina, da 
hierarquia, da ordem, do respeito e do controle dos estudantes e 
profissionais da educação. Todas são justificativas falaciosas que 
guardam consigo o objetivo último de desacreditar a escola pública e seus 
profissionais para submetê-los ao controle externo, à comunidade escolar 
e a organismos privados, os quais visam acessar ao fundo público 
destinado à educação. Tais justificativas objetivam, ainda, a 
desvalorização da escola pública e da gestão democrática, a 
criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. 

19. Outra forma de ataque à educação pública é o incentivo à gestão das 
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instituições educativas públicas de educação básica por meio de 
organizações sociais (OS), modelo originado no início dos anos 1990, no 
contexto da reforma neoliberal do Estado brasileiro. Trata-se de um 
modelo entreguista de gestão, que transfere a oferta e/ou a gestão dos 
serviços públicos para a iniciativa privada, com repercussões negativas 
no atendimento universal, democrático, igualitário e plural para os mais 
de 40 milhões de crianças e jovens matriculados em instituições públicas 
do País. Tais proposições ferem o fortalecimento da gestão escolar no 
desenvolvimento de lideranças no ambiente da escola no fomento de 
ações que interligam os diversos sujeitos da escola, bem como fragilizam 
a autonomia administrativa financeira e pedagógica das instituições de 
ensino, tão essencial ao processo educacional. 

20. O homeschooling (educação domiciliar) é outro tema que vem ganhando 
relevo, amplamente defendido por grupos conservadores. O direito à 
educação e escolarização está ancorado na CF de 1988 e nas leis 
infraconstitucionais, como a LDB. Segundo o Art. 208 da Constituição, “O 
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que 
a ela não tiveram acesso na idade própria”. 

21. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, 
por sua vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, 
disciplina, de acordo com o § 1º, a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. Em 
síntese, não somente não existe amparo legal para a prática da educação 
domiciliar no País, como também não há viabilidade de implementação 
e/ou regulação desta modalidade de forma a assegurar as previsões 
legais, muito menos nesse momento de pandemia, e tão pouco pode ser 
confundida com a educação na modalidade a distância, que pressupõe 
que o estudante esteja matriculado em uma instituição escolar. Cabe 
ressaltar ainda que, nesse momento pandêmico tornou-se clara a 
importância do profissional da educação na produção, acompanhamento, 
suporte e gestão de atividades remotas em face as dificuldades que pais, 
mães, responsáveis e tutores apresentaram no desenvolvimento de 
atividades em casa que, embora não se configure como homeschooling 
já demonstra a necessidade de presença física ou virtual de profissionais 
qualificados. Sendo assim, a escola é uma instituição insubstituível para 
a garantia do direito à educação de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos. 

22. Em julgamento sobre a prática da educação domiciliar, a maioria dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2018, que pais não 
podem tirar filhos da escola para ensiná-los em casa. O entendimento da 
corte foi que é necessária a frequência da criança na escola, de modo a 
garantir uma convivência com estudantes de origens, valores e crenças 
diferentes. Além disso, argumentaram que, conforme a Constituição, o 
dever de educar implica cooperação entre Estado e família, sem 
exclusividade dos pais. Assim, apesar de não ter sido considerado 
inconstitucional, a decisão foi pela ilegalidade do homeschooling, pela 
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inexistência de lei nacional que define e orienta a prática. Sendo a criação 
de modalidades educacionais prerrogativa da União, conforme  a CF de 
1988, as leis criadas localmente tornam-se inconstitucionais. 

23. A educação domiciliar é um modelo educacional que, fundamentalmente, 
se ancora em uma combinação nociva entre a crítica ao suposto fracasso 
da escola pública e um desejo de desescolarização por parte de famílias 
mais abastadas, somada à reivindicação da precedência das convicções 
morais e religiosas familiares sobre a escolarização, uma vez que tais 
indivíduos enxergam a escola como uma ameaça a seus valores 
particulares. Os defensores desta forma de desescolarização querem 
retirar da escola o papel estratégico na formação e desenvolvimento 
integral das crianças e adolescentes, flexibilizando um direito público 
subjetivo que é a garantia de acesso e permanência em instituições 
próprias, vinculados ao mundo do trabalho e à prática social. Não há 
dúvida que uma das resultantes dessa visão de educação é a tendência 
à promoção de posturas cada vez mais individualistas e segregacionistas, 
com crianças e isolados do convívio com outros estudantes de mesma 
idade, o que representa um profundo prejuízo à socialização e ao contato 
com diferentes pessoas, culturas e vivências. Essas políticas vão na 
contramão educação pública, gratuita e de qualidade. Tudo isso visa 
legitimar o desmonte e/ou o controle dos sistemas, tirando o protagonismo 
daqueles que fazem a educação acontecer. 

24. Em particular, tais proposições e políticas – escolas cívico-militares, 
educação domiciliar e a gestão por organizações sociais, bem como as 
mudanças na educação e na formação de professores – representam 
duros ataques à universalização da educação básica, à gratuidade do 
ensino e à garantia de sua qualidade, bem como impactam as políticas 
de educação superior. 

25. Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos 
federais tem ocupado a atenção dos últimos governos após o golpe de 
2016. Foi interrompido o processo de expansão e interiorização da 
educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os 
recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam 
a permanência dos/das estudantes provenientes das camadas populares. 
As políticas e ações afirmativas, que promoveram a democratização do 
acesso e asseguraram o ingresso e a permanência de parcela da 
população historicamente excluída do ensino superior público, têm sido 
sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. As universidades e 
institutos federais têm seus recursos represados e crescentemente 
diminuídos, sua missão institucional atacada e sua autonomia didático-
científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, assediada. O 
Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o 
ano de 2021, promoveu ataques estruturais à gestão de universidades e 
institutos federais. Encaminhou medidas provisórias para afrontar a 
autonomia universitária e as decisões das comunidades acadêmicas em 
relação à escolha de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem 
consulta à comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes, 
permitindo, inclusive, que fosse o ministro da Educação a fazer a escolha 
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do dirigente máximo das instituições. Não nomeou inúmeros dos 
dirigentes mais votados pela comunidade acadêmica em claro aceno 
autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício da autonomia 
didático-científica das universidades. Além disso, promoveu projetos 
voltados à privatização das instituições e à entrega do seu patrimônio. 
Independente do governo que é eleito democraticamente e escolhido pelo 
povo, o seu representante legal deve propor e dirimir ações que visem a 
autonomia da comunidade escolar acadêmica, garantindo recursos para 
ciência e a tecnologia, promovendo uma educação igualitária/inclusiva. 

26. Em dois anos de governo, Bolsonaro designa seu quarto ministro da 
Educação, tendo, entre eles, propagadores de ódio nas redes sociais e 
detratores das universidades públicas. Também defendem projetos de 
privatização e de reestruturação político-pedagógica e financeira destas 
instituições, seguindo as tendências do mercado educacional. 

27. Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da 
Covid-19 pelo País e a crise humanitária e sanitária que vem ceifando 
milhares de vidas no Brasil e no mundo, contexto em que as instituições 
de educação básica e superior estão  impedidas de seguir com o ensino 
presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal  contingência está sendo 
utilizada para promover plataformas e recursos tecnológicos  privados, 
precarizando ainda mais o trabalho docente e as condições de acesso de  
formação dos estudantes. Este grave e prolongado momento deveria 
servir para um forte investimento político na construção de políticas 
coordenadas entre a União, os estados e o Distrito Federal, para 
reorganizar os calendários escolares e construir ciclos formativos. De 
igual modo, deveriam ser empreendidos esforços e cooperação para 
mitigar as desigualdades de acesso a equipamentos e conteúdos 
curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e equipamentos para 
que a segurança sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os 
esforços dos governantes no sentido de garantir aos  profissionais da 
educação, estudantes e toda a comunidade escolar, disponibilidade  de 
conexão de internet de alta qualidade, computadores, telefones, wi-fi e 
livre acesso a dados e informações gratuitas, bem como todo apoio 
pedagógico. O momento da pandemia poderia, com a ação do Poder 
Público e a garantia de universalidade e gratuidade, indicar o início de 
uma caminhada para um processo de transformação  digital, articulado à 
formação e valorização de profissionais da educação e da escola   
pública, que não dispensa a necessária convivência na escola. 

28. Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se permita a 
consolidação de monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e 
conteúdos, que terão consequência aguda sobre a educação, fragilizando 
ainda mais os princípios do pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas e a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento e o saber. Precisamos objetar, com vigor, às 
tentativas de substituição permanente da escola presencial e da 
centralidade do papel do professor por estratégias de redução da escola 
ao ensino e às tecnologias, bem como à aliança nefasta entre 
BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais novos currículos 
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híbridos. 

29. Um caminho que precisa ser considerado e apoiado por nossas 
instituições é a construção de uma Plataforma Pública, que pode ser 
viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação 
básica públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para 
apoiar e mobilizar projetos pedagógicos e formativos, a fim de dar 
concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por 
tecnologias educacionais de acesso livre, públicas e gratuitas. Além disso, 
é imprescindível assegurar a participação efetiva dos professores e da 
comunidade local de forma organizada, que discutam e analisem a 
problemática pedagógica permitindo uma maior interação escolar a partir 
dessa análise, buscando caminhos para superar as dificuldades 
pedagógicas. Nesse aspecto, consideramos necessária a criação de 
políticas territoriais que incentivem a Educação Superior, criando 
condições para que os estudantes de municípios menos favorecidos 
possam acessar e permanecer nas Universidades Públicas. 

30. Essa Plataforma Pública, a partir da expansão da Rede Nacional de 
Pesquisa (RNP), utilizando banda larga, como direito público e gratuito 
(Marco Civil da Internet - Lei nº 12965 de 23 de abril de 2014), deve ser 
viabilizada por políticas públicas consistentes, integradoras e 
intersetoriais entre comunicação, ciência, educação e tecnologia, e pela 
destinação de recursos públicos, como o do Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações (FUST- Lei nº9.998 de 17 de agosto 
de 2000), de destinação específica. Articuladas ao fortalecimento do 
pacto federativo, estas políticas  devem propiciar as condições e o 
investimento massivo para o desenvolvimento de ambientes de natureza 
educativa interativa. Aliados a isso, devem ser oferecidos processos 
pedagógicos e formativos na perspectiva conceitual de potencialização de 
comunidades de aprendizagem em rede multimídia, suportadas por sólida 
formação dos/as profissionais da educação e por políticas de acesso, 
acompanhamento e avaliação compatíveis às novas demandas. De igual 
modo, é preciso assegurar políticas públicas intersetoriais direcionadas 
ao contexto atual e, também, assegurar que sejam consolidadas no 
cenário pós pandemia. Este complexo contexto vai requerer esforços 
adicionais e efetiva articulação federativa entre os entes federados, 
visando a garantir educação de qualidade social. Há de considerar 
também a necessidade da parceria ativa e efetiva da Universidade com a 
Educação Básica. 

31. É preciso estar atento, portanto, às movimentações de empresários da 
educação e, assim, assumir posição contrária à privatização e à 
desqualificação da educação pública, ratificando que as atividades 
formativas na pandemia e depois dela devem envolver a participação 
direta e permanente das comunidades e dos/as profissionais da 
educação, das instituições educativas de educação básica e superior, em 
consonância  com os projetos pedagógicos institucionais das escolas e 
dos sistemas. Soma-se a isso a garantia de padrão de qualidade 
articulada à formação humana, à promoção da  justiça social e da 
cidadania para toda a sociedade. 
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32. Importante demarcar, ainda, que devem ser adotadas políticas de Estado 
(o que implica garantia de condições objetivas e reforço ao financiamento) 
que venham a resguardar os direitos à vida e à educação para todas as 
pessoas e, por conseguinte, promover  e resguardar processos formativos 
de qualidade na educação básica e na educação  superior. Tais políticas 
de Estado, construídas democraticamente, em diálogo com a sociedade 
e em articulação com os sistemas e órgãos normativos, com as 
instituições de educação básica e superior, devem ser harmônicas às 
necessárias medidas para reorganizar o calendário educacional, em 
decorrência da situação de emergência em saúde pública (incluindo 
financiamento estável). O eixo do esforço de coordenação e cooperação 
deve ser a segurança dos e das estudantes e dos e das profissionais da 
educação, em todo o território nacional, sempre orientada para a garantia 
da vida e da manutenção de vínculos educativos, pautados pelo 
necessário diálogo social. 

33. No contexto da pandemia e suas consequências sobre as mais diversas 
dimensões da vida social, a necessária reorganização das aulas não deve 
ser confundida com a simples construção de alternativas autoritárias, 
burocráticas e descontextualizadas, para substituição ou reposição de 
aulas ou para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir 
para promover a desregulamentação da modalidade a distância, tornada 
simples transposição de conteúdos e materiais didáticos para um 
ambiente virtual de aprendizagem, sem nenhum cuidado com uma 
qualificada mediação didático-pedagógica. É importante que não se 
utilizem meios e/ou tecnologias de informação e comunicação 
improvisadas e, muito menos, impostas, intempestivamente, a docentes 
e estudantes, a despeito de suas condições materiais objetivas. Portanto, 
o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as estratégias para a 
reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação 
de qualidade devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e 
consequente diálogo social e efetiva valorização e participação dos/as 
profissionais da educação em todos os níveis, etapas e modalidades. 
Nesse contexto, uma educação pública de qualidade nunca foi uma 
missão simples. A pandemia (COVID-19) introduziu desafios para a 
Educação Pública, porém apresentou possibilidades de inovações, como 
a utilização de tecnologias digitais. 

34. Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do 
conhecimento no contexto dos enormes avanços produzidos pela 
sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não podem ser 
consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação 
em toda sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções 
improvisadas e únicas para o problema de reposição das atividades 
suspensas ou, ainda, para atacar o magistério público ou como 
impulsionadoras da privatização e mercantilização na educação. É 
preciso garantir, nos processos de ensino e aprendizagem efetivados por 
intermédio da utilização de recursos e tecnologias de  informação e 
comunicação, que se concretizem por meio de políticas de acesso, 
acompanhamento e avaliação compatíveis, visando à maior articulação e 
ativa interação e  complementariedade entre a presencialidade e a 
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virtualidade “real”, a subjetividade  e a participação democrática nos 
processos de ensino e aprendizagem, envolvendo  estudantes e 
profissionais da educação. De igual modo, é preciso garantir processos 
político-pedagógicos que garantam a qualidade da educação e sua 
materialização na forma presencial, superado o período de isolamento. 
Pensando na competência da cultura digital e no contexto sociopolítico e 
econômico no qual estamos inseridos, faz-se necessária a manutenção e 
ampliação dos investimentos já iniciados, na formação continuada de 
professores para uso das novas tecnologias como recurso metodológico, 
bem como  a continuidade dos  investimentos para a garantia de que em 
todas as escolas haja acesso a banda larga de qualidade. 

35. Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes 
de tudo, o direito à educação de qualidade para todos, todas e todes (e 
não uma formal, aligeirada  e improvisada reposição de dias e horas 
letivos), deve se dar em espaços públicos e  transparentes de negociação, 
com a participação direta dos sindicatos e das entidades  representativas 
dos/as profissionais da educação, bem como das associações de pais  e, 
quando for o caso, das entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal 
discussão  deve ser alicerçada na cooperação federativa, tão necessária 
para a superação de  desigualdades e desafios educacionais, hoje e 
sempre, durante a pandemia e após a  sua superação. O quadro de 
descoordenação e improviso na condução do processo  educativo em 
meio a pandemia também reforça a necessidade do diálogo e pactuação  
federativa na resolução de grandes questões nacionais. Não é por outra 
razão que o PNE também previu a necessidade de criação de uma 
instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os 
estados, o Distrito Federal e os municípios. 

36. A materialização do PNE, instrumento de gestão e de mobilização da 
sociedade, confirmado como epicentro para as políticas educacionais e 
instrumento fundamental na instituição do SNE, responde às exigências 
de unidade de plano, coordenação, cooperação e espírito de continuidade 
de que nossa sociedade precisa. Serve, portanto, como instrumento para 
enfrentar a fragmentação, a desarticulação e a sucessão periódica de 
reformas parciais e frequentemente arbitrárias. 

37. Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de 
jovens, adultos e idosos, como modalidade prevista na LDB, direito 
individual e de classe, com qualidade social, com elevação de 
escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias  
da educação da classe trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a 
especificidade de trabalhadores e trabalhadoras que estudam. 
Defendemos políticas públicas as quais possam garantir aos cidadãos e 
às cidadãs, sujeitos da EJA, possibilidades de melhorar suas condições 
de existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o 
lugar de justiça em relação aos demais níveis e modalidades da educação 
básica nacional, a exemplo da criação de um núcleo de desenvolvimento 
da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, voltado para o planejamento, 
execução e acompanhamento de ações pedagógicas específicas para a 
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modalidade, a fim de possibilitar o acesso e permanência do aluno nas 
Unidades Escolares. 

38. A Constituição Federal de 1988 define, no seu Art. 6º, a educação como 
direito social, e no caput do Artigo 205, como “direito de todos e dever do 
Estado e da família”, devendo ser “promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade”. Ainda no caput do mesmo Artigo, afirma que 
a educação deve visar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  Em 
nossas Diretrizes e Bases da Educação Nacional está estabelecido que 
educação  abrange “os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência  humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais  e organizações da sociedade civil e 
nas manifestações culturais”. A educação, segundo Lei nacional, dever 
da família e do Estado, é inspirada, ainda, nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana. Não cabe, assim, no arcabouço 
legal,uma visão de educação estreita, autoritária e excludente. 

39. A mesma Constituição Federal ratificou, no campo educacional, tais 
princípios, bem como o federalismo de cooperação na formulação e 
implementação das políticas educacionais. O Art. 214 da Carta Magna 
confirmou como forma de organização o Sistema Nacional de Educação 
(SNE). Este SNE é entendido pelas entidades nacionais do campo 
educacional como expressão institucional do esforço organizado, 
autônomo e permanente do Estado e da sociedade, compreendendo os 
sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, bem como outras instituições públicas ou privadas de 
educação. Este sistema, articulado pelo Plano Nacional de Educação 
(PNE), de duração decenal, deve ser instrumento de gestão pública e de 
mobilização da sociedade. 

40. Esta forma de organização (SNE), que carece de regulamentação por Lei 
Complementar, é fundamental para viabilizar o alcance dos fins da 
educação, em sintonia com o estatuto constitucional da colaboração entre 
os sistemas de ensino (federal, estadual, distrital e municipal) e da 
cooperação entre os entes federativos, tornando viável o que é comum às 
esferas do poder público: a garantia de acesso à cultura, à educação e à 
ciência (Art. 23, inciso V). 

41. A educação como direito fundamental, universal, inalienável, bem público 
e direito social, sendo, então, uma política de Estado, deve ser 
compreendida como instrumento de formação ampla, de luta pelos 
direitos da cidadania e da emancipação social. A educação deve prestar 
contribuição inestimável na preparação das pessoas e da sociedade para 
a construção coletiva de um projeto de inclusão e de qualidade social para 
o País. Deve, portanto, ser construída por meio de políticas de Estado, 
com ampla participação, com escuta às comunidades escolares, em 
diálogo com os movimentos sociais e atenção aos direitos humanos. 

42. Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e 
cidadã, independentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o 
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direito de exigir educação de qualidade social, laica, democrática, 
inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, todes 
e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas 
negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do 
campo, da floresta e das águas. E, sendo uma educação democrática, se 
opõe ao preconceito contra as pessoas negras, as mulheres, aos 
LGBTQIA+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da educação, 
que pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva 
presença do Estado, da creche à pós-graduação, é a única compatível 
com o horizonte de um sistema nacional de educação democrático e 
inclusivo. 

 

EMENDAS NOVAS 

Andorinha 

Precisamos compreender e legitimar uma linha de raciocínio que diga sobre a 
relevância do financiamento como dínamo para a materialização das ações 
acontecerem. A reestruturação no regime de distribuição dos fundos públicos 
para a Educação será a fórmula. Trata-se do regime de cooperação e regime de 
colaboração. 

Barro Alto 

Diante do cenário atual, torna-se necessário criar/reativar um Comitê Municipal 
para análise constante do PME/PEE/PNE, viabilizando assim a execução das 
ações previstas nestes planos, para que desta forma haja a garantia de uma 
educação democrática e de qualidade.  Ainda assim, fazer valer o direito à 
educação de qualidade, alcançando todos os indivíduos será possível através 
de alternativas que amenizem os prejuízos de aprendizagem pós pandemia, com 
ações práticas e projetos pedagógicos concretos a exemplo: formação dos 
professores; diálogo com os pais sobre reorganização das aulas, propostas com 
foco no processo de alfabetização; oficinas de leitura e escrita, retomar 
conteúdos não estudados de acordo com cada segmento de ensino, entre 
outros. Para que assim, possamos contribuir com o desenvolvimento e avanço 
dos alunos, superando as consequências negativas do período de isolamento. 

Brotas de Macaúbas 

Considerando que os Planos Nacional, Estaduais e Municipais sejam 
instrumentos orientadores da educação, percebe-se a ausência da continuidade 
das ações/estratégias postas por consequência das mudanças de gestão. É 
necessário quebrar esse ciclo no sentido de garantir Lei do PNE possa ser vista 
como de fato é uma política pública que deve se sobrepor ao cunho partidário, 
considerando sempre o princípio da “impessoalidade” que é um requisito básico 
na Administração Pública e garantir que os investimentos possam permanecer 
no sentido de qualificar o processo educacional.Vale ressaltar para que haja 
correção quanto ao cumprimento da referida política, é imperativo que sejam 
instituídos mecanismos que resguardem o interesse estratégico da educação 
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dando ênfase a criação de ferramentas dentro das plataformas governamentais, 
como o Plano de Ações  Articuladas (PAR) por exemplo, uma vez que, este está 
atrelado ao PNE/PEE e PME. Julga-se apropriado que o mesmo gere 
indicadores/relatórios anuais explicitando as intervenções ou não dos gestores 
em todo o âmbito da gestão dos referidos normativos. 
De acordo com a Constituição Federal (CF), o direito a educação é parte de um 
conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm como inspiração o 
valor da igualdade entre as pessoas. Entende-se que essa igualdade deve 
perpassar todos os aspectos do indivíduo no tocante à educação: social, 
emocional, físico e intelectual. Nunca foi tão visível a questão da desigualdade 
em termos de garantia de direitos, quanto nesse contexto pandêmico vivenciado 
por toda a sociedade. Prejuízos imensuráveis, principalmente, para aqueles com 
menor poder aquisitivo. Vale ressaltar, que para além de executarmos de forma 
eficiente esses normativos, é necessário dentro dos mesmos construir 
mecanismos eficazes que possam amenizar o impacto deixado pela pandemia 
fortalecendo as políticas de análise da situação, atuando em rede, e 
implementando estratégias de formação dos gestores visando a importância dos 
indicadores, seu diálogo com o currículo e com a prática em sala de aula. 

Assim, a mobilização e sensibilização de todas as esferas governamentais, bem 
como cada indivíduo envolvido com a educação é imprescindível para que haja 
a compreensão acerca da importância na melhoria do atendimento de uma 
educação de qualidade que alcance a todos sem discriminação ou preconceito. 
Para que isso seja assegurado dentro das políticas públicas instituídas nesse 
sentido é necessário que seja feita a desarticulação de todos os processos legais 
e /ou partidários que caminham contrário a essa garantia, firmando a fixação de 
princípios, objetivos e organização de programas e ações que executem de 
forma sistemática e efetiva as políticas educacionais existentes nos referidos 
planos de educação. 

Castro Alves 

Os Sistemas Educacionais devem fomentar políticas públicas (programas, 
projetos, ações) na perspectiva da Educação Ambiental, em todos os níveis e 
modalidades de Ensino ofertado, com o intuito de alcançar os objetivos para o 
desenvolvimento sustentável-ODS, na busca pela justiça socioambiental e pela 
qualidade de vida. 

Central 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos 
planos de educação, incluídas nos regimentos escolares, monitoradas por 
equipe de gestão específica das Secretarias Municipais de Educação, dedicadas 
à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, 
e à redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas 
populações e suas especificidades.  

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do 
direito à educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 
2000, foi proposta e implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no 
campo educacional, com repercussões positivas na expansão do fundo público 
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destinado à educação pública, pensada da creche à pós-graduação, marco 
normativo e orçamento público para a educação do campo, com vantagens no 
acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, entretanto, 
não foram suficientes para consagrar, na disputa público-privada que marca a 
história da educação brasileira, a defesa intransigente, determinante e perene 
da educação pública como Política de Estado.  

Ao tratar-se das melhorias voltadas para a Educação do/no Campo e 
Comunidades Quilombolas, não se referenciam políticas públicas que atendam 
as especificidades locais. O currículo da educação pública, na condição de 
responsabilidade do Estado, com o apoio da União, deverá equiparar-se aos 
demais ou dá condições para que se minimizem as desigualdades, corroborando 
junto aos municípios com investimento na infraestrutura, formação de 
professores e aquisição materiais didáticos. 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da 
iniciativa privada, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
impacta de forma negativa a educação básica, a formação dos alunos e a 
atuação dos professores, bem como a formação inicial e continuada dos/as 
profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada 
das concepções de habilidades e competências e uma visão curricular 
centralizadora e homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio 
(Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de estudantes, 
torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, 
além de atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, 
como formação docente e elaboração de currículos, à ingerência do Banco 
Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por meio 
dessa concepção reducionista de educação, alterações estruturais estão em 
curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da 
educação básica. Nesta direção situa-se, também, o Fundeb. Este fundo, 
embora aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita 
luta dos educadores comprometidos com a justiça social e o direito de uma 
educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada 
do auxílio emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em 
vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é constante.  

Dias d’Ávila 

Os direitos dos professores e professoras do país continuam sendo alvo de 
ataques com o possível desmonte da Lei do Piso do Magistério 11.738/2008, 
qual representa uma grande conquista para a categoria a nível nacional. Caso 
seja aprovado o projeto de Lei n° 2075/21, em trâmite na câmara dos deputados, 
poderá haver o congelamento do piso salarial até 2022; a retirada da hora-
atividade (jornada extraclasse) da composição salarial; a desvinculação do piso 
em remuneração, e a definição do índice Nacional de Preço ao Consumidor 
(INPC) como único critério de reajuste do piso salarial do trabalho docente. Isto 
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representa, mais um ataque ao magistério e a educação pública, mais um dos 
afrontes ao que está preconizado no Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-
2024, requerendo de todos nós, o engajamento e a intensificação nas 
mobilizações da categoria em todo o país, para que, de forma incessante e 
incansável sejam assegurados os direitos já existentes e a conquista por mais 
direitos no âmbito da qualidade do ensino e na valorização dos profissionais do 
magistério. 

Irará 

A garantia da educação como direito inalienável que contribui para a formação 
do sujeito integral deve materializar-se através da união coletiva dos diferentes 
segmentos sociais que visam à construção de uma sociedade menos desigual. 
Nesse sentido, a união de forças, através da participação social, é um fator 
decisivo, para que todos os planos saiam do papel e se transformem em 
realidade.  

Nessa busca, não se pode esquecer a necessidade de firmar parcerias, dialogar 
com a família, a comunidade escolar, os movimentos sociais, os movimentos 
culturais, a sociedade civil e todo e quaisquer grupos que almejam formação do 
cidadão pleno. Assim, temos que lutar pela garantia do respeito às diferenças, 
da inclusão, da acessibilidade à educação da criança ao adulto, da formação 
docente, evitando sempre que ocorram entraves em relação ao que já está 
assegurado por lei.  

Quanto mais as pessoas se comprometerem com a implementação dos planos 
educacionais, mais condições haverão de enfrentar as dificuldades, evitar os 
retrocessos na agenda de direitos e atuar conjuntamente por condições 
adequadas de financiamento público. Além disso, pode-se conquistar a 
valorização das potencialidades locais e buscar os caminhos que garantam o 
direito humano à educação de qualidade. 

Outro ponto a considerar é a necessidade de ampliar a participação dos 
professores e profissionais da educação nos movimentos articuladores das 
políticas públicas educacionais, através de um trabalho de sensibilização, por 
meio de formações continuadas, para  que todos entendam a importância de se 
materializar as diretrizes, as metas e estratégias dos planos de educação, nos 
níveis nacional, estadual, distrital e municipal, bem como o engajamento 
fundamental dos órgãos governamentais e toda a comunidade escolar e civil, no 
sentido de fomentar uma  educação autônoma, integral, formando cidadãos 
plenos. 
O objetivo destes planos deve ser de estruturar os sistemas de ensino, visando 
suprir as carências de formação de profissionais de educação e da capacidade 
de atendimento por parte de instituições públicas educacionais, investindo em   
metodologias que fortaleçam a produção de material didático e técnicas que 
possibilitem, junto aos currículos, formas específicas, para atender às 
necessidades postas no processo de ensino e aprendizagem.  

Os recursos básicos da educação devem ser ampliados e não contidos, pois, no 
momento em que vivemos, se faz necessário adicionar recursos e estruturar 
melhor a educação em nosso país e, em particular, em nosso município. No 
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contexto pandêmico que estamos atravessando, é importante que sejam 
disponibilizados a todos os envolvidos no processo escolar, acesso à internet, 
bem como qualificação na área tecnológica, para que os professores façam um 
atendimento cada vez melhor aos alunos.  

Diante do que foi exposto, a educação deve ser pensada e efetivada como um 
processo fluido, constante e reforçador para o indivíduo. É necessário encontrar 
caminhos para envolver os estudantes, no sentido de sensibilizá-los quanto às 
suas potencialidades, valorizando seus contextos pessoais e fazer com que se 
sintam co-criadores de uma sociedade mais equilibrada. O pensamento deve ser 
o de que conhecimento não é necessariamente transmitido, mas construído no 
encontro de pessoas, professores e alunos e transcende o espaço físico de uma 
escola.  

Portanto, a nossa luta é por uma educação igualitária, democrática e que mitigue 
as desigualdades sociais em nosso país, pois sabemos que essa transformação 
só ocorrerá através da educação pública de qualidade, promotora de justiça e 
equidade social. 

Vitória da Conquista 

A educação domiciliar também corrobora para o retrocesso na luta pela inclusão 
de crianças e adolescentes com deficiência, porque coloca em xeque as 
conquistas recentes da Educação Inclusiva, consequentemente, aprofundando 
as desigualdades educacionais. Portanto, não é uma alternativa viável para a 
população da nação brasileira. É um projeto elitista, sem interesse coletivo e 
também sem demanda social. Nesse sentido, estimula a evasão escolar, 
enfraquecendo a escola pública como espaço promotor de democracia além de 
comprometer a formação cidadã do estudante. Assim, a educação deve ser 
concebida como um direito e não como um privilégio. 

A educação é um fenômeno essencial e fundamentalmente humano, portanto 
não pode ser concebida de maneira isolada, mas deve ser tratada como um 
fenômeno social que se consolida na instância individual e coletiva, desse modo, 
deve ser parte integrante das relações sociais, políticas, econômicas, e culturais 
de uma sociedade. 
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Eixo III - EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E 
DIREITOS HUMANOS 

1. O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial 
se traduz em uma ampla, rica e diversa cultura, em uma composição 
étnica e racial também diversa, além da riqueza da fauna e da flora. 
Contudo, se o País é abundante em riquezas naturais e culturais, ele traz 
como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-
racial, econômica, social e de gênero. 

2. A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características 
pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande 
riqueza, mas também as enormes desigualdades, que tem como 
consequência diferentes formas de violência contra grande parte da 
população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e 
encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as 
mulheres, sobretudo as negras, violência e morte das pessoas 
LGBTQIA+, trabalho  infantil, dentre outras. Essas características por si 
só reafirmam que toda e qualquer  política, principalmente a educacional 
deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, 
reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

3. A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos 
longe de resolver os problemas, têm educado e reeducado a sociedade, 
a justiça, o Estado e a si mesmos. É com eles que a democracia brasileira 
tem aprendido que o direito à educação pública, gratuita, laica, com 
qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável 
da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, 
políticos e econômicos. 

4. A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos 
sociais diversos, tratados como desiguais, é o que tem possibilitado 
alguns avanços na sociedade brasileira, e articulados em movimentos 
sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos de luta 
pelos direitos humanos e pela diversidade. A presença ativa dos sujeitos 
nos coletivos sociais diversos e o avanço da consciência dos direitos 
cidadãos, tratados como desiguais, tem, possibilitado alguns avanços na 
sociedade brasileira e, articuladas em movimentos, têm desenvolvido 
ações pelos direitos constitucionais e humanos. 

5. Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, 
LGBTQIA+, ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das 
florestas, das águas e ribeirinhos, dos povos e comunidades tradicionais, 
das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, dos direitos 
humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, 
contra a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a 
intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade têm avançado na 
politização dessas e tantas questões sociais e históricas, pressionando 
para que sejam constituídas  em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas  políticas públicas. A educação, 
por ser um campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos 
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eixos centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa 
perspectiva mais ampla, entendida como pleno desenvolvimento humano, 
direito e exercício da cidadania do povo negro, índios, quilombolas e 
comunidades tradicionais. Assim sendo, faz-se necessário implantar nas 
escolas, de forma efetiva, a Lei 10.639/2003 e a Lei Complementar 
11.645/2008, através do planejamento, projetos políticos pedagógicos, 
projetos institucionais, entendendo que conhecimento é poder e a escola 
é lugar de promoção da igualdade, de empoderamento e do combate a 
toda forma de preconceito ou de segregação.  

6. É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do 
campo e da floresta, dos moradores de vilas e favelas, juntamente com 
as demandas políticas e as respostas do  Estado democrático, vinham 
apresentando avanços quando comparados ao contexto  do século XX. 
Esses avanços adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida  dos 
sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como 
desiguais,  ao caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, 
urbana, políticas de  distribuição e transferência de renda, política 
habitacional popular, de preservação  da agricultura camponesa, da 
pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade  racial, das 
mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à memória  
e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável 
e da biodiversidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais 
avanços não se efetivaram  como políticas de Estado e, desde o golpe de 
2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 

7. Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo 
Federal, na contramão das suas principais lutas e avanços sociais 
conquistados, o que impele a sociedade e o campo educacional a alargar, 
nacional e internacionalmente, a concepção de direitos humanos na 
perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e 
conservadora de direitos humanos. As práticas homogeneizantes acabam 
sendo ratificadas por formações de professores que não privilegiam as 
necessidades educativas específicas e as temáticas que perpassam as 
novas discussões históricas, tais como as questões de gênero e relativas 
à Comunidade LGBTQIA+. Desse modo, é imprescindível que seja 
garantida a ampliação das redes multiprofissionais de apoio à escola, os 
diálogos pedagógicos entre professores da rede regular e rede especial, 
bem como a construção de parcerias com as universidades que propiciem 
formação de professores de modo que possam atuar, com segurança 
pedagógica, nos contextos de inclusão. 

8. São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de 
retrocessos políticos, culturais, econômicos e sociais. No atual contexto 
histórico e político brasileiro, o Congresso Nacional, as assembleias 
legislativas, as câmaras municipais e a Distrital estão tomadas por 
parcelas significativas de grupos conservadores e fundamentalistas.  Os 
avanços da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos 
direitos  humanos, da justiça social e da inclusão sofrem ataques violentos 
de forças empresariais, midiáticas, parlamentares, ruralistas e jurídicas 
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conservadoras. 

9. O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de 
construção da participação social - com seus avanços e limites, por meio 
dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distrital 
das mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas 
transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe 
parlamentar, jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com 
orientação heteronormativa. O Golpe e as políticas conservadoras e 
excludentes do Governo atingiram não somente as políticas sociais e 
econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 
direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a 
década de 1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 
2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o investimento 
público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia com 
vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre 
outras, bem como reformas e políticas na área educacional, como a do 
ensino médio, BNCC, formação de professores, etc), promove amplos 
retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a materialização das metas 
do PNE. 

10. São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as 
políticas públicas voltadas para a diversidade, direitos humanos, justiça 
social e inclusão. As políticas de igualdade racial, gênero, quilombolas, 
direitos humanos e juventude são condenadas  à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem  poder. Situação 
agravada na pandemia do Covid-19. Nesse contexto conturbado e de 
retrocessos faz-se necessária a utilização dos mecanismos legais ainda 
vigentes, para garantia da manutenção dos direitos conquistados ao longo 
dos anos, através da efetiva aplicação da lei nº 11.645 de 10 de março de 
2008, precedida pela lei 10.639/2003 que alterou a lei que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, tornando obrigatório o estudo da 
história, cultura africana, afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, como forma de 
garantir o conhecimento dos diversos aspectos que caracterizam a 
formação da população brasileira. 

11. Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 
Juventude e dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do 
Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. 
O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos  sociais, o Ministério 
das Relações Exteriores passa a focar novamente a cooperação  Norte-
Sul. As universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do 
ódio se  acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um clima de 
retrocesso e de violência.   Os ataques machistas, racistas, sexistas, 
misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem 
geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a 
norma de projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores do 
Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
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desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas 
conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos 
presídios e o recrudescimento da violência policial, que ganha força total. 
Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. 

12. O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e 
educacional exige uma renovação na forma de construção da Conape. 
Desafia-nos a construir novas estratégias de luta pela retomada da 
democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à 
diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil 
e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais 
da educação. 

13. É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa 
perspectiva inclusiva como fundamentais para a resolução da tensão 
entre diversidade e desigualdade. A justiça social nos leva a compreender 
que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e todo 
e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância 
devem ser entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas 
no campo da justiça. 

14. É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - 
entendidas como políticas e práticas públicas e privadas que visam à 
superação das desigualdades e injustiças, que incidem historicamente e 
com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, 
transitório, são passíveis de avaliação sistemática e só poderão ser 
extintas se for devidamente comprovada a superação da desigualdade 
que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da 
justiça social. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. Entendendo a escola como espaço social, para além da educação, 
é necessário conhecer a multiplicidade cultural e identitária que permeia 
a vida e cotidiano de toda comunidade escolar. Nessa perspectiva, é 
imprescindível pensar a escola para além de agentes educacionais 
envolvidos, refletir e promover espaços de discussão dentro e fora da 
escola acerca das identidades sexuais, de gênero, bem como raciais, 
religiosas e da pessoa com deficiência, entre outras. No âmbito de uma 
educação contextualizada e multimodal propõe-se estabelecer parcerias 
com grupos artísticos e culturais que circundam a realidade da escola e 
de seus alunos, a fim de proporcionar um processo educativo que permeia 
as múltiplas linguagens culturais. 

15. Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que 
garanta os direitos humanos e se paute na justiça social e na inclusão, 
exige que os níveis, etapas e modalidades da educação básica, bem 
como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma 
educação pública e democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, 
os pla- nos de desenvolvimento institucionais, até o cotidiano das 
instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a laicidade é 
um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, 
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pública, gratuita e inclusiva para todos, todas e todos. Nenhum projeto, 
política ou instituição educacional pode se pautar no proselitismo e na 
intolerância religiosa. Além de ir contra os princípios constitucionais do 
Estado de direito, instituições e profissionais da educação que ferem o 
princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os 
avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação 
em direitos humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, dos 
jovens, dos adultos e dos idosos.  

16.  A democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos 
decenais de educação, coerentes com os avanços do campo histórico, 
social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados com os 
avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam 
pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

 

EMENDAS NOVAS 

Município Glória 

É necessário garantir mecanismos e meios institucionais para a ação ao 
combate de forma intersetorial, das causas típicas da vulnerabilidade social, 
principal vetor do insucesso escolar dos alunos provenientes de famílias de baixa 
renda, tendo em vista o monitoramento do desempenho e frequencia destes em 
sua jornada acadêmica, prevendo a intervenção de órgãos competentes em 
situações que possam acarrentar em transtornos que prejudiquem o 
desenvolvimento educacional desse público e ou interfiram no acesso a direitos 
básicos como o acesso a educação. 

Município Governador Mangabeira 

A diversidade abarca uma gama de sujeitos e grupos sociais éticos e políticos 
que durante muitos anos lutaram pelos seus direitos mediante o sistema 
capitalista que silencia as vozes por meio de práticas escravistas e excludentes. 
Dentro desses grupos estão: os negros as mulheres, as crianças com 
deficiência, as comunidades quilombolas e indígenas, os povos do campo das 
águas e das florestas, as famílias dos assentamentos. Enfim, cada um desses 
grupos oprimidos pelo capitalismo visa ter os seus direitos reconhecidos e 
posteriormente garantidos e enquanto a luta continua em lugares diversos, vidas 
estão sendo dilaceradas, sonhos roubados e o crescente aumento no número 
dos homicídios nas estatísticas . Compreender essa realidade é fundamental 
para discutir os motivos da negação dos direitos contidos na Constituição 
Brasileira e que por muitas vezes não tem eficácia no cotidiano desses sujeitos. 
É necessário dar voz a esses grupos que clamam por justiça e uma vida com 
dignidade 
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EIXO IV - VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: 
FORMAÇÃO, CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
E SAÚDE. 

1. A partir da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010 e 2014), a 
acepção de valorização dos/as profissionais da educação foi assumida 
por comportar a articulação e a indissociabilidade da formação inicial e 
continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Por ser um 
conceito em construção e situado no contexto das lutas dos trabalhadores 
da educação, foi incorporado nessa definição a dimensão da saúde, a 
partir da Conape/2018. 

2. A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas 
dimensões: objetiva e subjetiva. A dimensão objetiva compreende os 
seguintes aspectos: regime de trabalho, piso salarial profissional; carreira 
docente; concurso público, formação inicial e continuada, na modalidade 
lato sensu e stricto sensu, em consonância com a Lei 8.752/16 que 
modifica a Lei 13.005/14 que deveria constar a formação do Profissional 
de Educação básica nas referidas modalidades para a educação básica 
conforme a Lei 9394/96 nos artigos 61, 62, 63 e 64 e condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o 
reconhecimento social e a dignidade profissional. 

3. As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem 
necessariamente envolver infraestrutura adequada das instituições 
educacionais (biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva, 
laboratório de ciências e demais dependências), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de 
atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-
pedagógicos e participação nas decisões escolares. Também importam 
para as condições de trabalho, formação tecnológica e acesso a 
aparelhos tecnológicos na sua área educacional, bem como a 
disponibilização de psicólogos e assistentes sociais na escola para dar 
suporte aos profissionais, aos alunos e as suas famílias. 

4. Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas 
variáveis: nível de ensino na esfera de atuação profissional (municipal, 
estadual, federal) e a natureza da instituição no caso da esfera privada 
(confessional, comunitária, empresarial). As condições de trabalho são 
atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de 
contratos temporários são recorrentemente excluídos das políticas de 
valorização profissional. A rotatividade gerada por este tipo de vínculo 
trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. Considerando os prejuízos dos 
contratos temporários para a qualidade da educação, o contrato do 
profissional da educação (profissional do magistério) deve ocorrer 
independente da modalidade de educação, por meio de concurso público, 
exceto as substituições temporárias. 
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5. As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a 
garantia de condições de trabalho. Desse modo, as políticas de 
valorização profissional devem considerar a relação entre trabalho dos/as 
profissionais da educação, condições de trabalho e saúde.  

6. Com a pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação 
e precarização têm contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as 
profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-
doença enquanto processo deve ser abordado em sua determinação 
social e histórica. 

7. No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para 
a sua concretização abrangem as instalações físicas, os materiais e os 
insumos. No âmbito das relações trabalhistas, envolvem as próprias 
condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de 
remuneração, de carreira e estabilidade. 

8. A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE e objeto das Metas 
17 e 18 contempla a adoção de planos de carreira, com critérios de 
progressão continuada que elevem a remuneração progressivamente 
pelo tempo de atuação e a elevação da formação, incentivando o/a 
profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e 
remuneração dignos, tendo como base o piso salarial nacional 
profissional e condições de trabalho e de saúde adequadas, bem como o 
ingresso na carreira do magistério público por concurso. A formação 
inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de 
pós-graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos 
importantes em sua valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. 
Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo marcado pela falta de 
diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), 
duas resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que 
descaracterizam essa formação e a submetem à BNCC. Para melhores 
condições de trabalho, além das instalações físicas, materiais e de 
insumos, deve-se acrescentar recursos humanos. Envolver de forma 
acolhedora toda a comunidade escolar, no contexto sócio-emocional, com 
atendimento profissional especializado dispondo de momentos 
específicos, dentro da instituição de ensino. 

9. Também foi assim a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE), da BNCC – em dezembro de 2017; a BNCC para a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro de 2018, a BNCC para 
o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação (MEC) 
de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a segunda na semana 
seguinte. A BNCC, além de padronizar e esvaziar o currículo da educação 
básica e promover a alienação do fazer docente é utilizada para formatar 
e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as profissionais da 
educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas 
das entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de 
comunidades escolares e dos/das estudantes no processo de sua 
elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como a discussão 
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de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC 
é inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma 
proposta anacrônica ancorada em concepções ultrapassadas, que 
atribuem centralidade a um catálogo de competências e habilidades e 
aponta para a implantação de processos de centralização, padronização 
e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a 
autonomia dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. 

10. Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, pelos órgãos públicos 
da educação e, até mesmo, por parte da população, de que a escola 
pública não funciona, que suas professoras e seus professores são mal 
formadas(os) e desinteressadas(os) e que seus estudantes não têm 
disciplina e não gostam de estudar, aplica-se a receita da política 
neoliberal, de padronização, controle e privatização: militarizar, privatizar, 
fornecer vouchers educacionais, avaliar em larga escala e bonificar o 
corpo docente no lugar de respeitar o piso salarial. A BNCC reforça uma 
concepção de educação que relaciona qualidade do ensino com as 
necessidades do mundo do trabalho, negligenciando o princípio 
constitucional de formação cidadã, afirmando que documentos da OCDE, 
do Banco Mundial e da Confederação Nacional da Indústria defendem 
“que a qualidade na educação está diretamente ligada ao aumento na 
produtividade no trabalho”, como forma de ampliar a competitividade na 
indústria e nos serviços. 

11. Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino médio, são 
instrumentos normativos que desqualificam a educação básica, 
descaracterizam suas finalidades e precarizam a formação nas escolas 
públicas, prejudicando, principalmente, os estudantes oriundos das 
camadas populares. Cabe ainda destacar que todo o processo de 
elaboração e aprovação da BNCC foi marcado pela falta de diálogo com 
as entidades acadêmicas, cujos posicionamentos e análises críticas não 
foram considerados, privilegiando como interlocutores as fundações 
privadas e seus interesses mercantilistas. Da mesma forma, a Lei 13.415 
de 16/02/2017, que determinou a reforma do ensino médio, foi originada 
em Medida Provisória imposta sem discussão com a sociedade, e que 
alterou a LDB em diversos aspectos, inclusive no que se refere aos 
profissionais da educação, impondo a figura do “notório saber” sem 
qualquer critério. 

12. A Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes Curriculares para a 
Formação Inicial e institui a Base Nacional Curricular da Formação Inicial 
de professores (BNC-Formação), revogou as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na 
instrumentalização da formação docente, reduzindo o conhecimento 
educacional a um conjunto restrito de competências e de técnicas de 
ensino representativas dos valores e desejos de mercado. Trata-se de 
documento obstinadamente preocupado em fazer com que os estudantes 
das licenciaturas se apropriem exclusivamente de técnicas de ensino, 
esvaziadas da dimensão política da educação, na querela ilusória de que 
educação é um campo neutro e sem intencionalidades. A Resolução 
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02/2019 desconsiderou não só o posicionamento crítico das entidades 
nacionais do campo educacional, que integram o FNPE, mas também o 
esforço empreendido pelas IES, especialmente universidades, que 
reformularam seus cursos de licenciatura, ou encontravam-se em 
processo de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova resolução 
representa um grande retrocesso para a formação de professores e 
professoras ao descaracterizar os cursos para adequá-los à BNCC, 
desvincular a formação inicial da formação continuada na construção dos 
projetos institucionais de formação que propunham a necessária 
articulação com as redes de ensino de educação básica. Ademais, a Res. 
02/2019 desconsidera a valorização profissional como um elemento 
importante (o que estava presente na Res. 02/2015) e fere a autonomia 
universitária na construção de projetos institucionais de formação. 

13. Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam 
hegemonizar a oferta dos cursos de formação, com o apoio do MEC, que 
contratou uma empresa privada para sistematizar a terceira versão da 
BNCC. Do mesmo modo, as resoluções destinadas à formação inicial e 
continuada de professores/as cumprem o mesmo desígnio de criar 
demandas de formação a partir de um currículo prescritivo, padronizado 
e restritivo, desconsiderando a enorme diversidade das escolas 
brasileiras e das demandas formativas de seus profissionais. 

14. Assim, o CNE aprovou, ainda, em meio da pandemia da Covid-19, a 
Resolução CNE/ CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para 
a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-
Formação Continuada). Tal resolução, aprovada sem nenhuma discussão 
acerca do conteúdo, é mais um ataque e retrocesso à formação dos/as 
professores/as e, atendendo aos interesses das fundações privadas, 
favorece e estimula a privatização da formação continuada. 

15. A intencionalidade de separar formação inicial da formação continuada 
tem relação direta com os interesses do mercado educacional, por isso a 
velocidade em que se efetua a “reforma da educação” e sua ênfase na 
padronização, na privatização e no controle. 

16. No campo da docência, em um país que teima em não cumprir um piso 
salarial nacional para os professores e professoras, o processo de 
intensificação e precarização das condições de trabalho dos/das 
profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à 
chamada “uberização”, processo em que professores/as são organizados 
para trabalhar por demanda tanto de escolas públicas como das de redes 
privadas. Professores e professoras são submetidos a pesadas rotinas de 
trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, ainda, como se 
fossem inimigos internos a merecer a desconfiança dos gestores e ou de 
seus empregadores. Não bastasse isso, sua formação profissional vem 
sendo flexibilizada e reduzida ao simples municiamento prático, a partir 
de visão tecnicista centrada na ênfase do desenvolvimento de 
competências e de habilidades. 
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17. Assim, para a atual condução das políticas públicas da formação de 
professores/as, assumida pelo CNE, o órgão indica em seus documentos, 
de forma falaciosa e inverídica, que pesquisas nacionais e internacionais 
afirmam que a qualidade dos professores é, isoladamente, a responsável 
pelo sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores como formação crítica, 
condição de trabalho, de salário, diferença de renda, de classe social, são 
secundarizados, desconsiderando seus efeitos na produção da qualidade 
profissional. Retoma-se a ultrapassada pedagogia das competências e 
reduz-se a formação e o ensino à sua dimensão instrucional, no sentido 
restrito de aplicação prática do conhecimento, como referência curricular, 
a fim de prescrever o desenho formativo para a formação de professores 
da educação básica. 

18. Cabe ainda destacar os ataques empreendidos à organização dos 
professores/as e demais profissionais da educação, especialmente aos 
sindicatos de professores/as e trabalhadores/as da educação, a 
perseguição aos dirigentes e militantes das organi- zações sindicais e 
movimentos sociais, e a criminalização de seus movimentos e mo- 
bilizações. Com a pandemia e a necessidade de manter distanciamento 
social e evitar aglomerações, temos a retração das manifestações de 
massa que alertavam a sociedade para os retrocessos impostos e 
fortaleciam a resistência, ampliando a divulgação das pautas e bandeiras 
de luta. Resistir aos retrocessos em tempos de pandemia é mais um 
desafio para os educadores e a Conape tem um papel relevante nessa 
mobilização. 

19. A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e 
remuneração dos/as profissionais da educação, constitui pauta imperativa 
para a União, estados, DF e municípios, como patamar fundamental para 
a garantia da qualidade de educação. É necessário superar a ideia, posta 
em prática em alguns estados e municípios, de modificar os planos de 
carreira em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito 
e desempenho, em detrimento da valorização da formação continuada e 
titulação ou, ainda, de vincular a remuneração a resultados de 
desempenho de estudantes, professores e professoras nas avaliações 
internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, federal e 
internacional, nos testes próprios ou nacionais. Tais políticas colocam em 
risco a carreira do magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, 
abrindo caminho para o total controle e desqualificação do trabalho 
pedagógico. 

20. Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da valorização 
profissional, deve-se à extrema fragmentação nas políticas de formação 
e valorização profissional que separam a formação das demais condições 
no exercício do trabalho do/da funcionário/a e do/da docente, como a 
garantia de salários justos e dignos com a implementação e o 
cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), a definição e 
implementação da carreira, entre outros. 

21. Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar pela efetiva 
valorização dos/as profissionais da educação e incluir no debate a agenda 
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do pacote de reformas do Estado (aliança entre o capital industrial, agrário 
e comercial sob o comando do capital financeiro), que aumenta a 
superexploração da força de trabalho e maior centralização e 
concentração do capital internacional financeiro, e determina o retrocesso 
das políticas educacionais, a redução do direito à educação às ofertas do 
mercado e, simultaneamente, hegemoniza o papel da fundações 
educacionais. Assim, não obstante a calamitosa gestão da crise sanitária 
e os pífios resultados econômicos, o Governo e o mercado têm um 
discurso coeso, de necessidade das medidas ultraneoliberais enquanto 
praticam forte intervenção no Estado, cabendo à Conape a intensificação 
do debate sobre a dimensão da crise econômica, aprofundada com a 
pandemia, mas não criada por ela, e suas mediações com a educação e 
o sistema escolar. A valorização dos/das profissionais da educação 
básica e superior, pública e privada (professores/ as, técnicos/as, 
funcionários/as administrativos/as e de apoio), outro eixo estratégico do 
fazer educação, deve, portanto, envolver as necessárias políticas de 
formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das 
carreiras, um salário digno (assegurado o cumprimento de piso salarial 
profissional nacional para os/as profissionais da educação), condições e 
relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma 
dimensão estratégica para impulsionar avanços na qualidade da nossa 
educação. Não há educação sem profissionais da educação 
respeitados/as e valorizados/as. 

22. Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação, 
devemos considerar o debate sobre a reabertura das escolas. Este 
debate expressa o desafio imposto pela pandemia. De um lado temos a 
preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 
disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de mortes. 
De outro, vemos a escola como espaço para a garantia de direitos, 
promoção do ensino e do aprendizado, além de promover a proteção, 
alimentação e bem estar. 

23. Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia 
a expectativa de retorno rápido. Em breve completará um ano que a 
maioria das escolas de todo o País continua sem realizar atividades 
presenciais. A pandemia não significa apenas a parada das atividades 
escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão 
enfrentando frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de 
diferentes esferas governamentais não foram suficientes para garantir 
que as escolas se equipassem minimamente para promover o retorno às 
aulas. 

24. A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro 
e, por isso, é no mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que 
estabeleça protocolos de segurança e disponibilize recursos para as 
alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar condições 
subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se sinta segura 
para retornar. 
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EMENDAS NOVAS 

Érico Cardoso 

O formador de todas as demais profissões tem a sua carreira tão desvalorizada, 
principalmente se levarmos em conta os demais países, que faz com que a 
procura pela formação nessa área, seja tão pequena. Não é cabível que haja, 
em pleno século XXI, principalmente no cenário atual de nosso país, uma 
desvalorização tão grande entre as profissões, em especial com a dos 
professores. Apesar de algumas conquistas da classe, nota-se sua insuficiência. 
São pessoas que necessitam, entre tantas outras demandas, de um psicólogo, 
fonoaudiólogo, para poder exercer com ainda mais maestria, sua profissão, 
árdua, mas extremante gratificante. 

Andorinha 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem 
necessariamente envolver infraestrutura adequada das instituições 
educacionais, promovendo a construção, adequação, ampliação, manutenção e 
aquisição de equipamentos em quantidades suficientes para os estudantes 
terem acesso à biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva, 
laboratório de ciências e demais dependências, a garantia de tempo disponível 
na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à 
comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. Ensinar e aprender faz parte da natureza 
humana, e o processo de formação do cidadão e da cidadã ocorre desde o 
nascimento, através de ações contínuas que organizam a forma de ser de uma 
sociedade. Nesse contexto, o profissional da educação ocupa lugar central, 
cumprindo a tarefa de cuidar da formação dos que chegam até a escola. O 
trabalho dos profissionais da educação necessita de condições adequadas para 
ser realizado com sucesso. Valorizar os professores é condição fundamental 
para melhoria da escola pública e deve integrar as políticas públicas do 
município. Assim sendo é fundamental que os planos decenais de educação 
orientem a instituição dos planos de carreira para os profissionais da educação 
abrangendo os elementos indissociáveis da valorização profissional que são: •
 Salário digno; • Carreira atraente; • Jornada compatível; • 
Garantia de formação continuada. 

Araci  

Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da valorização profissional, 
deve-se à extrema fragmentação nas políticas de formação e valorização 
profissional que separam a formação das demais condições no exercício dado 
trabalho do/da funcionário/a e do/da docente, como a garantia de salários justos 
e dignos com a implementação e o cumprimento do Piso Salarial Profissional 
Nacional (PSPN), a definição e implementação da carreira, entre outros. Para 
fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar pela efetiva valorização dos/ 
as profissionais da educação e incluir no debate a agenda do pacote de reformas 
do Estado (aliança entre o capital industrial, agrário e comercial sob o comando 
do capital financeiro), que aumenta a super  exploração da força de trabalho e 
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maior centralização e concentração do capital internacional financeiro, e 
determina o retrocesso das políticas educacionais, a redução do direito à 
educação às ofertas do mercado e, simultaneamente, hegemoniza o papel das 
fundações educacionais. Assim, não obstante a calamitosa gestão da crise 
sanitária e os pífios resultados econômicos, o Governo e o mercado têm um 
discurso coeso de necessidade das medidas ultraneoliberais enquanto praticam 
forte intervenção no Estado, cabendo à Conape a intensificação do debate sobre 
a dimensão da crise econômica, aprofundada com a pandemia  mas não criada 
por ela, e suas mediações com a educação e o sistema escolar. A valorização 
dos/das profissionais da educação básica e superior, pública e privada 
(professores/ as, técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e de apoio), 
outro eixo estratégico do fazer educação, deve, portanto, envolver as 
necessárias políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o 
fortalecimento das carreiras, um digno (assegurado o cumprimento de piso 
salarial profissional nacional para os/as profissionais da educação), condições e 
relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma dimensão 
estratégica para impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há 
educação sem profissionais da educação respeitados/as e valorizados/as. 

Belmonte  

É preciso assegurar os recursos necessários para investir na valorização dos 
profissionais de Educação, independente das crises econômicas, políticas e 
sanitárias para garantir uma educação de qualidade, evitando assim, propostas 
como a PEC 23/21 que retira recursos do precatório do FUNDEB para investir 
em outras áreas sociais com fins políticos eleitoreiros. 

Brotas de Macaúbas 

Na mesma lógica, visando melhores condições de trabalho e saúde as políticas 
públicas devem adequar o número máximo de alunos por turma (entre 15 e 18 
alunos para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e no ensino fundamental 
II e Ensino Médio entre 18 e 25 alunos), que possibilite a devida atenção 
pedagógica do profissional a cada aluno; Compatibilidade do número de turmas 
por professor, de acordo com sua jornada de trabalho. Cabe destacar que um 
dos maiores incentivos e benefícios à valorização que reflete na produção de 
qualidade dos resultados na educação assim como na qualidade de vida destes 
profissionais será o de assegurar a correção anual do piso salarial dos 
profissionais da educação. 

Para tanto, proporcionar bonificações que contemplem a realização de 
atribuições que excedam aquelas relativas ao cargo ou em razão de condições 
específicas como, exercício de funções de gestão ou coordenação pedagógica 
nas unidades escolares e o ensino em classes especiais ou em escolas de difícil 
acesso, bem como bonificações para estimular aposentadorias após tempo 
mínimo estabelecido em Lei. 

A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para outro, porém, 
melhorias ou adequações na infraestrutura das escolas, é no mínimo necessário, 
pois é o professor que lida com as implicações diárias, uma vez que a falta de 
infraestrutura com quadras esportivas, bibliotecas, laboratórios de ciências e de 
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informática, livros e, muitas vezes, até quadro, pincéis e carteiras implicam em 
resultados satisfatórios. Resistir aos tempos difíceis atuais, adequar suas 
práticas é mais um desafio para os educadores e esta Conferencia tem um papel 
relevante nessa mobilização. 

Itiúba 

A valorização vai muito além da questão financeira. Valorizar os profissionais da 
educação implica em remunerar devidamente, sim, mas, sobretudo, em criar um 
plano de carreira digno e justo, assegurando a legalidade, atualizações e 
progressões, não só para professores mas, também, para técnicos e pessoal de 
apoio, com capacitações permanente dos professores, condições para fazer 
cursos de capacitação, melhoria das condições de trabalho, grandes 
investimentos dos governos em pesquisa e tecnologia, concurso público, 
federalização do ensino fundamental de modo que a gestão dos recursos seja 
feita diretamente pelas escolas e sindicatos atuantes para garantia de direitos 
sem prejuízos, contando com uma rede de apoio ampliada para dar melhor 
suporte ao profissional e ao trabalho desenvolvido, promovendo palestras, 
cursos e o cumprimento do piso nacional dos profissionais da educação além do 
plano de carreira municipal, com concurso e plano para os não docentes, bem 
como pagamento até o último dia útil de cada mês. 
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EIXO V - GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: 
PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

1. Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que 
diversidade, direitos humanos, justiça social e combate às desigualdades 
não são antagônicos e se articulam aos eixos da democracia e das 
políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos à 
educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de 
qualidade social, e com gestão pública. Deste modo, é imprescindível que 
a sociedade brasileira, em geral, os/as dirigentes da educação, os/as 
estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, retomem a 
trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o 
debate e a promoção de políticas reconhecedoras e respeitadoras da 
diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa 
sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, articuladas às 
lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle 
social das políticas, incluindo o financiamento da educação, com 
divulgação de dados transparentes, expondo para a sociedade civil como 
os recursos estão sendo gastos, para que possamos exercer o controle 
social. 

2. Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a 
ser considerada e defendida é que as políticas públicas educacionais 
devem ser viabilizadas com a efetiva e qualificada participação da 
sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, 
participação social, envolvendo a sociedade civil, em particular os 
movimentos sociais, é uma condição sine qua non neste processo. A 
participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de 
implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos 
e fóruns de educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e 
colegiados, na educação básica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais 
exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, 
notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na 
autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de participação 
e controle social constituídos. Assim, compreende-se a necessidade de 
garantir bom funcionamento dos conselhos, com espaço adequado, a fim 
de que a gestão aconteça com transparência e eficiência na aplicação dos 
recursos da educação, em questões importantes, para que seja 
desenvolvida uma boa atividade educacional, tornando-se fundamental 
proporcionar a formação e atualização de todos os membros dos 
conselhos que atuam na educação. Nesse sentido, deve-se fortalecer 
espaços que congreguem a participação social aliada às particularidades 
de cada comunidade escolar, estimulando ações e iniciativas 
democráticas, a exemplo da construção coletiva dos PPP’s nas unidades 
escolares, a criação e consolidação de Grêmios Estudantis e a criação 
dos Conselhos Escolares. De igual modo, a educação escolar quilombola, 
cigana, indígena dos municípios precisa dialogar com todas as 
comunidades em geral, com vistas a garantir um processo de ensino-
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aprendizagem no qual o movimento social seja acessado e incluído como 
instrumento pedagógico, reconstruindo a pedagogia formal e 
contemplando assim a realidade das comunidades. 

3. É fundamental consolidar, portanto, a gestão democrática como princípio 
basilar da educação nacional, sendo que, no SNE, o Conselho Nacional 
de Educação, os conselhos estaduais, Distrital e municipais, os fóruns de 
educação, com legitimidade social e gestão democrática, são 
fundamentais para a garantia das finalidades, diretrizes e estratégias 
comuns da educação de qualidade social que almejamos. Estes 
organismos precisam ser consolidados nos sistemas, por lei, 
assegurando a necessária estabilidade, perenidade, controle social e 
participação popular na definição dos rumos da política educacional em 
todos os níveis. Assim, em síntese, é necessário assegurar a articulação 
entre os entes federados e os setores da sociedade civil nas demandas 
de processos de gestão democrática criando meios para mobilização e 
conscientização da sociedade civil organizada para a participação nos 
conselhos municipais, estaduais e federais. 

4. A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia 
docente e das instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos 
trabalhadores em educação no desenvolvimento de suas atividades. 
Defendemos, portanto, uma gestão democrática que garanta a 
participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou 
responsáveis, de funcionários/as, bem como da comunidade educacional, 
na discussão, na elaboração e na implementação das políticas 
educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos 
autoritários. A gestão democrática deve ser garantida em contraposição 
ao atual cenário de exacerbada desvalorização e de perseguição aos 
profissionais da educação. De igual modo, é preciso denunciar o 
autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas 
ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica 
dos princípios da autonomia e da gestão democrática, por meio de 
intervenções na gestão de instituições de ensino, especialmente nas 
universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da autonomia 
universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. A 
gestão democrática deve valorizar e favorecer a afinidade entre 
comunidade e escola, pois, nesta relação se consolida um ciclo muito 
importante para ambos, onde a comunidade passa pela escola e a escola 
proporciona avanços para a comunidade. Avanços emancipatórios, no 
que diz respeito à geração de cidadãos com senso crítico e avanços 
técnicos  
quanto à formação de profissionais que levam ao desenvolvimento  
econômico da comunidade onde a escola está inserida. Assim, a gestão  
democrática deve se estabelecer com a participação e envolvimento  
daqueles que estão inseridos nesta realidade. 

5. Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido para 
a educação básica e superior, pública e privada. Deve, portanto, ser 
capaz de envolver todos os sistemas e as instituições educacionais, 
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perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as modalidades 
educacionais. Desta forma, é necessária a implementação de eleições 
para gestores de escolas municipais, uma vez que a lei garante, porém 
não é realidade da maioria dos municípios brasileiros. 

6. O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir 
o direito à educação democrática e inclusiva, não poderá prescindir, 
ainda, de um novo padrão vigoroso de financiamento para a educação, 
que atenda aos princípios da equidade com a garantia de efetivo controle 
social e transparência. 

7. A situação atual de desinvestimento, que aprofunda limites para a 
implementação de políticas setoriais garantidoras de direitos, tem como 
pedra angular a já referida Emenda Constitucional nº 95, que impõe 
profundo limite à necessária ação do Estado no provimento de direitos. 
Esta alteração constitucional se soma a outras medidas nefastas de 
ortodoxia fiscal que comprometem, decisivamente, o financiamento da 
educação pública, da saúde pública e de outras políticas públicas 
direcionadas aos cidadãos. É fundamental, sem dúvida alguma, que a 
Emenda Constitucional do Teto de Gastos seja revogada, a bem da 
melhoria das condições de vida da população e da oferta de serviços 
públicos de qualidade. 

8. A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi 
acompanhada de medidas igualmente nocivas para o conjunto dos 
trabalhadores e trabalhadoras e para a população mais vulnerável. 
Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram outros 
ajustes neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro 
ataque ao Direito do Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e todo o arcabouço de proteção social que vigorava no 
Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo trabalhador foi novamente 
assaltado, com a aprovação de uma cruel Reforma da Previdência, que 
redundou na retirada de mais direitos, representan- do um sensível 
retrocesso civilizatório com repercussões desumanas no rebaixamento da 
renda da população, além da promoção das mais variadas formas de 
terceirização. Ainda é possível destacar a tramitação da PEC 32, 
denominada pelos legisladores como Reforma Administrativa e 
comumente chamada pelas forças progressistas a “Deforma do Estado”. 

9. Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de 
Estado direcionadas à materialização do federalismo cooperativo em 
educação são constrangidas por outras políticas de ajustes, de 
privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O 
Governo Bolsonaro encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à 
Constituição (PEC), as de números 186 (Convertida na Emenda 
Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição 
Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação e à ciência e 
tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os fundos estabelecidos 
na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
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os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT), que possui recursos específicos a serem 
aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, dentre 
outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de todos os 
entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na 
economia brasileira – e elas já se encontram presentes! Portanto, propõe-
se a revogação das Propostas de Emendas Constitucionais 109, 186, 187 
e 188. 

10. Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre 
constrangidos por processos de privatização e financeirização, nos 
últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O caminho 
expansionista em termos do direito à educação, consolidado no 
instrumento de planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 
de 2014, do Plano Nacional de Educação, deveria fazer frente à 
mercantilização e à privatização de direitos sociais, freando a concessão 
do fundo público brasileiro ao rentismo.  

11. Neste contexto, é fundamental retomar uma trajetória de orçamento 
crescente para a educação, na direção da transição proposta do Fundef 
para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e 
permanente, que requer ainda mais participação da União para assegurar 
a democratização igualitária do fator de ponderação para toda educação 
básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, educandos da EJA 
e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 anos 
ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental 
assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e 
garantir aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na 
perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não alienado, 
contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana 
integral, articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional, 
fomentando a efetividade de políticas permanentes e monitoradas, para 
os alunos do EJA, para que estes tenham algo que incentivem a 
permanecer nas escolas e diminuam as evasões pelos motivos 
financeiros e sociais já existentes. Nesta direção, é imprescindível a 
urgente criação do Sistema Nacional de Educação, estabelecendo 
princípios de colaboração e financiamento entre os entes federados, com 
o objetivo de garantir a universalização da Educação Básica e Superior 
em  instituições públicas de forma gratuita e de qualidade. 

12. Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para 
crianças e adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção 
coletiva e democrática do conhecimento que contribua com o pleno 
desenvolvimento. Para além do destaque da educação em tempo integral, 
faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. 

13. A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 
20202 e a aprovação da lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, 
consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo permanente da 
Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da 
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sociedade, enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização 
na educação básica, a ampliação das possibilidades de remuneração de 
outros profissionais que não os estabelecidos no Art. 61 da LDB, bem 
como limitou uma política alargada de distribuição de recursos, mediante 
avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas 
por meio de um novo padrão de financiamento, de que é parte 
fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado para promover 
políticas públicas, valorizar os/as profissionais da educação, da escola 
pública e com gestão pública. Neste sentido, é preciso exigir que os 
secretários de educação sejam, efetivamente, ordenadores e gestores 
plenos de despesas, participem da discussão e deliberação sobre as 
políticas prioritárias, bem como da dinâmica do financiamento em seus 
estados, no Distrito Federal e em seus municípios. Além de desenvolver 
mecanismos de divulgação para fins de fiscalização e controle, 
assegurando o rigoroso cumprimento do art. 212 da CF/1988, quanto ao 
montante de recursos aplicados em políticas públicas educacionais. 

14. De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) 
realidade e referência de justiça federativa, que alia qualidade e 
financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na expansão do 
financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, 
perseguir e cumprir a meta de ampliação do investimento público em 
educação pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), ou 
seja, retomar as condições para o crescimento econômico com justiça 
distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do 
desenvolvimento nacional a partir da sólida destinação de recursos em 
educação. A aprovação da Emenda nº 108 abre uma agenda de disputas 
pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com participação dos 
movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da 
repartição do ICMS nos estados, acompanhamento das leis estaduais, 
municipais e Distrital de regulamentação dos CAQ, de modo a garantir 
sua capacidade de atuação no controle social sobre os recursos. Ademais 
faz-se necessário acoplar outros impostos até então não incorporados no 
fundo de desenvolvimento da educação básica, a exemplo do IGF 
(Imposto sobre Grandes Fortunas). 

15. Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, 
com a criação e a consolidação de universidades e institutos federais 
públicos e com gestão pública e autônoma, é outro grande desafio 
nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política 
Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino 
superior público, concebida como conjunto de princípios e diretrizes que 
norteiam a implantação de ações voltadas a garantir o acesso, a 
permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das instituições 
públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da 
produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da 
qualidade de vida. Deve-se considerar, de igual modo a vulnerabilidade 
social dos/as estudantes da Educação Básica e suas famílias e, assim, 
garantir a implantação e implementação de programa de apoio financeiro, 
a exemplo do Bolsa Família, visando minimizar os impactos dessa 
vulnerabilidade no processo de ensino aprendizagem dos/as estudantes. 



60 

 

16. Além disso, é urgente para a educação básica e superior, incluindo a 
educação profissional, técnica e tecnológica, e também para a promoção 
da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, que façamos 
cessar os efeitos do teto dos gastos, revogando a Emenda Constitucional 
nº 95 e todas as medidas de ajuste fiscal, como a PEC 109 de 2021, que 
estabelece “gatilhos fiscais” a serem acionados quando a despesa 
obrigatória primária atingir 95%, e a Lei Complementar 178 de 2021, que 
instituiu o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal; ou 
parar a tramitação das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços públicos 
e as políticas sociais. Este movimento é fundamental para a expansão do 
Fundo Público, que garantirá o direito à educação com qualidade e, 
também, para a promoção das necessárias políticas intersetoriais de 
desenvolvimento e de educação, que envolvem diversas áreas, como 
cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. 

 

EMENDAS NOVAS 

Brotas de Macaúbas 

Em face do seminário atual, são expostos como princípios norteadores em 
direitos humanos da educação. O desenvolvimento da cultura de direitos em 
todos os espaços sociais, assegurando a formação de uma cultura que respeite 
á dignidade humana, levando a compreender e exercitar o respeito à tolerância, 
a promoção e a valorização das diversidades para que seja possível 
conscientizar as pessoas em relação a necessidade em fortalecer a aplicação 
universal dos direitos criando condições (formação continuada) de 
conhecimentos e transformações para que seja coerentes com seus direitos com 
ações a saber :Instituir uma gestão democrática que  dê condição aos 
profissionais  cuidando para não sobrecarregá-los e afetar a sua função do cargo 
ocupado;  

[...] 

O bom funcionamento desses conselhos garante a gestão transparência e 
eficiência na aplicação dos recursos da educação, para que seja desenvolvida 
uma boa atividade educacional, a remuneração dos docentes e as obras de 
infraestrutura das escolas. A atuação desses importantes instrumentos de 
Controle Social garante que essas atividades, além de desempenhadas com 
lisura, contem com o envolvimento de representantes da população no 
acompanhamento da sua efetiva realização, garantindo força e legitimidade a 
gestão educacional. Certamente, tal sucesso gerencial desses programas 
contribui de sobremaneira para que as crianças da comunidade possam 
desenvolver suas atividades escolares da melhor maneira possível, com 
professores motivados e com um ambiente adequado. Nesse sentido, tem-se 
como concepção político pedagógica a garantia dos princípios do direito à 
educação: inclusão e qualidade social, gestão democrática e avaliação 
emancipatória. 
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Para a vigência de todos esses princípios se faz necessário o financiamento 
adequado da educação. Uma boa Educação tem resultados abrangentes: 
contribui para o crescimento econômico do país e para a promoção da igualdade 
social, mas seu impacto também é decisivo na vida de cada um. Para tanto, faz 
necessário a criação de programas educacionais que garantam uma formação 
profissionalizante, conciliando o trabalho e estudo; garantir aos educandos uma 
formação especifica, através de cursos com certificados implementados pela 
escola contabilizados como disciplina; Oferecer cursos profissionalizantes para 
os alunos do EJA considerando principalmente os educandos do campo para 
que haja a geração e distribuição de renda, permitindo assim os  mais pobres 
não tenham que deixar os estudos, mesmo antes de terminar o Ensino 
Fundamental, para poder trabalhar. 

Para tanto, exige também, maior engajamento e participação do Legislativo nas 
esferas municipais e estaduais na perspectiva de transparência no processo 
democrático de políticas públicas. Para que aconteça uma gestão democrática, 
com a participação de toda a comunidade escolar, pais, estudantes, funcionários 
e professores é necessário dar condições aos profissionais e cuidar para não 
sobrecarregá-los e afetando assim a sua função/cargo ocupado. 

Nesse sentido, faz se necessário, assegurar ao servidor público os direitos a um 
salário digno, adicional por tempo de serviço, ajuda de custo, auxílios, 
estabilidades e permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria. Por isso, é 
importante a mobilização em defesa dos direitos e contra a reforma 
administrativa e as PECs que retiram direitos. A articulação/pressão, força 
popular é a única interferência que políticos temem. 

No caso da área de educação, o governo federal também passou a atualizar a 
marca de acordo com a inflação desde 2017. Já dos estados e municípios é 
exigido um mínimo de 25% das receitas advindas das arrecadações de 
impostos.A determinação de um percentual mínimo para a educação vigora no 
país desde 1930 e deixou de existir apenas durante governos autoritários. No 
caso, entre 1937 e 1946, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, e sob o 
regime militar (1964 - 1985).“Manifestamo-nos contrários a PEC 186 que 
propunha revogar todos os fundos estabelecidos na legislação 
infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem os recursos 
associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e 
tecnologia.“Manifestamo-nos contrários a redução dos salários dos servidores 
públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições 
ocorram na economia brasileira, e sim defendemos políticas voltadas a inclusão 
social, melhor qualidade de vida, salários dignos e programas de capacitação 
profissional sem perdas salariais.” Manifestamo-nos contrariamente às 
propostas de emenda constitucional e convocamos todas as nossas entidades à 
produzir reflexões e mobilizações contra a aprovação das referidas PECs. 

Reafirmamos a importância da unidade das entidades do campo educacional em 
torno de calendário comum de lutas contra estas e outras medidas que 
pretendem destruir o direito à educação pública de qualidade e os direitos sociais 
duramente conquistados a partir do pacto social materializado na Constituição 
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Federal de 1988. 
Devido a evasão escolar é necessário a criação de programas educacionais que 
garantam uma formação profissionalizante, conciliando o trabalho com o estudo. 
garantindo aos educandos uma formação especifica, através de cursos com 
certificados implantados dentro da escola contabilizados como disciplina. 
Considerando as especificidades de cada contexto, uma vez que a garantia à 
educação de forma emancipadora está intrinsicamente ligada à garantia aos 
direitos humanos, assim como à saúde e bem estar, de forma que tais políticas 
devam ser elaboradas de acordo às desenvolvimento integral dos educandos 
em todas as suas dimensões: cultural, social, afetiva, intelectual e que ainda é 
uma luta para que se torne uma realidade humanizadora e prática como direito, 
sem deixar de levar em conta também as questões administrativas, 
financiamento, jornada de trabalho dos professores. 

Outro aspecto da Educação Integral é que ela seja uma educação universal, 
democrática, onde deve ser respeitado o pluralismo pedagógico, o conhecimento 
científico, preparando o sujeito para o mercado de trabalho e para atuação na 
sociedade como um ser político que seja capaz de intervir e não apenas uma 
educação de dia todo na escola. Para além do destaque da educação em tempo 
integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de transporte escolar, alimentação escolar entre outros. 

A ideia de associar custo/aluno/qualidade olhando para a questão federativa se 
intensificou com as discussões de Ediruald Mello (MELLO, 1989). Anos depois 
se tornou consenso para a maioria dos pesquisadores de financiamento da 
educação que esse seria o caminho para se desenhar uma política de 
financiamento da educação básica no país. No entanto, nem a Lei federal 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) nem as leis que 
instituíram os Planos Nacionais de Educação (PNE) (Leis 10.172/2001 e 
13.005/2014) conseguiram que fosse implementada, para além do plano legal, 
uma política de melhoria da qualidade da educação através de condições de 
infraestrutura e funcionamento, valorização dos profissionais, acesso e 
permanência, da gestão democrática, entre outros. Além disso, o atual PNE 
(2014-2024) determinou que a definição do Custo Aluno Qualidade (CAQ) 
deveria ser feita até junho de 2017 para se tornar parâmetro para o 
financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação 
básica; porém, até a presente data, isso não ocorreu. 

É evidente a necessidade do aumento do CAQ (custo aluno qualidade) para uma 
inserção, qualidade e permanência do aluno na escola. Para que haja 
possibilidades de democratização da educação será necessário mexer 
principalmente na geração e distribuição de renda, para que assim os estudantes 
mais pobres não tenham que parar os estudos, mesmo antes de terminar o 
Ensino Fundamental, para poder trabalhar. Qualidade de vida é ter direitos 
como: saúde, efetivamente garantidos e não somente em papel. Podemos notar 
que a classe baixa raramente chega à universidade. A maioria dos estudantes 
deixa a escola antes de completar o Ensino Fundamental, pois tem que trabalhar 
para se sustentar e muitas vezes ajudar à família. A baixa renda das famílias 
desmotiva e até impossibilita muitos a chegar ao Ensino Superior. 
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EIXO VI - CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE NAÇÃO SOBERANA E DE 
ESTADO DEMOCRÁTICO, EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA VIDA, DOS 
DIREITOS SOCIAIS, DA EDUCAÇÃO E DO PNE  

1. A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da 
população também nos lançam o desafio de construir um grande projeto 
que assegure renda básica para o povo, com o aperfeiçoamento do 
Programa Bolsa Família Programa de Transferência de Renda, associado 
a um Programa de Seguridade Social e de desenvolvimento econômico 
de cada município (local e global), além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as da cidade e do campo que 
precisam de condições elementares de vida e dignidade asseguradas. 

2. Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma 
civilização desenvolvida sem proteção à vida das mulheres e sem 
enfrentamento do racismo estrutural e sua superação social. Também não 
é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com 
energia. 

3. É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de 
nação soberana, efetivamente ancorado em princípios de elevado valor 
civilizatório: o horizonte da igualdade, com solidariedade e justiça social; 
a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o reconhecimento do 
papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação, a 
proteção social e a segurança. 

4. Não avançaremos em novos marcos civilizatórios se não trabalharmos 
fortemente, também, na radicalização da democracia e no incremento da 
Participação Popular. De igual modo, é princípio fundamental a defesa da 
vida e a proteção dos acúmulos da ciência a bem da saúde e da vida com 
dignidade. 

5. Na educação, temos lutas a travar para emprestar importante contribuição 
ao País. Convocamos, assim, a população brasileira para juntos lutarmos: 

6. -1. pelo Estado democrático de direito, em defesa das instituições 
republicanas, da vida e da soberania popular; 

7. -2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela 
revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do 
congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela flexibilização da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais; 

8. -3. pela defesa e resgate do PNE, à luz das deliberações das Conae de 
2010 e de 2014, e da Conape de 2018, como epicentro das políticas 
públicas educacionais, fundamental articulador do SNE; 
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9. -4. pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a 
materialização de suas metas e estratégias adequando-as ao cenário da 
educação brasileira direcionadas à melhoria da educação nacional, 
garantindo os 10% do PIB na educação pública; 

10. -5. pela regulamentação do SNE e da cooperação federativa na 
educação, por lei complementar; 

11. -6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e 
permanente, com a instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como 
realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e 
financiamento, com preservação de fontes orçamentárias e criação de 
novas fontes, com preservação de percentuais para pagamento dos/as 
profissionais da educação, com os recursos do salário educação 
exclusivamente destinados aos programas complementares, e 
progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers; 

12. -7. pela não privatização da Petrobrás, pelo resgate dos recursos dos 
royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento 
da educação pública, de gestão pública; 

13. -8. pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área 
da educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, 
gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a 
destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições 
públicas; 

14. -9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para 
garantir plataforma pública, (contemplando recursos de acessibilidade 
como tradução em Libras e Áudiodescrição)  e internet de alta velocidade 
para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, 
com garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e 
estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, 
proporcionando meios que facilitem aos profissionais da educação 
adquirirem dispositivos tecnológicos para auxiliar e facilitar a utilização 
dos meios da tecnologia da informação e da comunicação; 

15. -10. pela regulamentação do ensino privado, sob as exigências legais e 
de qualidade aplicadas à educação pública; 

16. -11. pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões 
de qualidade, processos regulatórios e de avaliação institucional 
emancipatórios e inclusivos na educação básica e superior, considerando 
a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a educação como 
mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de 
graduação da área da saúde e de formação de professores, ministrado 
totalmente na modalidade educação a distância (EaD); 

17. -12. pela garantia da implantação do piso salarial profissional nacional e 
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de planos de carreira para os/as profissionais da educação das redes 
pública e privada, com a promoção da necessária valorização, superando-
se as recentes propostas de “flexibilização” dos critérios na área, bem 
como impedindo os retrocessos que hoje acontecem no setor público e, 
em especial, no setor privado; 

18. -13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico de 
profissionais da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes 
e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola 
pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e 
os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da 
Mordaça”; 

19. -14. pela gestão democrática da educação nacional e pelo fortalecimento 
dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, 
com efetiva participação da sociedade; 

20. -15. contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios 
e o sucateamento das universidades e institutos federais e contra 
quaisquer ataques do Poder Político e do Poder Judiciário em relação à 
autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes; 

21. -16. pela retomada do processo de expansão e interiorização da 
educação superior em nosso país e pela implementação de uma vigorosa 
Política Nacional de Assistência    Estudantil; 

22. -17. pela revogação da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma 
do Ensino   Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de 
Professores (Resolução CNE/CP  Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que 
estreitam a formação e a tornam tecnicista,  desvalorizam os/as 
profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a  
educação; 

23. -18. contra todas as formas de desqualificação da educação e de 
financeirização, privatização, terceirização e transferência de 
responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos 
os níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos direitos 
trabalhistas; 

24. -19. pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores em 
instituições de ensino superior/universidades públicas, com garantia de 
autonomia para a elaboração de seus projetos formativos, reafirmando a 
necessidade de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada 
(Resolução CNE CP 02/2015); 

25. -20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, 
programas e políticas anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às 
especificidades da educação do e no campo, educação quilombola, 
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educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação escolar 
indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de 
jovens, adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e educação 
nas prisões, entre outras, com políticas afirmativas que elevem a condição 
cidadã destes brasileiros e brasileiras historicamente marginalizados e 
impedidos de exercer seu direito constitucional à educação; 

26. -21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes 
frente à situação de evasão e abandono crescente por conta do 
agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes da ausência de recursos 
materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. 

27. Precisamos ratificar e potencializar a confiança nos professores e demais 
profissionais da educação, nas instituições e sistemas educacionais, nos 
estudantes, visando à materialização de processos formativos e 
avaliativos contextualizados, vinculados a projetos educativos 
democráticos e emancipatórios, contrapondo-nos à centralidade 
conferida à avaliação como medida de resultado e instrumento de 
controle, ranqueamento, concorrência e competitividade no campo 
educacional e institucional. 

28. A educação nacional, pública (com gestão pública), gratuita, laica, 
inclusiva, democrática e de qualidade social, é o sustentáculo das 
sociedades democráticas e soberanas. Não po- demos permitir, portanto, 
maiores benefícios aos que vivem da renda do capital financeiro em 
detrimento dos serviços públicos essenciais de qualidade de que a 
imensa maioria dos brasileiros necessita e que, com os últimos governos 
e suas iniciativas, estão sendo destruídos. 

29. Ratificamos a defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a 
defesa da CF de 1988, do PNE e de um projeto de Estado que garanta 
educação nacional, pública e de gestão pública, gratuita, inclusiva, laica, 
democrática e de qualidade social para todas, todos e todas. 

EMENDAS NOVAS 

Cotegipe 

Para garantir esses direitos, faz-se necessário nos embasarmos na Constituição 
Federal de 1988, no seu Art. 1º onde se refere que a República Federativa do 
Brasil, é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de direitos tendo como 
fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. E para 
que esses direitos venham a se consolidar como estado democrático é preciso 
conhecermos a estrutura e a dinâmica de estado: Federalismo de Cooperação, 
assim como fortalecer as Instituições de Estado com o Controle Social. Diante 
do contexto vivido e das discussões a respeito do Estado Democrático, pode-se 
perceber que muitos dos nossos direitos estão sendo violados, como falta de 
valorização dos profissionais da Educação, falta de garantia de padrão de 
qualidade, bem como, a garantia do direito a educação e à aprendizagem ao 
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longo da vida. Para tanto, tal discussão está assegurada no Art. 214 que 
estabelece o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo 
de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 
esferas. 

Itiúba 

Para garantir um desenvolvimento humano justo, de respeito, empatia e ética, 
buscando, realmente menos violencia e menos desigualdade social, tendo em 
vista desenvolver o sujeito e o seu direito de ser cidadão, como preconiza a 
Constituição Federal é necessário ir desde o fazer o monitoramento dos 
estudantes para assegurar a frequência escolar, promover palestras para discutir 
temas voltados para discriminação e violação dos direitos humanos, criar 
movimentos para eleger líderes de sala, ofertar capacitação instruindo-os a 
fiscalizar, dialogar e fazer valer o regimento, disponibilizar os recursos 
financeiros para o desenvolvimento dos projetos dentro das escolas, fomentando 
o apoio de profissionais como psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, 
juntamente com instituições como Conselho Tutelar, para que estas se façam 
presente nas unidades de ensino, com intuito de desenvolver trabalhos 
juntamente com a comunidade local, estabelecendo a defesa da vida e dos 
direitos sociais como temas norteadores para a formação do educando e do 
fortalecimento da comunidade escolar e local, dando maior credibilidade a 
iniciativas escolares que visam dar assistência às famílias dentro de suas 
realidades (concessão de suporte às necessidades solicitadas) com aplicação 
das leis penais e conscientizando a população para lutar pelos direitos 
fundamentais como saúde, alimentação saudável, educação, lazer, respeito as 
diferenças, solidariedade e empatia, tornando real o cumprimento das leis que 
embasam tais direitos. 

Quijingue 

Em um mundo cada vez mais impactado pelo avanço tecnológico, construir uma 
escola para futuros possíveis, alinhada às novas demandas sociais, passa 
necessariamente pela integração do processo educativo à tecnologia e à 
conectividade. O compromisso primeiro da Educação é promover a inclusão 
social por meio da oferta dos instrumentos necessários ao desenvolvimento 
pessoal, à inserção exitosa no mercado de trabalho e ao pleno exercício da 
cidadania, direitos sociais previstos constitucionalmente. Nessa perspectiva, a 
garantia de uma Educação pautada na tecnologia e na conectividade constitui-
se como direito básico de todos os estudantes. Organismos internacionais têm, 
continuamente, alertado que o acesso digital é uma linha divisória por estimular 
a inclusão social e a produtividade. A pandemia da COVID-19 fortaleceu esse 
argumento, ao revelar a importância do acesso digital para garantir o ensino 
híbrido e a distância, possibilitar o trabalho remoto e também viabilizar a oferta 
de serviços para atender a uma série de novas demandas.Nesse novo cenário, 
o Brasil teve que enfrentar problemas relacionados à conectividade e à 
disponibilidade de recursos tecnológicos para acesso à comunicação e 
informação, para estudo, trabalho ou lazer. É fundamental mudar essa realidade. 
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Em especial, para crianças e jovens marginalizados, as tecnologias digitais 
podem se transformar em importante ferramenta para favorecer oportunidades 
de aprendizagem, contribuindo para a quebra de ciclos intergeracionais de 
pobreza. O fato é que milhões de crianças que poderiam se beneficiar da 
tecnologia, para aprender, estão excluídas dessa realidade. Repensar o 
propósito da Educação e a organização da aprendizagem nunca foi tão urgente.  
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PROPOSIÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARA EIXO I 
 
PROBLEMATIZAÇÃO: 
O QUE FAZER PARA AVANÇAR NA LUTA CONTRA OS RETROCESSOS NA 
AGENDA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO À GARANTIA DA 
DEMOCRACIA E DO DIREITO À EDUCAÇÃO PARA TODOS/ES/AS? 
 
Água Fria 
• Proporcionar formação de professores para o uso das tecnologias de 
informação e da comunicação no processo educativo e garantir o investimento 
em tecnologia nos espaços escolares viabilizando o acesso à internet para 
estudantes, professores e para a comunidade em geral. 
• Buscar meios de amenizar os deficits de aprendizagem provocados pela 
pandemia da Covid-19, através da criação e implantação de projetos de reforço 
escolar voltados para leitura, escrita e conhecimentos matemáticos, adequando 
o currículo, calendário e infraestrutura da educação às realidades regional e local 
principalmente num município rural e agrícola.  
• Promover a inserção dos grupos culturais no ambiente das escolas, 
proporcionando a valorização e conhecimento da cultura local. 
 
Alagoinhas 
• Reconhecer o papel do professor como agente transformador. 
• Incentivar ao acesso digital com investimentos para aquisição de ferramentas 
digitais. 
• Trazer temas do nosso cotidiano para o espaço escolar, com posicionamento 
crítico, através de rodas de conversa, tertúlias dialógicas, etc. 
• (Re)ativar os Grêmios Estudantis. 
• Fomentar uma Agenda Participativa nas escolas que favoreça o protagonismo 
juvenil e o fortalecimento dos Conselhos Escolares. 
• Divulgar e discutir junto às comunidades escolares, os Referenciais 
Curriculares Municipais, visando o fortalecimento da educação democrática, 
inclusiva, a partir de um currículo território de identidade, valorizando a 
diversidade e a pluralidade das comunidades tradicionais e dos povos 
originários. 
• Incentivar a participação nos sindicatos. 
• Garantir a representação dos sindicatos nas discussões e comissões da 
educação. 
• Implantar e implementar a educação integral. 
• Garantir o atendimento psicológico para toda a comunidade escolar. 
• Criar cirandas digitais (Centros de Inclusão Digital) nas comunidades. 
 
Arataca 
• Garantir a permanência e valorizar os professores efetivos e contratados do 
campo no município. 
• Repensar o congelamento por 20 anos as verbas destinadas à educação e 
saúde. 
•Fiscalizar as verbas enviadas aos estados e municípios. 
• Efetivar programas de saúde na escola com centros educacionais 
especializados com profissionais de diversas áreas: psicólogos, 
psicopedagogos, fonoaudiólogo, etc. 
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• Garantir ao estudante do campo a permanência e capacitação profissional 
valorizando a cultura local. 
• Criar programas específicos para comunidades do campo: assentamentos, 
agricultores familiares (meeiros), indígenas, quilombolas, a fim de manter essas 
famílias. 
• Assegurar a escolha do livro didático condizente com a realidade das escolas 
do campo. 
• Investimento nos processos formativos para os professores, coordenadores, 
diretores da educação. 
• Adequar o espaço escolar para receber os estudantes com necessidades 
especiais. 
• Definir um calendário exclusivamente do campo, levando em conta, o tempo 
da colheita e as especificidades do campo no que diz respeito a cumprir o que 
reza a LDB. 
• Adequar e estruturar o espaço escolar tornando acessíveis os banheiros, 
cozinha e salas de aula, as portas, para as escolas localizadas no campo, 
podendo melhorar o desempenho no ensino aprendizagem; 
• Assegurar o não fechamento das escolas do campo tendo como referência a 
lei e diretrizes operacionais das escolas do campo. 
• Realizar concurso público específico para escolas do campo e efetivar 
professores com experiência na área. 
• Criar um centro ou secretaria específica para a Educação do Campo. 
 
Belmonte 
Diante das evidências e dos dados que apontam a diminuição dos 
investimentos e dos recursos do MEC na educação durante a pandemia, 
propõe–se:  
• Destinar os recursos não empregados em 2020 para a reestruturação efetiva 
das escolas  (física e de pessoal) visando atender aos protocolos sanitários e 
às necessidades de adequação de infraestrutura;   
• Estruturar as escolas com dispositivos e aparatos de inovação tecnológica 
para viabilizar às aulas remotas e híbridas;  
• Capacitar a equipe pedagógica para utilização dos novos recursos 
tecnológicos adquiridos;  
• Garantir aos alunos o acesso às novas plataformas digitais e facilitar a 
aquisição de dispositivos  (tablets, computadores, chips) para que ocorra a 
inclusão digital. 
 
Boa Nova 
Nível municipal: 
• Reconhecimento profissional em todos os níveis que o plano de carreira 
propõe;  
• Luta forte, posicionamento do Sindicato APLB independente de direita e 
esquerda;  
• Salas forradas e equipadas com ar condicionado ou ventiladores;  
• Escolas em tempo integral;  
• Criação de salas de informática para que os alunos tenham acesso com 
mediadores; 6 Manutenção das estradas e transportes para os alunos da zona 
rural;  
• Construção de creches nos distritos e povoados;  
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• Cursos profissionalizantes para os jovens; 
• Bibliotecas estruturadas para a sede e os distritos e povoados; 
• Móveis adequados para as salas de Educação Infantil e para os estudantes 
com Necessidades Especiais.  
• Fortalecer a parceria com os programas e projetos da Secretaria da 
Assistência Social.  
• Promover à interação educação x família. 
Nível Estadual:  
• Garantir escolas com infra-estrutura adequada com acessibilidade para todos 
os educandos. 
• Garantir formação continuada aos professores para que esses possam ofertar 
educação de qualidade para os alunos. 
• Fortalecer as políticas de escola em tempo integral. 
• Valorizar os profissionais da educação garantindo a progressão salarial do 
piso. 
Nível Federal:  
• Divulgar, monitorar, aprimorar e fiscalizar às políticas públicas, enfatizando os 
direitos constitucionais vigentes. 
• Fortalecer a educação pública básica, com promoção de cursos para toda 
comunidade escolar, reestruturação e implantação de novas escolas, 
valorização profissional. 
• Rever s política de recursos destinados à educação no que diz respeito aos 
royalties do petróleo e do PIS. 
• Validar as lutas sindicais das diversas esferas visando a garantia de direitos 
conquistas e a conquistar. 
• Garantir a política de informatização das escolas. 
 
Bom Jesus da Lapa 
• Retomar as discussões democráticas acerca das políticas públicas que 
garantam a equidade e igualdade de direitos, assegurando a participação das 
entidades nas discussões. 
• Elaborar políticas públicas, em relação aos impactos do cenário de crise social 
e sanitária nas experiências e vivências dos educandos, educadores e seus 
familiares. 
• Propor políticas públicas em relação às desigualdades sociais, educacionais e 
restrições impostas pela pandemia na vida dos educandos em crise e priorizar 
as ações intersetoriais para juventude vulnerável.  
• Retorno da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão. 
 • Reinstituir a SECADI para garantir, subsidiar e fortalecer as modalidades e 
programas educacionais dos estados e municípios no que diz respeito à 
diversidade. 
• Cumprir as Políticas de Educação do Campo conforme preceitua às 
legislações. 
• Manter os fóruns de educação a nível nacional para garantir por meio desses 
diálogos, novas propostas que atendam as verdadeiras necessidades da 
realidade ao povo brasileiro. 
 
Bom Jesus da Serra 
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• Garantir a todo e qualquer cidadão o direito de fazer questionamentos e receber 
informações acerca dos atos da administração escolar. 
• Em relação às políticas públicas para a educação a situação não é diferente, é 
preciso que a sociedade se levante para participar de forma efetiva sobre as 
ações educacionais, contribuindo com informações e sugestões que além de 
criar novas políticas públicas também contribua para o aprimoramento das já 
existentes, tal participação deve ser efetivada de ponta a ponta, ou seja, desde 
o planejamento, passando pela implantação e execução, além do processo de 
avaliação para aferir a eficiência e eficácia de determinada política. 
• Garantir uma bolsa auxílio para o estudante com incentivo baseado no 
desempenho e na frequência do aluno. 
• Revogar ou adequar o texto que trata da aposentadoria do magistério. Há que 
se pensar também em políticas de saúde voltadas para o público docente, pois 
está aumentando cada vez mais o número de profissionais da educação 
afastados por problemas de saúde ligados à sua função. 
• Revisar a uma porcentagem maior para mudanças de nível, incentivando o 
profissional a continuar se qualificando academicamente. 
• Desenvolver políticas públicas voltadas para a educação do campo com 
currículo que procure fortalecê-las cada dia mais. 
• Considerar também a implantação de uma nova política econômica e social, 
baseada no desenvolvimento e na capacidade de cada indivíduo tanto na 
participação ativa do poder público quanto nas suas constituições individuais 
como sujeitos socialmente de direitos constituídos, com a finalidade de incluir a 
educação de qualidade como agente eficaz no combate às desigualdades 
sociais que mais afetam a população subalternizada. 
 
Brejolândia 
• Promover a democratização das escolas, através de eleições para diretor e 
fortalecimentos dos conselhos. 
• Adotar uma plataforma de ensino, estímulo ao protagonismo do aluno e a 
inserção da tecnologia em sala de aula, com disponibilização de recursos 
tecnológicos para enfrentamento em qualquer situação emergencial na 
educação, como a que estamos enfrentando no momento no Brasil. 
• Garantir o financiamento e aumento permanente do FUNDEB, a fim de evitar o 
sucateamento da educação, garantindo o aumento por lei, fiscalização e 
transparência dos recursos públicos investidos em educação. 
• Destinar recursos para estruturação das escolas e formação continuada para 
os educadores que trabalham com pessoas com deficiência e para profissionais 
da educação básica. 
. Garantir investimento em estruturação das salas de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) formação para os professores da sala de (AEE) e para 
profissionais do ensino regular. 
• Promover a ampliação da infraestrutura em relação a oferta de educação 
básica integral, com atividades multidisciplinares, culturais e esportivas, 
estrutura para aulas de educação física, arte e parte diversificada relacionada a 
cultura e profissão. 
• Revogar a Emenda Constitucional 95, apelidada de PEC da Morte, no que diz 
respeito à educação. 
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• Lutar pelo resgate da Constituição Federal de 1988, sob olhar dos políticos 
como compromisso com uma educação de qualidade e respeito aos direitos 
populares garantidos. 
• Garantir o ensino de qualidade no campo, mantendo as escolas abertas, para 
que fortaleçam a agricultura familiar e garantam a preservação da cultura e 
tradições das comunidades campesinas. 
• Garantir as políticas de estado e os seus objetivos, para a erradicação do 
analfabetismo, universalização do ensino, acesso à tecnologia e a 
profissionalização dos trabalhadores em educação. 
• Valorizar os profissionais da educação básica com maior oferta de formação 
de professores por componente curricular. 
• Aumentar a oferta e o acesso ao ensino superior. 
• Capacitar recursos humanos dos órgãos públicos, de forma a coibir a corrupção 
e os desvios de verbas na educação. 
• Capacitar professores com ênfase na prática para diminuir a repetência com 
diversificação dos processos pedagógicos de alfabetização escolar. 
• Melhorar os resultados do IDEB.  
 
Caém 
• Garantir ao professor a permanência da autonomia em sala de aula, para que 
aborde os conteúdos e possibilidades de formar o aluno com pensamento crítico, 
político, dialético, de contraposições a uma formação técnico conteudista. 
 
Coribe 
• Garantir a política do Plano Nacional de Educação com as suas 20 metas, em 
consonância com a Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional– LDBEN e Plano Nacional de Educação, PNE, PEE e PME. 
• Propor aos gestores governamentais, o cumprimento das obrigações legais, de 
acordo com o papel que ocupam para o exercício da cidadania. 
• Exigir a garantia do Estado Democrático de Direito em defesa das instituições 
públicas e da soberania popular. 
• Buscar em regime de colaboração entre união, estados e municípios, na 
construção de creches para atender crianças de 0 a 03 anos e 11 meses. 
• Exigir a ampliação e melhorias das escolas do Ensino Fundamental, para a 
garantia do ensino de 09 anos e para que concluam a etapa na idade certa.  
• Garantir a valorização dos profissionais de educação, com a elevação do 
salário aos níveis municipal, estadual e federal, mantendo-se uma qualidade de 
vida do profissional. 
• Assegurar a existência do Plano de Cargos e Salários, para os profissionais da 
educação escolar básica. 
• Assegurar o direito ao atendimento dos alunos com Deficiência, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades ou Superdotação. 
• Exigir dos gestores governamentais a garantia de ações pós-pandemia, a fim 
de corrigir prejuízos causados no processo ensino-aprendizagem em virtude da 
Covid-19 e, ao mesmo tempo, garantir a sequência do processo escolar dos 
estudantes. 
• Exigir dos gestores governamentais a implantação de políticas públicas 
voltadas para os estudantes da educação escolar básica, no pós-pandemia 
Covid-19. 
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Correntina 
 
Iniciativa do município. 
• Informatizar a Rede Municipal de Ensino com infraestrutura (profissional, 
plataforma, servidor, dentre outros), em razão do grande avanço tecnológico.  
• Criar política pública com diretrizes voltada a Educação do Campo, dando 
ênfase aos aspectos históricos, sócio-político e cultural da territorialidade (luta, 
em defesa da terra, água, comunidades tradicionais etc.)  
.Aprovar através do Conselho Municipal de Educação, fundamentada por 
parecer e resolução que dispõe de diretrizes voltadas para Educação do Campo 
a ser trabalhada no currículo municipal na parte diversificada do componente 
curricular – Educação Ambiental; Elaborar material gráfico(livro, apostila, 
revista). 
• Criar o Fórum Municipal Permanente, bem como os conselhos escolares 
municipais para fortalecimento da participação social nas tomadas de decisões 
com a comunidade escolar. Regulamentar por um projeto de Lei.  
 
Iniciativa do estado 
• Criar Delegacia da Mulher na Bacia do Rio Corrente.  
 
•Votar orçamento, através de Projeto de Lei e mobilização popular. 
 
Iniciativa da União/município. 
• Disponibilizar internet pública de qualidade e equipamentos tecnológicos como 
aparelho de celular ou tablet para os estudantes da rede pública municipal. 
 
Iniciativa do estado/município 
• Investir em escolas do campo, visando promover a Educação Integral no 
espaço de vivência do aluno, criando mecanismo que valorize as escolas e o 
povo do Campo. 
 
Cotegipe 
• Garantir a contratação de psicólogos e psicopedagogos na rede de ensino 
antes de iniciar o ano letivo de 2022, justificando que no contexto de pandemia 
e suspensão das aulas presenciais muitos estudantes estão enfrentando 
problemas emocionais e psicológicos impedindo-os do convívio social;  
• Fortalecer a parceria com os pequenos agricultores para ampliar a participação 
da agricultura familiar na merenda escolar. O grupo argumentou que falta 
incentivo técnico e financeiro dentro do município para as pessoas que estão 
nesse ramo;  
• Valorizar os bons profissionais da rede e ofertar cursos de aperfeiçoamento 
para aqueles que estão apresentando fragilidade na prática pedagógica. 
 
Glória 
• Assegurar direitos básicos elementares ainda não garantidos à grande maioria 
da população como emprego e renda, saúde, segurança pública, educação, 
acesso à terra e água potável. 
• Criar mecanismos de poder de compras das vacinas e que não fique restritos 
ao governo federal e sim aos governos: estadual e municipal. 
•Realizar a indicação do ministro da educação através de um colegiado. 
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• Aquisição de parelhos nas escolas com critérios que contemplem as famílias 
que vivem em vulnerabilidade social, ou seja, não têm condições de como 
adquirir um aparelho celular. 
 
Guanambi 
a) Garantir a mobilização e o fortalecimento dos diversos segmentos da 
sociedade para a realização de eleições diretas e livres 2022;  
b) Garantir recursos para as pastas de ciências, tecnologia e aperfeiçoamento 
profissional, especificamente para os órgãos que fomentam a pesquisa já 
consolidados em nosso país (CNPQ, CAPES e outros);  
c) Cumprir com o preceito constitucional relativo à autonomia das universidades 
públicas; 
d) Promover o funcionamento da Educação do Campo no campo, bem como o 
cumprimento das Diretrizes Curriculares da Educação do Campo e Educação 
Escolar Quilombola; 
e) Assegurar o funcionamento de instâncias democráticas, a exemplo, do Fórum 
Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação e outros espaços de 
participação popular e controle social. 
 
Ibititá 
• Fortalecer o engajamento de movimentos populares, de grupos sociais e 
culturais; que sejam a favor de uma gestão democrática e que garanta uma 
educação inclusiva e de qualidade; 
• Assegurar a organização e planejamento de políticas públicas comprometidas 
com a coletividade no que diz respeito à diversidade social e cultural, através de 
movimentos globais que se efetivem em contextos dinâmicos e peculiares, 
sinalizando a necessidade de uma união de luta, envolvendo a sociedade civil 
em prol da democracia.  
• Investir uma maior parcela do PIB na educação, o que, consequentemente 
passa pela valorização dos profissionais da educação, na melhoria da 
infraestrutura das escolas, equipamentos tecnológicos necessários à pesquisa e 
ao trabalho docente. 
 
Ibotirama 
•Propor ao sistema de ensino que ofereçam um ensino médio e superior de 
qualidade. 
•Reestruturar e ampliar cursos técnicos. 
•Estruturar ações que visem a permanência de alunos no ensino da EJA, com 
incentivo de bolsas remuneradas e articulação com o setor produtivo. 
 
Ichu 
• Assegurar a valorização salarial dos profissionais da educação, mantendo os 
seus direitos e melhores condições de trabalho. 
• Garantir uma equipe multifuncional (Psicólogo, Psiquiatra, Psicopedagogo, 
Assistente Social, Fonoaudiólogo) buscando fortalecer e ampliar o Núcleo de 
AEE) para atendimento sócio-emocionais de docentes, discentes e demais 
funcionários. 
• Lutar pela realização do Concurso Público para Coordenador Pedagógico e 
demais cargos da rede, visando a qualificação do trabalho pedagógico das 
Escolas. 
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• Oferecer aos estudantes dois horários com lanche (café da manhã x lanche e 
ou lanche x almoço), tendo em vista o fortalecimento da segurança alimentar e 
nutricional. 
 
Igaporã 
• Instituir espaços de discussão e mobilização propositiva, contra os graves 
retrocessos nas políticas de formação de professores e professoras, sobretudo 
na dinâmica que de fato impacta o chão da sala de aula, que é o fazer 
pedagógico. 
• Fortalecer ainda mais a gestão democrática através de organização de espaços 
de escuta e discussão, realizados em bairros e localidades rurais do município 
em parceria com a sociedade civil organizada. 
• Garantir a oferta de professores do atendimento educacional especializado, 
tradutores ou intérpretes de Libras, de acordo a necessidade da unidade escolar, 
auxiliando os monitores de sala de aula. 
• Fortalecer a educação em tempo integral para crianças de até 03 anos de 
idade. 
• Adequar as unidades escolares da sede do município, para implantação em 
fase experimental da educação em tempo integral no ensino Fundamental I e II. 
• Ampliar e garantir o atendimento psicossocial dos alunos, visando a melhoria 
da qualidade de vida dos mesmos e de seus familiares, em parceria com 
Município e estado. 
• Garantir políticas que promovam o acesso à escola de jovens e adultos, através 
do compartilhamento do espaço do saber com o espaço de produção. 
 
Irará 
• Fortalecer os movimentos estudantis e outros ligados à educação pública 
básica e superior: sindicatos e representações dos profissionais de educação, 
grêmios, associações e coletivos estudantis. 
• Fortalecer a comunidade através da escola, unindo forças de todos os 
envolvidos. 
• Cobrar junto aos poderes públicos a implementação e cumprimento de leis que 
favoreçam e garantam a democracia e a educação de qualidade. 
• Formar espaços de discussão e estudo de políticas públicas, para o 
entendimento destas como possibilidades de mudanças e melhoria social 
(Igrejas, Escolas, Associações Rurais e outras). 
• Promover engajamento maior de todos os profissionais nas discussões sobre 
a educação. Faz-se necessário ajustar a militância e ocupar os espaços de luta. 
• Fortalecer nas instituições escolares a defesa da democracia como valor 
essencial e universal. 
• Instigar a mudança social através da tomada de consciência política e de 
classe. 
• Fortalecer a escola pública para ganhar a confiança da população. 
• Escolher representantes nas esferas municipal, estadual e federal, que de fato 
lutem em defesa dos direitos à Educação. 
• Investir na política de formação continuada dos professores e na defesa do 
serviço público (mais concursos). 
• Promover a defesa da educação como um projeto que contempla a diversidade. 
• Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade para todos. 
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• Criar políticas públicas que visem à universalização das creches e escolas em 
tempo integral, especialmente na zona rural, com objetivo de atender aos filhos 
das mães que trabalham. 
• Promover formação continuada de conselheiros dos diversos Conselhos 
Municipais  ( FUNDEB, CAE, CME e outros.) 
• Promover políticas públicas voltadas para a merenda escolar, transporte 
escolar e para a infância. 
 
Itapetinga 
Manutenção do processo democrático da sociedade; democratização e 
autonomia da escola pública; participação dos atores educacionais nas ações 
da escola pública; criação de ações promotoras de uma educação de pública de 
qualidade e inclusiva de todos os cidadãos brasileiros, estrangeiros e refugiados; 
participação de todos os atores educacionais no processo de andamento da 
escola; criação de ações promotoras de uma educação pública de qualidade 
como uma forma de viabilizar a luta contra os retrocesso dos direitos adquiridos 
através das políticas públicas educacionais que atinjam a todos os atores 
educacionais; utilização correta dos recursos financeiros destinados à educação 
pública, a fim de que, esta, se torne de qualidade, inclusiva e participativa; ações 
pedagógicas na escola para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem; 
formação continuada dos profissionais da educação; garantia do acesso e da 
permanência de todas as pessoas à educação pública de qualidade e inclusiva, 
como uma forma de transformação da vida humana e do planeta em si; 
ampliação da equipe trabalhadora na escola com a adoção de profissionais 
diversos como assistente social e psicólogo; escolha de representantes políticos 
eleitos pelo voto democrático, capazes de garantir o avanço da escola pública e 
não ao seu retrocesso; garantia dos direitos adquiridos nas esferas sócio- 
econômica e cultural e a criação de projetos educativos na escola, que garantam 
a dignidade de todos os seus atores educacionais. 
 
Itapicuru 
• Criar condições, dimensões e fatores para a oferta de um ensino de qualidade 
social, capaz de envolver a discussão abrangente sobre o custo aluno qualidade,  
• Devendo desenvolver-se em sintonia com ações direcionadas à superação da 
desigualdade socioeconômica e cultural entre as regiões. 
• Formular e implementar de diretrizes curriculares da educação básica 
(incluindo a questão da diversidade étnico-racial, de gênero e orientação sexual; 
• Reavaliar parcerias entre as Secretarias da Educação, Esporte, Cultura e 
Assistência Social, objetivando a busca ativa dos cidadãos fora da escola, bem 
como a criação de núcleos intersetoriais para apoio a permanência desse aluno. 
 
Itiúba 
• Fortalecer o Fórum Municipal de Educação, os Conselhos da Educação. 
• Reavivar os movimentos sociais, tendo em vista a união e o trabalho conjunto 
com os órgãos públicos, com parceria intersetorial e suporte especializado nas 
diversas áreas que regem a educação para aplicar as políticas públicas de forma 
a assegurar educação de qualidade, com equidade e justiça social para todos. 
 
Jacaraci 
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• Realizar investimentos financeiros em infraestrutura, tecnologia, bem como 
cursos de formação profissional, apoio e suporte psicológico e emocional para 
todos os profissionais da educação, de maneira que favoreça a conciliação 
profissional e familiar. 
 
Malhada 
• Garantir a efetivação das leis 10 639/03  11//645/08, que obriga escolas a 
trabalharem com a temática: História indígena e cultura afro- brasileira. 
• Assegurar uma educação pública, laica, presencial, gratuita, inclusiva e de 
qualidade social e com gestão pública desde educação infantil à pós-graduação. 
• Restaurar o estado democrático, assegurando à população direitos à política, 
participação, democracia direta e ética, não retirando as conquistas alcançadas. 
• Valorizar e garantir a manutenção das universidades públicas e institutos 
federais, ampliando os recursos do financiamento na iniciação científica e 
tecnológica das universidades. 
• Lutar pela revogação da emenda constitucional 95/2016 (Lei de Teto dos 
Gastos). 
 
Muritiba 
• Manter as escolas do campo e qualificar para uma educação de 
qualidade, valorizando o homem do campo respeitando a identidade 
•   Evitar o descumprimento das estratégias do PNE com relação à Nucleação 
das escolas do campo. 
 
Nova Soure 

• Garantir investimento que possibilite gratuitamente: acesso a equipamentos  
tecnológicos, formação continuada para as novas estratégias digitais 
pedagógicas, assegurando tecnologias alternativas que não seja apenas 
internet, mas manutenção contínua de suas estruturas, para corpo docente e 
discente.  
• Implantar e implementar um sistema nacional de educação que vise a tomada 
de decisão a nível nacional, garantindo condições necessárias para efetivação 
de educação pública de qualidade com participação popular. 
 
Paripiranga 

• Propor seminários periódicos de discussões sobre inclusão de políticas 
públicas... tomadas de decisões! 
• Realizar formação continuada para professores nas mais diversas 
modalidades: Educação infantil, pessoal de apoio, corpo docente 
• Convocar/consultar a comunidade escolar para participar de políticas e projetos 
para o  desenvolvimento da educação municipal. 
• Instituir a valorização profissional através da redução da carga horária para as 
escolas que ainda não contemplam, contemplado a meta do PME 
 
Pedrão 

• Promover a valorização dos profissionais de educação, garantindo as 
condições de trabalho e o reajuste salarial anualmente; 

• Investir em recursos financeiros na pesquisa e na ciência, e criação de núcleos 
de estudos e pesquisas com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino; 
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• Apoiar, incentivar e valorizar as pesquisas em escolas públicas desde a 
educação infantil, proporcionando investimentos em aparelhos tecnológicos; 

• Investir em políticas públicas que atendam as necessidades da população 
negra, dos povos indígenas, pobres, população em situação de rua, 
principalmente no quesito nutrição adequada das crianças em fase de 
crescimento; 

• Promover o fortalecimento da agricultura familiar com a  criação de 
cooperativas, para que as mesmas possam participar de processos licitatórios 
na aquisição de alimentos para a alimentação escolar; 

• Investir na capacitação na área tecnológica aos profissionais de educação, 
viabilizando também programas de ajuda de custos para aquisição de 
equipamentos tecnológicos; 

• Oportunizar projetos de reforço, e buscar parcerias em regime de colaboração 
com governo (federal e estadual), bem como com a iniciativa privada, afim de 
atender aos educandos em nível de desigualdade, para alcançar o ritmo da 
turma e vencer obstáculos presentes na sua aprendizagem; 

• Promover ações (nas áreas de saúde, educação e outras) que possam 
amenizar os •os da pandemia no processo ensino-aprendizagem; 

• Investir na área da saúde para viabilizar um atendimento direcionado a toda a 
comunidade escolar com necessidades específicas, através do pse e de outras 
políticas de saúde existentes no município; 

• Incentivar (através de políticas de formação e capacitação) a sociedade cívil a 
participar ativamente de fóruns, conferências e conselhos municipais; 
• Desenvolver projeto de orientação aos pais de alunos, com o intuito de melhor 
acompanhar aos seus filhos em idade escolar. 
 
Pilão Arcado 
 

• Ampliar o programa Educação Conectada com o intuito de se estender as 
famílias de todo o Município, objetivando ajudar nas pesquisas escolares e na 
melhoria da interação família/escola. 

• Prestar apoio financeiro e fortalecer democraticamente as instituições e 
programas educacionais com a finalidade de garantir o acesso à educação 
aqueles menos favorecidos. 

• Estabelecer uma parceria entre entidades da sociedade civil para a geração de 
renda na Comunidade, criando assim cursos técnicos voltados a: 

Agricultura: plantio de alimentos como modo de sobrevivência e renda; 

Pecuária: criação de caprinos bovinos suínos e aves; 

Apicultura: manejo de abelhas;  

Piscicultura: criação de peixes;  

Processo de fabricação de cachaça, doces, cervejas e requeijão utilizando 
matérias primas de nosso Município; 

Manejo e criação de hortas. 

• Promover a defesa da democracia do estado democrático de direito e da 
soberania nacional dos direitos humanos como apoio efetivo, constante e 
sucessivo às políticas públicas que oferecem assistência, a saúde, educação, 
renda básica de famílias de baixa renda, população em situação de rua, 
analfabetos, negros e povos indígenas. 
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Pintadas 

 

• Fortalecer o Sistema Municipal de Educação, os Fóruns e os Conselhos para 
possibilitar uma educação pública gratuita e de qualidade; 
• Desenvolver projetos socioculturais que envolvam as famílias/comunidade 
escolar, para a importância do acompanhamento integral dos estudantes dentro 
e fora da escola.  
•Implantar um núcleo multidisciplinar nas escolas com atividades 
diversificadas/oficinas, que motivem os alunos a sua permanência na escola, 
assegurando os direitos à educação. 

 

Rio de Contas   

• Implantar políticas públicas que possam garantir inclusão social, valorização 
dos profissionais da educação e regulamentação do setor privado. 

• Incluir na grade curricular e formação de professores, disciplina relativa a TI – 
Tecnologia da Informação. 

• Revisar do PEE (Plano Estadual de Educação) e do PME (Plano Municipal de 
Educação) antes do decênio 2016/2026 e 2015/2025 respectivamente com 
finalidade de assegurar que suas diretrizes, metas e estratégias estejam 
conforme o contexto atual. 

 

Saúde 

Proposição municipal:  

• Promover a formação política da comunidade, com a garantia da autonomia e 
liberdade do professor em sala de aula. 

Proposição estadual: 

• Mobilizar as diversas representações da sociedade civil (associações, 
sindicatos, entidades) para ações políticas sociais nas comunidades. 

Proposição federal: 

• Tornar a escola um ambiente propício à exposição de ideias, com o uso das 
tecnologias, fomentando o debate entre discursos divergentes, oportunizando a 
livre expressão e o respeito às várias vertentes políticas. 
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EIXO II - PROPOSIÇÕES DOS MUNICÍPIOS  
 
O QUE FAZER PARA ASSEGURAR A MATERIALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES, 
DAS METAS E DAS ESTRATÉGIAS DOS PLANOS NACIONAL, ESTADUAIS, 
DISTRITAL E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO? 
 
Abaré 
1. Adotar mecanismos para o cumprimento das metas estabelecidas no 
PNE, uma vez que, as mesmas também estão previstas no PME. 
 
Andorinha 
1. Fortalecer o currículo das escolas públicas Municipais com a adição de 
saberes voltados para a Educação financeira e doméstica; 
2. Realizar  audiências na comunidade escolar (escuta sensível); 
3. Implementar a Educação em tempo integral com vistas ao combate das 
consequências da pandemia na escola (educação – saúde – cultura); 
4. Criar Programas Municipais para a correção da defasagem na 
aprendizagem considerando que o avanço do educando se consolida apenas na 
dimensão idade/ano; 
5. Incentivar do protagonismo juvenil para maior inclusão (PCDs , 
quilombolas, indígenas) no corpo estudantil. 
 
Araci 
1. Assegurar, em regime de colaboração e corresponsabilidade, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade, 
da justiça social, e da inclusão escolar e dos direitos humanos nos sistemas 
educacionais e estabelecimentos de ensino; 
2. Implementar, garantir, assegurar e cumprir em regime de colaboração 
quanto a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana; 
3. Desenvolver políticas e programas educacionais, de forma intersetorial, 
voltadas as Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana; 
4. Incentivar a elaboração em parceria com os sistemas de ensino, as 
instituições de educação superior, núcleos de estudos afro-brasileiros, 
organizações do Movimento Quilombola e do Movimento Negro, o Plano 
Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Escolar Quilombola e educação inclusiva com ações de formação de 
trabalhadores (as) professores da educação e gestores, disponibilização de 
material didático e apoio à infraestrutura física e tecnológica das escolas 
quilombolas; 
5. Implementar, garantir, cumprir e assegurar em regime de colaboração, 
políticas públicas de inclusão social dos/das estudantes trabalhadores/as de 
baixa renda 
6. Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as 
profissionais trabalhadores (as) da educação, a discussão de raça, etnia, gênero 
e diversidade sexual, de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 
7. Desenvolver e consolidar políticas de produção e disseminação de 
materiais pedagógicos para as bibliotecas e demais espaços de leitura da 
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educação básica que promovam a igualdade racial, de gênero, por orientação 
sexual e identidade de gênero, direitos reprodutivos, a inclusão das pessoas com 
deficiência, de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, transtornos mentais e 
transtornos de aprendizagem, a educação ambiental e que também contemplem 
a realidade dos povos do campo, dos indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, 
povos itinerantes e da educação ao longo da vida, respeitando e valorizando as 
especificidades da infância, da juventude e dos adultos e idosos, garantindo 
aacessibilidade; 
8. Garantir o atendimento aos direitos humanos, adotando práticas de 
superação do racismo, machismo sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e 
contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. 
9. Incentivar e apoiar financeiramente pesquisas sobre gênero, orientação 
sexual e identidade de gênero, relações étnico-raciais, educação ambiental, 
direitos humanos, educação quilombola, indígena, dos povos do campo, dos 
povos da floresta, dos povos das águas, ciganos, dos povos itinerantes, 
educação de crianças, das pessoas com deficiência, de  estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, transtornos; 
10. Implementar políticas de ações afirmativas para a inclusão dos negros, 
indígenas, quilombolas, povos do campo, povos das águas, povos da floresta, 
povos itinerantes, comunidades tradicionais, pessoas de baixa renda, pessoas 
com deficiência, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, nos cursos 
de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu e nosconcursos públicos; 
11. Melhorar o acesso ao transporte público, enquanto instrumento de 
cidadania; 
Garantir conteúdos da história e cultura afro-brasileira e indígena, nos currículos 
e ações educacionais, nos termos da Lei n.º 10.639/03, e da Lei n.º 11.645/08; 
12. Fazer levantamento sobre os atos de violência e discriminação, com o 
intuito de debater ações efetivas de respeito aos direitos humanos. 
 
Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiuna, Ituberá, Nilo 
Peçanha, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e  
Wenceslau Guimarães 
(Estes municípios participaram da III Conferência Intermunicipal do Baixo Sul e 
assim concluíram pelas mesmas proposições. 
1. Garantir a oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a 
prática de ensino, bem como promover cursos de capacitação para professores 
a fim de desenvolver/ampliar o trabalho pedagógico com as TICs; 
2.  Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica educacional adequada 
a realidade de cada grupo social; 
3.  Propor investimentos específicos para trabalhar a questão psíquica e 
emocional de discentes e profissionais da Educação, que seja capaz de 
minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em 
consideração a falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à 
internet, desnível educacional e o próprio contexto pandêmico; 
4.  Promover políticas públicas com investimentos, inclusive financeiros, 
atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que atendam 
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as reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam 
concretizadas; 
5. Fomentar meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais 
com foco na efetividade das metas previstas, inclusive em nível municipal, bem 
como com vistas na garantia e ampliação de recursos federais, os quais 
propiciem a concretude dos referidos planos decenais; 
6.  Efetivar políticas públicas que garantam o direito a educação social de 
qualidade para todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 
Barra da Estiva 
1. Lutar pela não revogação da “Base Nacional Comum Curricular”, da 
“Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais. 
Belo Campo 
1. A participação efetiva da população na construção e comprimento das 
políticas públicas educacionais; 
2. Investir em creches nas zonas rurais para o cumprimento da meta 1; 
3. Políticas Públicas efetivas voltadas para a melhoria da qualidade da 
educação básica; 
4. Desenvolver projetos pedagógicos de reforço escolar, no intuito de 
recuperar as deficiências de aprendizagem causadas pela pandemia COVID 19; 
5. Implementar políticas públicas de acesso às tecnologias e mídias em 
todas as escolas do território nacional; 
6. Promover políticas públicas voltadas para a formação dos profissionais 
da educação no contexto pedagógico e tecnológico da educação básica. 
 
Boa Nova 
Nível Municipal:  
1. Garantir o acesso dos discentes, durante períodos chuvosos, por meio 
do Poder Público, através de parcerias, objetivando a aquisição de Veículos do 
Programa Caminho da Escola, mais resistentes, para as localidades de difícil 
acesso;  
2. Desenvolver em toda rede municipal de ensino o Projeto Valores com 
objetivo de esclarecer aos discentes, os direitos e deveres, por meio de parceria 
com profissionais representantes de diferentes setores; 
3.  Garantir o cumprimento das metas previstas no PME 2014-2024 com 
uma Educação Pública de qualidade, valorizando o papel profissional do 
professor, dispondo de estrutura física e recursos necessários, contribuindo 
efetivamente para o processo de construção do conhecimento;  
4.  Promover aos professores do município uma carga horária de 40 horas 
semanais, sendo 20 horas destinadas à sala de aula e 20 horas ao planejamento 
e formações continuadas 5. Garantir gestão democrática e participativa com 
autonomia e legislação específica para a realidade local.  
Nível Estadual:  
1. Construir área/espaço de lazer/recreação para Creche e Educação 
Infantil, tendo como exemplo, um mini parquinho, com brinquedos seguros e 
acessíveis, no intuito de facilitar o trabalho da Equipe, uma vez que, acontece a 
interação, durante o intervalo, de crianças de 03 a 11 anos;  
2. Ampliar o espaço Escolar para a implantação de uma escola 
verdadeiramente em tempo integral, utilizando um turno para os componentes 
da curriculares da BNCC e o outro turno para os componentes diversificados. 
Nível federal:  
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1. Criar um fórum permanente, voltado para acompanhar os cursos de 
formação continuada; 
2. Fiscalizar a atualização do valor do Piso Salarial Nacional, para todos os 
profissionais da educação e aplicação da legislação pelo poder público; 
3.  Efetivar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação 
dedicadas a garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e 
acessibilidade, e à redução de desigualdades educacionais, considerando as 
mais diversas populações. 
 
Bom Jesus da Lapa 
1. Aumentar o canal de escuta e monitoramento em curto prazo (6 meses) 
para observar e analisar se as metas do PNE estão sendo cumpridas, como por 
exemplo, a formação dos profissionais da educação alinhada com o contexto 
atual como também a capacitação para a prática docente na educação inclusiva; 
2. Fortalecer a atuação dos conselhos escolares e Conselho Municipal de 
Educação para que tenham autonomia na deliberação e fiscalização dos 
recursos dos programas destinados a educação, considerando a fiscalização da 
alimentação escolar para que seja de qualidade, evitando o uso de produtos 
industrializados;   
3. Potencializar ações e metas planejadas pensando nos sujeitos de 
direitos que ali se encontram, em especial os estudantes do campo, para que 
sejam atendidos nas unidades de ensino da comunidade na qual eles estão 
inseridos, independente do quantitativo de matrículas por turma, evitando assim 
que as escolas do campo se tornem turmas multisseriadas;   
4. Promover debates e discussões entre os profissionais da educação para 
defender a educação de qualidade dentro das escolas, viabilizando assim, o 
conhecimento da proposta da militarização da educação sabendo separar o que 
é de responsabilidade disciplinar militar e do pedagógico trabalhando civilmente; 
5. Assegurar as Políticas Públicas de Estado garantindo que os recursos 
destinados à educação acompanhem o equacional do mercado financeiro; 
6. Promover o acesso à informação como fonte de geração de 
conhecimento, bem como de fortalecimento do ensino presencial;  
7. Fazer cumprir a política pública que pense em educação de jovens, 
adultos e idosos, prevista na LDB dando suporte e formação adequada para que 
o desenvolvimento seja satisfatória, visando a realidade e convivência diária do 
aluno, bem como a valorização do magistério no ensino da EJA.  
 
Brejolândia  
1. Criar instrumentos de avaliações municipais periódicos com base nos 
instrumentos nacionais de avaliação; 
2. Oferecer formação continuada para os profissionais em cada área 
especial; 
3. Implantar ao longo desse PME laboratório de informática nas escolas 
Municipais; 
4. Implantar o plano de carreira para os professionais da educação; 
5. Assegurar a formação continuada para os professores a exemplo do 
programa nacional pela alfabetização; 
6. Implantar ao longo desse PME o projeto político Pedagógico, PPP; 
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7. Garantir e promover o direito a educação, como política de estado, com 
ampla participação, com escutas às comunidades escolares, movimentos sociais 
e respeito aos direitos humanos; 
8. Articular as esferas, federal, estadual e municipal estimulando uma 
vontade política e administrativa para o cumprimento das politicas educacionais; 
9. Manter o diálogo com todas as esferas, buscar recursos, montar uma 
equipe e capacitá-la com essa finalidade; 
10. Instituir o fim do congelamento gastos públicos em educação. PEC 241 
ou PEC 55; 
11. Usar os recursos já disponíveis, visando atingir as 20 metas 
estabelecidas; 
12. Utilizar os momentos de revisões para fazer uma reflexão, o que pode 
ser feito para atingir as metas; 
13. Construir  escolas padrão FNDE, para atingir a meta de educação 
integral /ou reforma para atingir esse resultado; 
14. Promover Formação Continuada, Valorização da Educação Infantil, 
construção de creche. Implantação do EJA na sede e em todas as escolas polos 
do município, atingindo assim a meta da educação de jovens e adultos; 
15. Envolver cada vez mais a comunidade escolar, despertando sobre as 
questões educacionais e nas tomadas de decisões; 
16. Fortalecer os Conselhos Municipais para a condução do Sistema de 
Ensino Municipal. 
Caém 
1. Implantar o Sistema Nacional de Educação;  
2. Implementar gradativamente a modalidade de educação profissional 
integrado ao ensino fundamental II; 
3. Implementar nas unidades escolares salas multiuso acessíveis a toda 
comunidade escolar, visto que o uso das tecnologias e uma realidade, incluindo 
aquisição de plataformas virtuais; 
4.  Oferecer formação aos profissionais da educação na área de tecnologia; 
Implantar a educação integral no Ensino Fundamental no Município. 
Caetanos 
1. Defender e resgataro PNE, à luz das deliberações das Conae de 2010 e 
de 2014, e da Conape de 2018, como epicentro das políticas públicas 
educacionais, fundamental articulador do SNE; 
2. Retomar o efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a 
materialização de suas metas e estratégias direcionadas à melhoria da 
educação nacional. 
 
Campo Alegre de Lourdes 
1. Priorizar a aprovação do SNE (Sistema Nacional de Educação) em 
regime de urgência, para que haja, a colaboração e organização entre os níveis 
de governo com o objetivo de fortalecer os elos entre a Educação Municipal, 
Estadual e Federal; 
2. Aumentar para 15% o investimento no Custo-Aluno-Qualidade Inicial 
(CAQI), assim como, pelo Custo-Aluno-Qualidade (CAQ); 
3. Promover capacitações com os Conselhos Municipais, com intuito de 
buscar o aperfeiçoamento, para que os Conselheiros possam realizar o 
acompanhamento dos recursos financeiros da Gestão Pública e Educacional em 
vigência no âmbito Federal, Estadual e Municipal, de forma adequada; 
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4. Viabilizar em parceria com o atual Programa Auxílio Brasil (antigo 
programa Bolsa Família), Junto ao Governo Federal, benefício extra aos 
beneficiários que mantiverem os seus respectivos filhos com desempenho 
positivo na Escola Pública;  
5. Aumentar a contribuição do Governo Federal, para aprimoramento em  
 cursos de aperfeiçoamento, merenda escolar, materiais didáticos adequados, 
para que os professores possam implementar os conteúdos de acordo com a 
realidade dos alunos e possibilitar aprendizado e bem estar; 
6. Propor adequações na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
que se adeque em consonância ao Plano Nacional da Educação (PNE), podendo 
haver participação popular e da comunidade escolar, na sua implementação; 
7. Ampliaro número de creches para atender as crianças de zero (0) a três 
(3) anos; 
8. Criar estratégias de avaliação, modificando o sistema avaliativo dando 
prioridade aos desempenhos qualitativos dos alunos para evitar a reprovação e 
a evasão escolar;  
9. Intensificar a Busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, 
através de projetos e parcerias com a assistência social e demais entidades 
sociais; 
10. Ofertar recurso do FNDE para adaptação das escolas para receber os 
alunos especiais, fornecendo aos profissionais da Educação cursos 
especializados para atender os alunos com necessidades especiais;  
11. Criar de um Programa Nacional de Melhorias de Qualidade da Educação 
Básica. 
 
Campo Formoso 
1. Viabilizar políticas públicas para que as universidades e os institutos 
federais promovam condições favoráveis ao processo de expansão e 
interiorização da educação superior pelo País, assim como disponibilidade de 
recursos para os programas de assistência estudantil, que  assegurem a 
permanência dos/das estudantes provenientes das camadas populares com 
formação profissional que atenda aos arranjos produtivos locais. 
 
Coribe 
Educação Infantil:  
1. Buscar em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, 
até o último ano de vigência deste PME, creches para atender as crianças de 0 
a 3 anos; 
Ensino Fundamental:  
2. Construir, reformar e ampliar, a partir da aprovação desse plano o 
laboratório de ciências, sala de informática e bibliotecas em todas as escolas da 
rede municipal com o apoio do governo federal promovendo a formação 
continuada dos profissionais envolvidos para melhorar o atendimento; 
Educação Integral:  
3. Buscar parcerias com a União, Estado e Município para construção de 
novas escolas e melhoria da infraestrutura das escolas existentes para ofertar a 
educação em tempo integral aos alunos da Educação Básica; 
Educação Integral:  
4. Promover com o apoio dos órgãos federais, União, estados e município 
a oferta de educação em tempo integral por meio de atividades de 
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acompanhamento pedagógico, atividades esportivas, recreativas, culturais, 
onde o tempo de permanência dos alunos seja igual a 7 horas diárias;  
Educação Profissional:  
5. Buscar parcerias entre a União, o estado e os municípios para a 
implantação de programas profissionalizantes como o PROJOVEM Trabalhador 
e o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica 
(SISUTEC), com uma ampliação de ofertas e cursos técnicos compatíveis com 
a economia da região; 
Pós-Graduação:  
6. Buscar parcerias com o Governo Federal, Estadual e instituições 
privadas para que os profissionais de educação possam fazer cursos de 
mestrados e doutorados; 
Formação Profissional:  
7. Implementar em regime de colaboração com Estado e União a oferta de 
bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e demais profissionais da 
Educação Básica; 
Gestão Democrática:  
8. Substituir gradualmente a contratação de veículos que prestam serviços 
ao transporte escolar por frota própria, adquirida em parceria com o Estado e 
com a União, dentro das possibilidades a partir do segundo ano de vigência do 
PME. 
 
Correntina 
1. Estruturar, equipar e mobiliar as escolas para o  funcionamento em 
tempo integral; 
2. Desenvolver competências socioemocionais nas escolas, voltado para o 
bem estar físico, mental e social para viver em um momento pós pandemia; 
3. Criar uma equipe multidisciplinar nas escolas (psicólogo escolar, 
assistente social e psicopedagogo) para atender professores e estudantes diante 
de problemas apresentados pós pandemia.  
 
Encruzilhada 
1. Garantir formação específica ao professorde acordo às necessidades 
especiais atendidas e remuneração ao profissional que atende essepúblico. 
 
Governador Mangabeira, Muritiba e São Felipe 
(Supõe-se que esses municípios fizeram juntos a Conferência Municipal dada a 
coincidência das proposições 
1. Assegurar e valorizar as parcerias e integração entre o setor da 
educação com outros setores e órgãos, bem como da sociedade em geral; 
2. Valorizar e dar condições para efetivação de um programa de 
aperfeiçoamento contínuo aos professores em todas as modalidades; 
3. Exercer a autonomia municipal no tocante a efetivação das metas e 
ações previstas no Plano Municipal de Educação; 
4. Desenvolver políticas públicas (programas, projetos, ações) na 
perspectiva da Educação Ambiental, em todos os níveis e modalidades de 
Ensino ofertado, com o intuito de alcançar os objetivos para o desenvolvimento 
sustentável-ODS, na busca pela justiça socioambiental e pela qualidade de vida; 
5. Estabelecer parâmetros comuns aos órgãos públicos diretamente 
ligados ao setor da educação de modo a propiciar o levantamento das ações que 
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promovam acesso e permanência de crianças, jovens e adultos na escola, bem 
como estreitar as informações recebidas e catalogadas relacionadas à saúde e 
ação social devido à complexidade do processo ensino e aprendizagem com 
abrangência integral e social para os sujeitos; 
6. Intensificar o investimento em políticas públicas para a implementação 
de ações pedagógicas para a formação do(a) professor(a) em atuação de forma 
a atingir a todos os estudantes da Educação Básica, através de produção local 
de recursos pedagógicos que dialoguem com as especificidades de cada 
segmento/modalidade, bem como a inserção de materiais didáticos específicos 
para as comunidades tradicionais e  população itinerante, diante dos impactos 
negativos que a pandemia acumulou na área educacional, agregado às 
demandas peculiares que se perduram na Educação brasileira; 
7. Fomentar ações que incentivem o debate a respeito da educação 
enquanto espaço laico, sem a prevalência de uma religião em detrimento das 
demais. 
 
Guanambi 
1. Defender a escola pública civil e contrapõe-se ao processo de 
militarização da rede pública municipal; 
2. Garantir a prioridade dos municípios e distritos enquanto entes federados 
do SNE e o direito a educação para as populações no campo e do campo no 
máximo, com a politica de nucleação rural; 
3. Tomar como referência no PPP as diretrizes do DCRB, da Base 
Municipal e do Plano Municipal de Educação.  
 
Ibirataia 
1. Oportunizar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 
discriminatório de experiências educativas e sociais diversas para os estudantes 
da Rede Municipal de Ensino; 
2. Assegurar a formação de cidadãos críticos capazes de atuarem na 
sociedade como sujeitos democráticos, críticos e reflexivos; 
3. Garantir a formação continuada dos profissionais da Educação visando 
o combate a qualquer tipo de discriminação; 
4. Promover estratégias que alcancem outras proporções, para que o Plano 
Municipal de Educação possa chegar até ao Legislativo para apreciação e 
garantia dos direitos, ao que tange as Proposições previstas. 
 
Ibititá 
1. Criar de uma instância permanente de negociação, acompanhamento e 
monitoramento dos planos entre a união, estados e municípios;  
2. Implementar e utilizar  plataforma pública com objetivo de 
socializar/informar anualmente, dando concretude à ação docente e às práticas 
pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais de acesso livre, públicas e 
gratuitas;  
3. Reorganizaro planejamento e o calendário escolar com garantia do 
direito à educação de qualidade, alicerçada em um diálogo social e uma efetiva 
valorização, participação dos/as profissionais da educação em todos os níveis, 
etapas e modalidades;  
4. Construir  um sistema de avaliação democrático que considere a 
complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz do sujeito 
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do processo, visando sua melhoria e o conseqüente processo formativo dos 
estudantes. 
 
Ibotirama 
1. Estabelecer  consórcios públicos territoriais em   educação para 
capacitação de gestores municipais; 
2. Revogar a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016; 
3. Criar uma Plataforma Digital Pública; 
4. Estabelecer uma lei para regulamentar o Sistema Nacional de Educação; 
5. Ampliar a participação da sociedade civil no acompanhamento dos 
Planos Nacional, Estadual e Municipal da Educação. 
 
Ichu 
1. Garantir Políticas de acesso, acompanhamento e permanência dos 
estudantes da Educação de jovens , adultos e idosos, estruturando currículo e 
materiais didáticos compatíveis com as necessidades dos sujeitos; 
2. Promover a formação de professores para ressignificação da prática e 
dos saberes docentes, contemplando a inclusão, o direito à diversidade, de 
forma a aproximar as Universidades Públicas e as Instituições de Educação 
Básica dos Territórios; 
3. Promover a pactuação entre os entes federados para a orientação e 
efetivação do monitoramento das políticas públicas;  
4. Aumentar progressivamente o investimento em educação compatível 
com as demandas dos sistemas de ensino, visando garantir a qualidade social 
de educação com valorização dos trabalhadores em Educação. 
 
Ipecaetá 
1. Instituir uma política coordenada pela União a nível nacional, na 
perspectiva de garantir uma educação pública de qualidade com equidade, em 
parceria com todos os entes federados, levando-se em consideração as 
particularidades regionais e locais, com o objetivo em diminuir as desigualdades 
educacionais no país; 
2. Investir mais recursos financeiros em consonância com o PIB (Produto 
Interno Bruto) no patamar que possibilite: equipar as escolas;  
3. Construir escolas com espaço físico adequado para o público assistido; 
alimentação saudável aos educandos; educação em tempo integral;  
4. Valorizara carreira dos servidores em educação, além de promover 
formação continuada a esses profissionais.  
 
Irará 
1. Considerar o PNE (Plano Nacional de Educação) como política de 
Estado e não de Governo, a fim de não ocorrer retrocessos na agenda de 
direitos; 
2.  Mobilizar de toda a comunidade escolar e civil, para que os objetivos do 
PNE sejam alcançados, assegurando o desenvolvimento do ensino em nosso 
país; 
3. Realizar conferências democráticas e representativas, com o objetivo de 
que as metas e estratégias do PNE possam colaborar para a formatação do SNE 
(Sistema Nacional de Educação); 
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4. Criar instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os 
entes federativos; 
5.  Elaborar e a implementar os planos estaduais, distrital e municipais de 
educação em consonância com o PNE; 
6. Aprovar leis de gestão democrática e consequente instituição de um 
sistema nacional de avaliação democrático; 
7.  Garantir a materialização da política nacional de formação dos/as 
profissionais da educação; 
8.  Instituir um fórum permanente, com representação da União, dos 
estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos/as trabalhadores/as da 
educação, para o acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso 
salarial nacional para os/as profissionais da educação e das políticas de 
valorização profissional; 
9. Assegurar o acesso e permanência, inclusão, qualidade e acessibilidade, 
e à redução de desigualdades educacionais, considerando as diversas 
populações e suas especificidades, a fim de garantir a materialização de direitos 
e uma educação pública gratuita, laica, democrática e de qualidade; 
10.  Garantir a Educação como direito de todos e dever do Estado e da 
família que garanta o pleno desenvolvimento das pessoas, de forma completa, 
integral, formando o indivíduo completamente, para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho; 
11. Defender a educação pública em nosso país, através de uma 
mobilização de todas as esferas da sociedade, a fim de não permitir que ocorram 
retrocessos na agenda de direitos e sim que proporcionem avanços no sentido 
de melhorar cada vez mais, a educação, mitigadora de desigualdades sociais; 
12. Assegurar que a gestão educacional não seja feita por organizações 
sociais e parcerias público-privadas e o projeto da “escola sem partidos”; 
13.  Manter um diálogo constante com os diversos movimentos sociais, a fim 
de garantir o Estado democrático de direito; 
14. Defender a vigência e o cumprimento das metas do PNE, que é uma 
conquista da sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização 
do SNE,  
15. -Utilizar a BNCC (Base Nacional Curricular Comum) não como um 
produto engessado, retomando concepções de habilidades e competências 
restritivas e uma visão curricular centralizadora e homogeneizadora, que se 
contrapões às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, mas 
que respeite todas as especificidades das nossas escolas e de nossa região; 
16. Defender o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Básica(Fundeb), que é o principal mecanismo de financiamento da Educação 
Básica, das ameaças constantes de desvinculação de recursos, o que atingiria 
de forma extremamente a manutenção e o desenvolvimento da educação 
pública de nosso país; 
17.  Mobilizar todas as esferas da sociedade, a fim de não permitir o 
desmonte das universidades e dos institutos federais e estaduais de ensino 
superior. 
18.  Definir estratégias que permitam a democratização do acesso às aulas 
remotas, neste contexto de pandemia e que exista um alinhamento entre 
recursos tecnológicos e a importância do professor, neste novo processo de 
ensino e aprendizagem, que deve também ser utilizado no retorno às aulas 
presencias (ensino híbrido); 
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19. Defender, através de uma permanente mobilização, a materialização do 
PNE, como fundamental instrumento para enfrentar a fragmentação, a 
desarticulação e a sucessão periódica de reformas parciais e frequentemente 
arbitrárias. 
20. Promover a Educação de Jovens e Adultos (EJA,) como instrumento 
promotor de qualidade social, de elevação da escolaridade de trabalhadores 
integrada à educação profissional, possibilitando melhorar as condições de 
existência e de vida, desta camada popular da nossa sociedade; 
21.  Compreender a importância da organização do Sistema Nacional de 
Educação (SNE) como instrumento de gestão pública e de mobilização da 
sociedade, em defesa da educação pública igualitária, democrática e de 
qualidade; 
22.  Realizar periodicamente, o monitoramento e a avaliação dos Planos 
nacional, distrital, estadual e municipal de educação, a fim de redefinir as 
estratégias para que as metas estabelecidas, sejam alcançadas, em pró de uma 
educação de qualidade; 
23. Realizar audiências públicas para prestar contas à sociedade como se 
encontram as ações dos planos de educação. 
 
Itapicuru 
1. Construir ações, metas, estratégias, projetos, planos, leis e políticas que 
superem os padrões de poder, as estruturas de desigualdades de classe, raça, 
gênero, idade, de orientação sexual e toda forma de racismo, discriminação e 
intolerância produziram e produzem efeitos positivos e afirmativos ao campo da 
educação.  
2. Ampliar o currículo de forma a educar e preparar os cidadãos para o 
mercado de trabalho, para valorização da cultura e preservação ambiental. 
 
Itiúba 
1. Articular ações com toda a Rede de ensino, buscando parcerias que 
venham garantir os direitos educacionais, acompanhando efetivamente o 
desenvolvimento de cada escola e dando o devido suporte financeiro, de 
estrutura, com valorização e formação profissional, assegurando espaço para a 
atuação de pessoas comprometidas e capacitadas para assumirem a 
fiscalização e os encaminhamentos necessários para a concretização dos 
Planos decenais a fim de minimizar as influencias políticas, através da parceria 
do Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação com o 
Ministério Público, União Estado e Município garantindo intervenção em caso de 
descumprimento do PNE, PEE e PME. 
 
Itororó 
1- Fortalecer a participação efetiva da sociedade civil  no cumprimento das 
ações dos Planos; 
2-  Garantir o cumprimento das metas, 8,9 e 10 presentes nos PME, PNE, 
PEE para a modalidade EJA assegurando assim a apropriação dos saberes 
desses sujeitos e sua permanência na escola; 
3- Estabelecer financiamento para a materialização das diretrizes, das 
metas e das estratégias dos Planos; 
4- Implantar do Plano de Desenvolvimento Individual para os profissionais 
da educação; 
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5- Assegurar suporte de psicólogo e psicopedagogo por nível de ensino em 
todas as instâncias educacionais. 
 
Jacaraci 
1. Estabelecer valorização profissional de acordo com sua qualificação e 
nível de formação. 
 
Juazeiro 
1. Fortalecer os colegiados e grêmios estudantis; 
2. Certificar os coordenadores pedagógicos; 
3. Proporcionar um calendário escolar que atenda as demandas e 
sazonalidades dos trabalhadores rurais e comunidades ribeirinhas; 
4. Reestruturar o plano de cargos e carreiras; 
5. Garantir dotação orçamentária dentro das rubricas do município (PPA-
LDO-LOA) para cumprimento das metas e estratégias do Plano Municipal de 
Educação; 
6. Implementar plano de suporte estratégico, interagindo as políticas 
setoriais no cumprimento das metas e estratégias do PME; 
7. Ampliar o atendimento de escolas de educação integral; 
8. Implantar ou ampliar os conselhos ou órgãos de controle social, para 
acompanhar as ações educacionais externas e internas fortalecendo a 
participação popular, criando uma política de territorialização e resistência 
contrária à privatização e a desqualificação da educação pública inclusive o 
desmonte de recursos e direitos. 
 
Maetinga 
1. Estabelecer financiamento para criação de núcleo de atendimento para 
crianças com deficiência, bem como a formação continuada para professores;  
2. Ampliar oferta de curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, dando 
condições aos profissionais para a realização deste;  
3. Oferecer oficinas práticas dividida em segmentos para atuar no seu dia-
a-dia em sala de aula;  
4.  Ampliar as extensões universitárias, melhorando a oferta de vagas para 
alunos de escola pública ter acesso por meios dos programas como: Pró-Une, 
SISU, FIES;  
5. Financiar a implantação nos municípios o programa de inclusão digital, 
visando garantir equipamentos tecnológicos para os profissionais da educação 
e famílias de alunos vulneráveis, bem como garantir a formação dos professores 
nesse novo modelo ensino;  
6. Reformaras escolas para  atender as exigências sanitárias; 
 
Malhada 
1. Criar instâncias permanentes de negociação e cooperação entre União, 
estados, Distrito Federal e municípios; 
2. Fortalecer os fóruns permanentes de educação em todas as instancias 
de governo para o acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso 
salarial nacional para os/as profissionais da educação e das políticas de 
valorização profissional; 
3. Aprovar e garantir que leis de gestão democrática sejam cumpridas 
4. Instituir sistema nacional de avaliação democrática;  
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5. Assegurar  política nacional de formação dos/das profissionais da 
educação; 
6. Garantir ampliação de investimentos públicos em educação pública como 
proporção do produto interno bruto-PIB; 
7. Otimizar políticas estratégicas dedicadas a garantia de acesso e 
permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade e a redução de 
desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades (campo, quilombolas, ribeirinhos, assentados); 
8. Priorizar a agenda educacional pública, gratuita, laica, democrática e de 
qualidade (União, estados, Distrito Federal e municípios): 
9. Criar mecanismos legais que combatam toda e qualquer forma de ataque 
à gestão democrática das instituições públicas de educação básica e superior; 
10. Fortalecer as políticas e ações afirmativas, que promovam a 
democratização do acesso e permanência de parcela da população 
historicamente excluída do ensino superior; 
11. Ampliar os investimentos repassados pela união aos estados, distrito 
federal e municípios para a reestruturação de prédios e equipamentos que 
garantam a educação em tempo integral e a universalização e gratuidade digital; 
12. Construir plataforma pública por meio de consórcios de universidades e 
instituições de educação básica pública, entidades acadêmicas, sindicatos e 
estudantes para apoiar e mobilizar projetos pedagógicos e formativos, a fim de 
dar concretude à ação docente e as práticas pedagógicas mediadas por 
tecnologias. 
 
Morro do Chapéu 
1. Criar redes de apoio para orientações de monitoramento e avaliação dos 
Planos: Nacional, Estadual e Municipal de Educação, oferecendo o suporte 
necessário para os técnicos envolvidos; 
2. Orientar aos municípios para a necessidade de uma equipe/comissão em 
educação para desenvolver o trabalho de avaliação e monitoramento das ações 
que envolvem os Planos: Nacional, Estadual e Municipal; 
3. Estabelecer um diálogo dos órgãos educativos nacionais com o 
legislativo brasileiro, para a efetivação de projetos na área educacional; 
4. Incluir em estados e municípios pessoas do legislativo para fazerem 
parte de comissões municipais e estaduais que dialoguem sobre as metas 
estabelecidas nos Planos: Estadual e Municipal. 
 
Mulungu do Morro 
1. Investir em formação docente, intensificando os projetos de formação 
continuada, e a criação de e implantação de aplicativos educativos, bem como,  
na área tecnológica para o sucesso da aprendizagem; 
2. Criar um conselho popular com a participação das comunidades 
escolares de todas as instituições  bem como um grupo de supervisão; 
3. Promover a valorização dos profissionais da educação, respeito a 
condição salarial e da importância do trabalho do professor; 
4. Implementar ações de reforço escolar para garantir o preenchimento das 
lacunas de aprendizagem surgidas na pandemia. 
 
Paripiranga 
1. Cumprir as metas do PME; 
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2. Maior detalhamento do IPA para a comunidade; 
3. Desenvolver  ações de reforço para a Educação do Campo; 
4. Promover reforço escolar para amenizar as dificuldades de 
aprendizagem no momento pandêmico; 
5. Implementar propostas pedagógicas e metodológicas de ações de 
alfabetização e letramento nas séries iniciais. 
 
Pedrão 
1. Monitorar, fiscalizar, os planos nacional, estadual, distrital e municipal de 
Educação para que possa concretizar as metas, diretrizes e estratégias em 
âmbito nacional, estadual, municipal e distrital; 
2. Garantir recursos tecnológicos, acesso à internet gratuita aos educandos 
e profissionais de educação a fim de promover uma educação laica, de 
qualidade, inclusiva assegurando a redução da desigualdade educacional; 
3. Estruturar e fortalecer os Conselhos (CME, CACS-FUNDEB, CAE), os 
Fóruns, Grêmios Estudantis, Associações, Grupos Religiosos para a construção 
coletiva e colaborativa dos planos e projetos educacionais; 
4. Estabelecer a política de análise da situação de indicação de gestores 
atuando em rede; 
5. Discutir estratégias de formação continuada com ampla participação, 
com escuta as comunidades, em diálogos com movimentos sociais e atenção 
aos direitos humanos; 
6. Implantar políticas educacionais ancoradas nos planos de educação, 
garantindo acesso, permanência e conclusão a todas, todos e todes; 
7. Promover formação continuada em exercício englobando todos os 
profissionais de educação para atender os educandos em suas diversidades e 
especificidades. 
 
Pilão Arcado 
1. Implementar  as metas do Plano Municipal de Educação como política 
pública em prol da qualidade da educação; 
2. Acompanhar seu monitoramento e avaliação nos momentos de audiência 
pública bem como manter ativo o controle e participação social; 
3. Assegurar a materialização das diretrizes, das metas e das estratégias 
dos planos: Nacional, estaduais, Distrito Federal e municipais de educação. 
Pintadas 
1. Garantir Educação integral para o Ensino  fundamental Anos Finais; 
2. Envolver os vários setores da comunidade (saúde, desenvolvimento 
social e educação), em regime de colaboração através de um planejamento 
direcionado às ações de intensificados para a diminuição do analfabetismo; 
3. Assegurar a inserção das múltiplas tecnologias para o aperfeiçoamento 
das práticas já vivenciadas pelos alunos com vista à promoção humanística, 
cultural e tecnológica na escola. 
Quijingue 
1. Utilizar os prédios que forem desativados para atender futuramente os 
estudantes no turno oposto, fazendo devidas adequações necessárias (lazer, 
atividades artísticas e atividades esportivas); 
2. Implementar turmas de reforço escolar em turno oposto principalmente 
focando em língua portuguesa e matemática; 
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3. Oferecer formação continuada para todos os professores da rede, 
principalmente para os das turmas de reforço e que sejam contratados através 
de processo seletivo; 
4. Aumentar investimento através de bolsa de estudo para incentivar a 
permanência dos alunos nas escolas; 
5. Criar  projeto de lei, no qual disponibilize cesta básica, principalmente 
para pais de alunos e mães de famílias; 
6. Ampliar a quantidade de turmas de EJA nas escolas das comunidades 
rurais e ampliar turmas na sede no turno noturno, disponibilizando transportes 
para os alunos que precisam se deslocar da zona rural para a sede; 
7. Implementar cursos técnicos aos estudantes para facilitar sua entrada no 
mercado de trabalho; 
8. Implementar turmas de Programa Nacional de Interação da Educação 
Profissional com a educação básica, na modalidade de jovens e adultos 
(PROEJA) que tem por objetivo oferecer oportunidades da conclusão da 
educação básica, juntamente com a formação profissional para aqueles que não 
tiveram acesso ao ensino médio na idade regular; 
9. Promover um minicenso para detectar a evasão e população em idade 
de atendimento obrigatório da Educação Básica que se encontra fora da escola; 
10. Adaptar espaços para fornecer subsídios que se adequem a 
funcionalidade do curso, com profissionais qualificados em cada área especifica; 
11. Aumentar a oferta de bolsas de estudo, casas de apoio, transporte e 
alimentação para os estudantes do ensino superior e técnico; 
12. Fazer um levantamento nas escolas para saber quantos profissionais 
precisam se qualificar em nível superior; 
13. Criar mecanismos de apoio para que todos os profissionais possam 
exercer sua função em sua determinada área de conhecimento; 
14.  Assegurar transportes adequados para cada faixa etária e que os alunos 
sejam acompanhados por um cuidador no tempo do percurso; 
15. Dialogar com as famílias para que entendam a importância da 
participação das criançasnas atividades escolares respeitando e valorizando 
cada etapa; 
16. Criar mecanismo e incentivar os adolescentes a identificar qual carreira 
de trabalho quer seguir no futuro, dando oportunidade aos alunos do ensino 
médio através do jovem aprendiz; 
17. Garantir escolas com salas multifuncionais para atender a demanda das 
crianças, público alvo da educação especial, com profissionais especializados; 
18. Criar equipe para a Busca Ativa de crianças que estão fora da escola 
com idade 4 a 5 anos, principalmente, na zona rural; 
19. Retomar os programas de incentivo a leitura e que ajudam no processo 
de aprendizagem como baú de leitura, propondo a ludicidade e qualidade de 
ensino. 
20. Adequar as creches com berçários para crianças de 0 a 3 anos. 
 
Rio de Contas 
1. Garantir acesso de qualidade as tecnologias para os professores e as 
unidades escolares. 
2. Fazer uma avaliação sistemática das políticas de implementação das 
EaD. 
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Rodelas 
1. Implantar  laboratório básico de ciências para que os estudantes exerçam 
o seu direito de aprender experienciando, assegurando, assim, a aprendizagem 
significativa e o protagonismo juvenil. 
 
Santa Cruz Cabrália 
1. Garantir o cumprimento da Lei do Plano, que visa centralizar as políticas 
educacionais para que as metas e estratégias sejam efetivadas; 
2. Fortalecer, fazer valer os Planos Municipais, realizando dentro do prazo 
proposto os ajustes, mudanças e avaliações, para operacionalizá-lo dentro dos 
princípios legais; 
3. Executar a implementação do Sistema Nacional de Ensino; 
4. Estimular a participação social nos colegiados, oferecendo sempre 
formação continuada para todos; 
5. Oportunizar a participação social nas atividades educacionais, bem como 
suas discussões e decisões em todos os processos; 
6. Concretizar o Regime de Colaboração entre Município, Estado e União, 
implementando programas que garantam o desenvolvimento integral da 
educação; 
7. Implementar o fórum Municipal de Educação para o fortalecimento do 
processo de monitoramento e avaliação dos planos Municipais, bem como 
avaliar o sistema Municipal de Ensino. 
 
Sátiro Dias 
1. Criar plataforma permanente de divulgação dos dados sobre a Educação 
Municipal;  
2. Alimentar o sistema de dados frequentemente, mantendo-o sempre 
atualizado;  
3. Incluir os dados da Educação de Jovens e Adultos e do Campo nas 
plataformas existentes a nível nacional e estadual;  
4. Garantir financiamento de cursos profissionalizantes que dialoguem com 
a necessidade da população a partir dos 15 anos de idade no meio rural e urbano 
de forma integrada ao currículo escolar; 
5. Fomentar investimentos financeiros para a Educação Profissional e 
Tecnológica no âmbito rural e urbano para o público a partir de 15 anos. 
 
Saúde 
1. Adaptar as escolas, da rede municipal para receber os alunos no pós-
pandemia de modo presencial com segurança de modo a minimizar prováveis 
contágios por Covid-19; 
2. Reformular o Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas frente à 
nova realidade pós-pandêmica, viabilizando o trabalho de forma remoto, híbrido 
e presencial do trabalho didático-pedagógico das unidades escolares 
municipais;  
3. CriarRegimento Único Escolar. 
 
Simões Filho 
1. Ampliar os espaços físicos das Unidades Escolares e aquisição de 
material de recursos para creches e escolas em tempo integral; 
2. Reformular as Políticas Públicas para a EJA. 
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Sitio do Quinto 
1. Garantir a alfabetização de todas as crianças com estratégias 
metodológicas e produção de material didático específico, lúdico e digital; 
2. Selecionar e incentivar o usa das tecnologias para a alfabetização 
assegurando a diversidade de métodos, bem como, acompanhamento dos 
resultados. 
 
Uauá 
1. Retomar e aprofundar políticas estratégicas que garantam o acesso e 
permanência, com redução das desigualdades educacionais, oferecendo 
processo pedagógico e formativo na perspectiva de potencializar as 
comunidades em redes, com incentivos financeiros. 
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EIXO III – EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E 
DIREITOS HUMANOS, PROPOSIÇÕES DOS MUNICÍPIOS 
 
PROBLEMATIZAÇÃO: 
O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? 
 
Erico Cardoso 
1.Realizar campanhas e ações de formação para a garantia da diversidade com 
justiça social, inclusão e direitos humanos através da implementação das metas 
e estratégias dos planos de educação municipais, fortalecendo o respeito nos 
processos educacionais com a finalidade de combater as violências, 
discriminações e preconceitos contra todos os grupos da diversidade. 
 
Brejolândia 
2.Assegurar educação de qualidade social para todos/as/es, com especial 
atenção ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade social, negras, 
indígenas, com deficiência, jovens e adultos do campo e da cidade, privados de 
liberdade, LGBTQI+, se opondo a todo o tipo de preconceito social, racial, de 
gênero, geracional e de orientação sexual. 
 
Belo Monte 
3.Pensar e efetivar formações na área dos Direitos Humanos para que docentes 
e discentes, pais, mães e responsáveis, tenham conhecimento a respeito dos 
seus direitos básicos e dos espaços educacionais de aprendizagens. 
 
Brejolândia 
4.Implementar políticas públicas que assegure o fortalecimento da identidade de 
gênero, de raça dos povos do campo e da cidade, das pessoas com deficiência 
e dos jovens, adultos e idosos. 
 
Brejolândia 
5.Garantir aos professores formação continuada para atender a demanda da 
diversidade, assegurando os recursos necessários para a implementação de 
políticas de valorização às diversidades e inclusão escolar. 
 
Caatiba e Itororó 
6.Investir na infraestrutura das escolas públicas, situadas em comunidades 
rurais, indígenas e quilombolas, com implantação de laboratórios e atividades 
que incentivem a criatividade e inovação. 
 
Caatiba e Itororó 
7.Incentivar, investir e apoiar financeiramente pesquisas sobre identidade de 
gênero, orientação sexual e relações étnico-raciais em parceria com Instituições 
de Ensino Superior. 
 
Caatiba, Itororó e Vitória da Conquista. 
8.Reativar Ministérios e Secretarias que trabalham com as questões de justiça 
social e direitos humanos para que criem políticas públicas voltadas para a 
equidade: Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos 
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Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da 
Previdência Social, da Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 
 
Caatiba e Itororó 
9.Assegurar, em regime de colaboração, recursos necessários para a 
implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Neçanha,Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
10.Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a 
superação das desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e 
com maior contundência sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, 
religiosos e não religiosos, de orientação sexual, identidade de gênero, pessoas 
com deficiência e em vulnerabilidade econômica. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
11.Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetiva dos 
grupos menos favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos, povos 
do campo, das águas e das florestas, pessoas com deficiência, entre outros, bem 
como, fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão.   
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
12.Realizar formação em formatos acessíveis para todas as pessoas sobre as 
questões raciais, étnicas, de gênero, religiosa e diversidade sexual, na 
perspectiva dos direitos humanos, objetivando a efetivação de uma educação 
antirracista, não capacitista e não homo/lesbo/transfóbica. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
13.Prover o fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais para incentivar e apoiar pesquisas sobre as diversidades 
religiosas, sexuais, de gênero, relações étnico raciais, Educação Ambiental, 
Educação do Campo, Educação Quilombola, Educação Indígena, Educação de 
Jovens e Adultos, Ciganos e População Itinerante, Imigrantes, Pessoas com 
Deficiências, Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, dentre outros. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
14.Viabilizar políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de 
proposições pedagógicas e atividades escolares temáticas que contemplem a 
diversidade, a justiça social, a inclusão e os direitos humanos no cotidiano da 
escola. 
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Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
15.Criar Conselhos Municipais da Diversidade (consultivo e deliberativo), com a 
participação da Diversidade Religiosa, Étnica, de Gênero/Sexual, de Pessoas 
com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e propor 
diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
16.Ampliar e garantir os investimentos para que se cumpram os direitos 
educacionais dos indígenas, quilombolas, das pessoas em situação prisional, 
dos negros, das mulheres, dos LGBTQI+ dos povos do campo, das águas e das 
florestas, dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, 
respeitando o princípio da equidade na proposta educacional, garantindo assim 
a efetivação dos direitos conquistados. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
17. Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, 
em especial indígena, quilombola e do campo das águas e das florestas à rede 
mundial de computadores [internet], potencializando o acesso fácil e rápido ao 
conhecimento, ao domínio das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos professores do campo, 
a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a valorização da 
cultura, do trabalho e da economia local.  
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
18.Criar/garantir, equipar e fortalecer conselhos e instituições de controle e 
participação social com criação e garantia de fundos para efetivação de políticas 
públicas. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
19.Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já 
realizadas sobre a formação continuada com presença das temáticas referentes 
às diversidades e Lei Nº 14.254 de 30/11/2021 que dispõe sobre o 
acompanhamento integral para estudantes com dislexia e Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outros transtornos, nos planos 
nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria da 
oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático de 
Libras, Braile e diversidades no geral. 
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Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
20.Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação básica já criada em 
âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da 
educação nacional, incentivando à criação do projeto nacional escola laica nas 
redes públicas e privadas não confessionais. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
21.Garantir no ato de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em 
todos os atos da esfera da educação pública e privada por questões de 
identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa do segmento de matriz 
africana e indígena. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
22.Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação para o ensino 
e pesquisa dos profissionais da educação no âmbito da diversidade. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
23.Incentivar à iniciação científica com a criação de bolsas de estudos para a 
diversidade na educação básica. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
24.Garantir tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da 
educação escolar quilombola, ribeirinhas, litorâneas, ciganas e de terreiros. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
25.Ampliar e assegurar a participação social por meio dos conselhos, 
conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das mais diversas 
áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
26.Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, por direitos 
sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, 
pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o 
movimento dos/as profissionais da educação.  
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Malhada 
27.Criar, incentivar e fortalecer, com apoio financeiro, comitês estaduais, distrital 
e municipal de estudos e pesquisas em direitos humanos e produção de 
materiais didáticos, de apoio pedagógico e tecnologia assistiva. 
 
Quijingue 
28.Assegurar a integridade física, psicológica, social e histórica das crianças e 
adolescentes, como forma de combater toda e qualquer forma de violência que 
elas e eles sofrem pela negação da identidade de gênero e/ou orientação sexual, 
através de práticas educacionais e sociais que valorizem e respeitem o individuo 
como sujeito pertencente a sociedade. 
 
Arataca 
29.Inserir e implementar na política de valorização e formação dos profissionais 
da educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na 
perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de superação do racismo, 
machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e capacitismo 
contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista e igualitária para 
todos/as/es 
 
Belo Campo 
30.Promover a formação na área de Ensino Religioso, para que a disciplina 
passe a cumprir seu papel de pautar a diversidade religiosa e de combate a 
intolerância,assim como fiscalizar para que tal disciplina não sejam instrumento 
de proselitismo religioso. 
 
Caatiba e Itororó 
31.Estabelecer parceria com Universidades e Instituições de Ensino Superior 
para a criação de núcleos de estudo sobre as organizações do movimento 
quilombola e indígenas, bem como sobre os Direitos Humanos. 
 
Araci, Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 
Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, Teolândia, Valença, Wenceslau 
Guimarães 
32.Promover intercâmbios e trocas de saberes e fazeres culturais entre escolas, 
institutos, colégios, universidades públicas com as comunidades locais, 
quilombola, indígena e demais comunidade tradicionais para cumprimento da lei 
11.645/2008. 
 
Esplanada 
33.Implementar, em regime de colaboração a Resolução CNE/CP01/2004, 
baseada na Lei 10.639/2003, que define as diretrizes curriculares nacionais para 
educação das relações étnico raciais e para ensino da história e cultura afro-
brasileira com a criação de currículos adaptados que permitam discutir, tratar 
temáticas sociais, culturas de povos, e resistir ao preconceito, discriminação e 
exclusão de diversos grupos sob a luz dos direitos humanos e da diversidade. 
 
Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Taperoá, Tancredo Neves, 
Teolândia, Valença, Wenceslau Guimarães 
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34.Garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão com a utilização de 
recursos públicos para cumprir os dispositivos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) para o atendimento de crianças e adolescentes cumprindo 
medidas socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com 
inclusão no processo educativo. 
 
Arataca 
35.Regularizar em todas as etapas e modalidades da educação básica o 
atendimento educacional especializado complementar, ofertado em Salas de 
Recursos Multifuncionais (SRM) e Centros de Atendimento Educacional 
Especializado com disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, serviços 
de acessibilidade e formação continuada de professores para atendimento 
especializado nas escolas públicas 
 
Irará 
36.Assegurar a permanência dos alunos da escola do campo no campo, para 
que não haja migração para as escolas da zona urbana, fortalecendo assim, o 
não fechamento dos estabelecimentos de ensino na zona rural, oferecendo o 
devido suporte estrutural e pedagógico para que as mesmas possam viabilizar 
um ensino de qualidade e uma gestão democrática e participativa, de forma que 
seja construído um planejamento pedagógico contextualizado com a realidade 
do campo, das águas e das florestas, com a inserção no currículo da pedagogia 
da alternância. 
 
Pintadas 
37.Efetivar e monitorar o cumprimento do currículo voltado para os estudos 
sobre as comunidades quilombolas em todas as escolas, estruturando uma 
política de formação continuada para que os profissionais da educação sejam 
capacitados a abordar o tema em suas aulas. 
 
Irará 
38.Abrir espaços para a discussão sobre a diversidade na EJA com estudantes, 
gestores, coordenadores pedagógicos e educadores que participam dos 
movimentos sindicais e sociais populares do campo e da cidade, para a 
construção de estratégias de enfrentamento das desigualdades e injustiças 
sociais através de práticas coletivas 
 
Sátiro Dias 
39.Promover busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola por meio do 
regime de colaboração e compartilhamento de informações entre as secretarias 
e órgãos de proteção à infância e adolescência, identificando assim o público 
com deficiência de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos. 
 
Pintadas 
40.Incluir a Língua Brasileira de Sinais e Braille no currículo escolar, em 
cumprimento das leis 10.436/2002 e 4.169/1962 respectivamente. 
 
Irará 
41.Defender os princípios da diversidade e os fundamentos da educação popular 
como importantes referências na elaboração dos currículos das modalidades da 
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educação básica, e em especial dos currículos da EJA, com base no 
reconhecimento dos sujeitos estudantes e suas especificidades de vida e de 
trabalho. 
 
Malhada 
42. Fomentar a produção de material didático específico para cada território 
étnico-educacional, bem como o desenvolvimento de currículos, conteúdos e 
metodologias específicas para o desenvolvimento da educação escolar 
indígena. 
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EIXO IV – VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: 
FORMAÇÃO, CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
E SAÚDE, PROPOSIÇÕES DOS MUNICÍPIOS 
 
O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO DOS/AS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? 
 
Abaré 
1. Garantir Concurso Público a contemplar 90% do Quadro de Efetivos. 
 
Água Fria 
1. Apoiar as parcerias dos sindicatos no tocante à assistência legal aos 
profissionais da Educação, através da contínua garantia nos planos de carreira, 
licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, com contínua 
progressão salarial; 
2. Apoiar os programas permanentes de iniciação à docência, incluindo 
campos específicos como formação para profissionais de educação para escolas 
do campo, comunidades indígenas e quilombolas, bem como educação especial; 
3. Promover a expansão de programa de composição de acervo de obras 
didáticas, paradidáticas e de literatura, e programas específicos de acesso a 
obras produzidas em libras e Braille a serem disponibilizados para docentes e 
discentes; 
4. Garantir aos profissionais da educação, em virtude da pandemia da 
Covid-19, a assistência sócio emocional, com garantia de retorno as atividades 
presenciais respeitando todos os protocolos de segurança sanitária; 
5. Apoiar as parcerias dos sindicatos no tocante à assistência legal aos 
profissionais da Educação, através da contínua garantia nos planos de carreira, 
licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, com contínua 
progressão salarial; 
6. Apoiar os programas permanentes de iniciação à docência, incluindo 
campos específicos como formação para profissionais de educação para escolas 
do campo, comunidades indígenas e quilombolas, bem como educação especial; 
7. Promover a expansão de programa de composição de acervo de obras 
didáticas, paradidáticas e de literatura, e programas específicos de acesso a 
obras produzidas em libras e Braille a serem disponibilizados para docentes e 
discentes; 
8. Garantir aos profissionais da educação, em virtude da pandemia da 
Covid-19, a assistência sócio emocional, com garantia de retorno as atividades 
presenciais respeitando todos os protocolos de segurança sanitária. 
 
Andorinha 
1. Assegurar as condições de trabalho: local com estrutura e equipamentos 
adequados (quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios de informática...); 
2. Garantir formação, carreira e remuneração: oferta de formação 
continuada e garantia do cumprimento do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração Saúde; 
3. Ofertar atendimento com profissionais especializados em regime de 
Plano de Saúde, o que implica na ampliação do Financiamento Público em 
Educação (previsto nos Planos Decenais de Educação – PNE / PEE/ PME). 
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Arataca 
1. Aumentar o número de estudantes nas escolas públicas, através da 
Busca Ativa dos alunos; 
2. Criar uma comissão para estruturação e implementação do programa da 
Busca Ativa, com a efetiva participação de todos os órgãos/instituições educativa 
competentes; 
3. Proporcionar educação de qualidade: acesso e permanência do aluno: 
Descentralização das turmas do EJA e criação e/ou reabertura de sala(s) de aula 
em locais específicos; 
4. Realizar distribuição continua de Kits de alimentação para os alunos da 
EJA. Alimentação extra p/ os alunos da zona rural; 
5. Realizar reforma e/ou construção de espaços físicos adequados as 
necessidades educacionais; 
6. Promover a valorização profissional: Formação continuada para os 
professores que atuam nas diferentes áreas da educação escolar; 
7. Estabelecer melhoria e observância dos avanços previstos no Plano de 
Carreira; 
8. Implementar medidas de segurança que garantam a integridade física, 
moral e profissional de servidor público educacional.  
9. Prover Plano de Saúde. 
 
Aratuípe, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, 
Tancredo Neves, Wenceslau Guimarães 
1. Assegurar as necessárias políticas de formação inicial e continuada, a 
estruturação e o fortalecimento das carreiras, um salário digno viabilizado por 
meio do cumprimento do piso salarial nacional para os/as profissionais da 
educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e Salários para 
todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações 
democráticas de trabalho.  
2. Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e continuada 
nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e 
curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada 
(garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de 
formação.  
3. Promover a admissão dos profissionais da educação exclusivamente por 
meio de concurso público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de 
Cargos e Salários. 
4. Garantir políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da 
educação oferecendo atendimento especializado como: fisioterapeutas, 
psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. 
5. Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo 
que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas 
climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de 
informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits 
multimídias, salas de jogos, etc. 
 
Barro Alto 
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1. Assegurar o cumprimento da Lei nº 092/2011, que dispõe sobre o Plano 
de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Magistério Público e dos 
profissionais de Educação;  
2. Valorizar os profissionais de educação (coordenador pedagógico) 
reconhecendo os certificados de pós-graduação e de outros certificados de 
conclusão de cursos oferecidos pela Secretaria de Educação e ou instituição 
estadual e federal;  
3. Oferecer melhores condições de trabalho no âmbito do local de trabalho 
para sua concretização e no âmbito das relações trabalhistas que envolvem as 
próprias condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de 
remuneração, carreira e estabilidade; 
4. Investir nos professores que atuam na Educação Infantil com formação 
inicial, continuada e curso de oficinas, especificamente para o exercício de suas 
funções com alunos dos Grupos 2 ao 5; 
5. Ofertar cursos de formação: capacitação, atualização e aperfeiçoamento 
para os profissionais de apoio da Educação Básica;  
6. Garantir no mínimo 01 (um) auxiliar de sala para as turmas de Educação 
Infantil, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental;  
7. Ofertar Plano de Saúde para os profissionais de Educação que garanta 
assistência à saúde do trabalhador da Educação;  
8. Disponibilizar psicólogo para atendimento ao profissional de Educação, 
que atualmente foram atingidos por depressões e síndromes do pânico 
decorrentes da pandemia do Corona Vírus. 
 
Belmonte 
1. Assegurar os recursos necessários para investir na valorização dos 
profissionais de Educação, independente das crises econômicas, políticas e 
sanitárias para garantir uma educação de qualidade, evitando assim, propostas 
como a PEC nº 23/21 que retira recursos do precatório do FUNDEB para investir 
em outras áreas sociais com fins políticos eleitoreiros. 
 
Belo Campo 
1. Assegurar Plano de Carreira que inclua e valorize todos os profissionais 
da educação; 
2. Garantir a valorização estrutural das escolas: salas adequadas, área de 
lazer, refeitórios, laboratórios,etc.; 
3. Fomentar Plano de saúde (convênio) adequado para todos os 
profissionais da educação; 
4. Estabelecer quantidade adequada de alunos por sala; 
5. Constituir Plano de Carreira que considere a participação dos 
professores nas atividades propostas pela instituição escolar e o alcance das 
metas estabelecidas. 
 
Biritinga 
1. Adequar piso salarial nacional para profissional de educação; 
2. Garantir formação continuada que contemple a complementação das 
atividades necessárias aos profissionais de educação para estarem atendendo 
as complexidades enfrentadas no ambiente educacional, garantindo avanços na 
carreira a partir desses cursos de formação, inclusive em nível de segunda pós-
graduação; 
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3. Assegurar a incorporação dos avanços verticais e horizontais adquiridos 
ao longo do exercício profissional no final da carreira (aposentadoria); 
4. Promover a eleição dos diretores e concursos para coordenadores 
pedagógicos; 
5. Reformular os planos de carreira a cada dez (10) anos. 
 
Boa Nova 
A Nível Municipal:  
1. Disponibilizar na sede e distrito espaço destinado ao uso da comunidade 
local, que comporte a infraestrutura adequada às condições de trabalho e 
pesquisa para o corpo docente e discente: biblioteca, laboratório de informática 
e de ciências, quadra esportiva, bem como, promover a capacitação dos 
profissionais da área (Arte, Educação Física e Educação Religiosa); 
2. Ampliar o acesso às redes sociais a toda comunidade escolar para o uso 
em pesquisas e trabalho; 
3.  Estabelecer parcerias entre as redes municipais, estadual, instituições 
federais e privadas para o fortalecimento dos vínculos na promoção de projetos 
e pesquisas, bem como, melhor acompanhamento na qualidade do ensino e 
aprendizagem; 
4. Aplicar, conforme previsto no Plano de Carreira e Remuneração dos 
Profissionais de Educação, a avaliação por desempenho dos profissionais da 
educação, cumprindo assim, os critérios de concessões de licença prêmio, 
aperfeiçoamento profissional, capacitação entre outras, trazendo assim, maior 
senso de justiça e clareza a todos.  
5. Ampliar o atendimento e acompanhamento dos profissionais de 
educação nos aspectos físico e mental.  
6. Cumprir o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de 
Educação, bem como, do Piso Salarial Nacional, onde o acompanhamento do 
mesmo deve ser feito pela Comissão de Gestão do Plano;  
7.  Mobilizar a rede e os órgãos representativos (Câmara, CME e o 
Governo) para uma cobrança articulada em nível de políticas públicas federais 
que atendam as demandas de formação continuada para os profissionais de 
educação e implantação de laboratórios tecnológicos.  
 
A nível Estadual:  
1. Equipar as escolas com materiais tecnológicos acessíveis aos alunos e 
professores (data show, notebooks, sala de informática e laboratório de 
ciências); 
2. Promover formação continuada por áreas específicas e tecnológicas 
para professores e demais funcionários. O município, em parceria com o estado, 
deve oferecer plano de saúde aos servidores públicos.  
 
A Nível federal:  
1. Protocolar solicitação de celeridade as demandas que já foram 
encaminhadas através do Plano das Ações Articuladas(PAR).  
2. Firmar parcerias com Universidades Federais que contemplem toda a 
comunidade escolar, como projeto de extensão em todas as suas áreas 
acadêmicas. 
 
Bom Jesus da Lapa 
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1. Assegurar melhorias nas formações continuadas (participação ativa dos 
profissionais da educação na escolha das temáticas, na organização e condução 
dessas). 
2. Garantir a efetividade do Plano de Carreira 
3. Favorecer a efetividade da Lei nº 13.935/2019, que garante a presença 
do Psicólogo e Assistente Social na unidade escolar; 
4. Estabelecer dePolítica Pública para o fortalecimento  das iniciativas 
sindicais; 
5. Fomentaradequação da estrutura física escolar conforme demanda 
institucional. 
 
Bom Jesus da Serra 
1. Efetivar convênios com instituições de ensino superior para 
complementação curricular nas disciplinas de exercício, formação em cursos de 
pós-graduação e mestrado; 
2. Garantir espaços de descanso, programação e desenvolvimento das 
atividades dentro das unidades de ensino; 
3. Fomentar convênio médico particular, visto que é uma das profissões 
com maior índice de adoecimento físico e psicológico; 
4. Favorecer promoções legais continuadas, repasses dos fundos de forma 
transparente e com equidade;  
5. Desenvolver campanhas de valorização do exercício docente, sobretudo 
enfatizando a “primordial” contribuição do professor para a formação intelectual, 
profissional e sócio-política do cidadão; 
6.  Fornecer equipamento audiovisual (computador, data show), em todas 
as salas para facilitar o trabalho do professor e o aprendizado do aluno; 
7. Adequar a quantidade de alunos em relação ao tamanho da sala; 
8. Construir salas com isolamento acústico para não ocorrer interferência 
entre as turmas; 
9. Garantir materiais necessários para facilitar a execução do trabalho do 
professor; 
10. Valorizar e respeitar os profissionais da educação, visto que possuem 
uma rotina pesada de trabalho, tratando-os como aliados, parceiros e não como 
inimigos internos, de modo a serem reconhecidos pela sua função primordial na 
sociedade.  
11. Garantir no plano de carreira reajuste salarial em cursos de 
aperfeiçoamento profissional, revisão do percentual de graduação e pós-
graduação; 
12. Assegurar a devolução integral da regência de classe. 
13.  Garantir aos profissionais da educação, a remuneração pelo 
atendimento ao aluno com necessidade especial, assim como reza o Artigo64 
da Lei de nº 8.261 de 28 de maio de 2002 a formação desse profissional para 
desempenhar um trabalho satisfatório e produtivo. 
 
Brejolândia  
1. Atender às metas do PME e suas estratégias, quanto à formação 
valorização e condições de trabalho aos professores da rede municipal; 
2. Criar de planos de saúde para atendimento aos professores de acordo 
as suas necessidades; 
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3. Garantir plano de carreira atualizado conforme o PME; Observando a 
estratégia específica do PME quanto a existência de comissão permanente para 
efetiva ação da gestão democrática e do plano de carreira. 
4. Assegurar melhorias na infraestrutura, material didático pedagógico, 
considerando o transporte dos educadores ao local de trabalho, entre outros; 
5. Promove capacitação tecnológica e mediáticas aos profissionais de 
educação; 
6. Criar centros tecnológicos e laboratórios de pesquisas para os alunos e 
professores. 
 
Caatiba 
1. Promover formação continuada para os profissionais da educação, com 
objetivo de estudar profundamente a BNCC e sua aplicabilidade na prática 
docente; 
2. Garantir palestras de conscientização às famílias, demonstrando que a 
escola não só deve formar o aluno para o mercado de trabalho, mas para a vida 
em sociedade plural; 
3. Definir no art. 61 da Lei 9.394/96 (LDB), critérios para a definição e 
atuação dos profissionais de “notório saber”. 
4. Incentivar as instituições e órgãos municipais e estaduais de educação a 
criarem os seus currículos com conteúdos e propostas que retratem a realidade 
local de cada município. 
 
Caem 
1. Reestruturar os planos de carreira, de forma a cumprir com os 
dispositivos jurídicos que valorizam os profissionais da educação a partir dos 
planos de carreira e valorização dos profissionais de educação dos municípios 
atendendo o artigo 61 da LDB. 
 
Caetanos 
1. Assegurar a efetiva materialização do FUNDEB, como fundo robusto e 
permanente, com a instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ); 
2. Resgatar recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-
Sal para o financiamento da educação pública, de gestão pública. 
 
Cairu 
1. Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a 
superação das desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e 
com maior contundência sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, 
religiosos e não religiosos, de orientação sexual, identidade de gênero, pessoas 
com deficiência e em vulnerabilidade econômica; 
2. Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetiva 
dos grupos menos favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos 
entre outros, bem como, fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a 
inclusão.   
3. Inserir e implementar formação (presencial ou remota – em formato 
acessível para todas as pessoas) para discussão de questões raciais, etnia, 
gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, 
objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica.; 
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4. Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a aprendizagem 
de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do 
campo, indígenas, EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-
indígenas (comunidades tradicionais) e de populações itinerantes, com a 
produção de materiais didáticos específicos; 
5.  Prover o fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais para incentivar e apoiar pesquisas sobre as diversidades 
religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, Educação Ambiental, 
Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, Pessoas com 
Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros; 
6. Viabilizar políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento 
de proposições pedagógicas e atividades escolares temáticas que contemplem 
a diversidade, a justiça social, a inclusão e os direitos humanos no cotidiano da 
escola; 
7. Criar Conselho Municipal da Diversidade (consultivo e deliberativo), com 
a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de Gênero/Sexual, de Pessoas 
com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e propor 
diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. 
8. Ampliar e garantir os investimentos para que se cumpram os direitos 
educacionais dos indígenas, quilombolas, das pessoas em situação prisional, 
dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de 
vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da equidade 
na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos 
conquistados; 
9. Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, 
garantindo a reposição dos equipamentos necessários para atender o público 
alvo da educação especial, promovendo formação continuada para os 
profissionais da educação; 
10. Favorecer a acessibilidade nas escolas pedagogicamente e fisicamente 
de modo a assegurar a permanência dos estudantes, obedecendo às normas 
técnicas de acessibilidade segundo ABNT; 
11. Implementar a disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das 
Leis nº 10.639/03 e Lei nº11.645/08; 
12. Promover a gestão conjunta com os movimentos sociais; 
13. Garantir representação da educação do campo, indígena e quilombola, 
bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho de Educação; 
14. Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades 
tradicionais, em especial indígena, quilombola e do campo à rede mundial de 
computadores [internet], potencializando o acesso fácil e rápido ao 
conhecimento, ao domínio das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC), aos cursos gratuitos de formação continuada dos professores do campo, 
a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a valorização da 
cultura, do trabalho e da economia local.  
15. Criar/garantir, equipar e fortalecer conselhos e instituições de controle e 
participação social com criação/garantia de fundos para efetivação de políticas 
públicas; 
16. Assegurar, em regime de colaboração, recursos necessários para a 
implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar. 
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Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com 
deficiência/sofrimento mental; 
17. Implementar política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na 
perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de superação do racismo 
estrutural, racismo religioso, machismo, racismo, da discriminação 
cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e 
contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica; 
18. Garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para a 
aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o atendimento de crianças 
cumprindo medidas socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, 
com sua inclusão no processo educativo; 
19. Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré 
conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes às 
adversidades e TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação 
buscando garantir a melhoria da oferta considerando capacitação dos 
profissionais com cursos teórico-prático (Libras, Braile, diversidades no geral); 
20. Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da 
Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão; 
21. Reativar os ministérios e secretarias que garantam políticas públicas 
voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e Inclusão e que 
foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história; 
22. Criar Núcleo de Apoio Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional 
dos educadores e educandos das redes de ensino; 
23. Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em 
âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da 
educação nacional, incentivando à criação do projeto nacional Escola Laica nas 
redes públicas e privadas não confessionais; 
24.  Fortalecer os vínculos e criar estratégias de aproximação da família no 
ambiente educacional; 
25. Garantir no ato de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome 
social em todos atos da esfera da educação pública e privada por questões 
identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa do segmento de matriz 
africana e indígena.  
26. Assegurar o cumprimento do direito à participação da diversidade 
religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das 
práticas da educação pública e privada em âmbito nacional; 
27. Promover intercâmbios e trocas de saberes e fazeres culturais entre 
escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as comunidades locais 
(quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade tradicionais) 
para cumprimento da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008; 
28. Promover a construção e efetivação de escolas com a pedagogia da 
alternância; 
29. Garantir e fiscalizar o cumprimento das leis sobre acessibilidade para 
pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados; 
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30. Assegurar formação continuada para professores e funcionários das 
escolas para educação especial e o respeito à diversidade; 
31. Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação para o 
ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da diversidade; 
32. Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de iniciação científica 
para os estudos da diversidade na educação básica; 
33. Qualificar os profissionais da educação para o atendimento a educação 
especial e inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos adequados ao 
processo de inclusão nas escolas da educação básica; 
34.  Garantir a universalização da qualidade da oferta da educação pública, 
não limitando à mesma à localização geográfica; 
35.  Fortalecer as políticas intersetoriais, especialmente, relacionadas às 
parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social; 
36. Garantia de tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da 
educação escolar quilombola, ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, 
LGBTQIA+; 
37.  Ampliar e assegurar a participação social por meio dos conselhos, 
conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das mais diversas 
áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; 
38. Implantar, de forma sistemática, políticas públicas que garantam a 
formação dos diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, 
diversidade (étnica, cultura e religiosa) e da inclusão; 
39.  Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, por 
direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos 
humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, 
dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. 
 
Campo Alegre de Lourdes 
1. Ampliar a oferta de auxiliares para classes com 25 alunos para os anos 
iniciais e classes multisseriadas, bem como turmas que possuam alunos com 
necessidades especiais; 
2. Ofertar, através do governo federal, plano integral de saúde para a 
categoria com fator facultativo; 
3. Disponibilizar a oferta de cursos de mestrado e doutorado para os 
professores da Educação Básica Pública, através de apoio com Instituições 
Públicas Federais e Estaduais. 
 
Campo Formoso 
1. Ampliar o diálogo entre instituições representativas para que haja 
equidade nas decisões referente aos profissionais da educação; 
2. Garantir formação inicial e continuada para todos os profissionais da 
educação; 
3. Assegurar o piso mínimo salarial nacional para os profissionais da 
educação com o reajuste anual atrelado ao CAQi; 
4. Desenvolver políticas públicas para a prevenção de doenças laborais. 
 
Catolândia 
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1. Criar mecanismo para garantir o cumprimento das leis que garantem 
direitos dos Profissionais da Educação, mais especificamente o pagamento do 
piso, gerando punição ao gestor que descumprir. 
 
Cícero Dantas 
2. Assegurar as profissionais da Educação uma jornada de trabalho 
diferenciada, tendo em vistas as demandas que as mulheres enfrentam no seu 
cotidiano, garantindo assim, as mesmas, um tempo maior para estudos e para 
atividades pessoais, podendo assim, dedicarem-se a cursos, especializações, 
mestrados, doutorados. E, em consequência, a ciência e pesquisa. 
 
Coribe 
1. Dar continuidade ao atendimento do Plano de Carreira do município e 
passar a cumprir as demandas que não são atendidas; 
2. Atender através de plano de saúde para os profissionais da Educação; 
3. Garantir as metas do PME em todas as suas estratégias como: 
Formação, Valorização quanto ao PISO salarial efetivando políticas específicas 
de graduações na área em que atuam, especialização em pós-graduação, 
mestrado e doutorado; 
4. Assegurar no plano de carreira a elevação de nível, inclusive 
porcentagens específicas para cada formação dos profissionais, incluindo mais 
de uma graduação, pós-graduação; 
5. Criar comissões permanentes para monitorar, acompanhar e tornar 
público os avanços e retrocessos do Plano de Carreira; 
6. Dar condições favoráveis de estruturas físicas de trabalho com materiais 
didáticos adequados a cada contexto escolar; transporte, alimentação etc. 
Capacitação digital e tecnológica para os profissionais da educação; 
7. Criar laboratório tecnológico e científico e melhorar os existentes para 
pesquisas, capacitando a equipe local para o atendimento das demandas; 
8. Garantir a unificação do plano de carreira considerando as 
especificidades de cada grupo de profissionais da educação. 
 
Crisópolis 
1. Assegurar o cumprimento da Lei nº13.935/2019 que cria a prestação de 
serviço de psicologia e de serviço social em cada unidade de ensino, pois esses 
serviços vão melhorar a qualidade de ensino do aluno e proporcionar aos 
profissionais do magistério melhores condições de trabalho; 
2. Garantir a estruturação das unidades de ensino com laboratórios, 
formação continuada, equipamentos pedagógicos e tecnológicos para os 
profissionais do magistério. 
3. Assegurar o planejamento do desenvolvimento municipal no setor social 
em consonância com a Lei nº 13.935/2019, onde possa trazer desenvolvimento 
econômico para as classes menos favorecidas buscando mecanismos de 
trabalho para a economia populacional e municipal. 
 
Esplanada 
1. Assegura a formação de equipe multidisciplinar nas Unidades de Ensino 
com profissionais (assistente social, psicólogo e psicopedagogo) para atender a 
comunidade escolar, com vistas no bem-estar físico e emocional dos 
profissionais de educação e dos educandos; 
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2. Ofertar plano de saúde a todos os profissionais que trabalham na área 
educativa; 
3. Garantir estruturação física e tecnológica de todas as escolas públicas; 
4. Promover a valorização dos profissionais de educação através de 
melhorias salariais de acordo com a formação inicial e formação continuada dos 
profissionais, desvinculando a valorização profissional do educador aos 
resultados de desempenho realizados por alunos e professores em avaliações 
internas e externas, nos âmbitos municipal, estadual e federal; 
5. Estabelecer a redução automática e progressiva da carga horária mensal 
definitiva, do professor em efetiva regência de classe, de 01(uma) hora/aula a 
cada 05(cinco) anos de trabalho, sem redução em vencimentos e vantagens 
adquiridas. 
6. Assegurar a redução de quantidade de alunos por turma de acordo com 
cada segmento de ensino. 
 
Euclides da Cunha 
1. Assegurar formação continuada para adequação do ensino remoto e com 
as tecnologias, necessidade de acolher com zelo o profissional da educação 
valorizando sua formação e sua saúde principalmente em tempos da COVID 19. 
 
Ibititá 
1. Elaborar e/ou atualizar o plano de carreira, em acordo com as diretrizes 
definidas no PNE que promova a valorização dos profissionais da educação; 
2. Garantir licença remunerada ao profissional da educação que esteja em 
curso de formação pós-graduação, especialização e mestrado e/ou doutorado 
(meta do PNE 18.2);  
3. Garantir que a formação inicial em licenciatura plena, com capacitação 
que habilite o docente ao magistério, seja usada como pré-requisito para a 
valorização profissional, materializado em promoção funcional automática e 
constando do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais de 
educação;  
4. Considerar o custo aluno qualidade (CAQ) como parâmetro para a 
qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da 
educação pública;  
5. Garantir assistência à saúde dos profissionais de educação dos 
municípios através de um plano de saúde. (Telemedicina). 
 
Ibotirama 
1. Implantar Plano de saúde articulado ao plano de cargos e salários dos 
profissionais da educação do município; 
2. Garantir aposentadoria dos profissionais da educação com salário 
integral e acompanhar os reajustes do Piso Salarial do Profissional Nacional 
(PSPN); 
3. Fortalecer as políticas públicas na valorização dos profissionais da 
educação contemplando a formação continuada por área especifica no 
município. 
 
Ichu 
1. Alterar por meio de PEC o artigo 169 da Constituição Federal visando 
garantir autonomia a gestão pública para administrar os recursos destinados à 
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educação, desvinculando de teto geral de cada ente federativo, para que os 
gastos, especialmente com pessoal, não comprometam o índice de pessoal 
inviabilizando a aplicação necessária a que se destina; 
2. Implantar uma equipe multidisciplinar com profissionais de carreira para 
cuidar dos trabalhadores da Educação com problemas de saúde adquiridos no 
trabalho: com especialidade em Psicologia, Nutrição, Assistência Social, 
Educação Física, Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Práticas integrativas, dentre 
outros.  
3. Formar em nível pôs graduação em 50% dos professores da educação 
básica até o último ano de vigência do plano; 
4. Garantir a todos os profissionais formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do 
sistema de ensino; 
5. Realizar eleição diretas para diretor e vice-diretor de forma disciplinada, 
nas Unidades Escolares com a participação de candidatos aptos ao cargo 
conforme a meta 19 do PNE; 
6. Garantir de forma efetiva a carga horária dos professores de reserva de 
2/3 para atividade de interação com estudante e 1/3 para atividade de 
planejamento pedagógico e estudos conforme a Lei do Piso nº 11.738/2008. 
 
Igaporã 
1. Promover capacitação continuada para profissionais da educação, 
alinhada as necessidades apontadas pelos próprios profissionais, dialogando 
com os mesmos e deste modo, evitando a “compra” de pacotes prontos 
oferecidos por institutos e empresas; 
2. Ampliar e garantir as políticas e programas de formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação; 
3. Garantir as condições de trabalho com previsão legal dos planos de 
cargos e salários (infraestrutura, direitos trabalhistas e liberdade pedagógica) 
para os profissionais em exercício nas escolas e nas secretarias de educação; 
4. Fortalecer os espaços de escuta dos profissionais de educação para 
decidir as políticas educacionais; 
5. Fortalecer os espaços de escuta dos profissionais de educação para 
decidir as políticas educacionais; 
6. Garantir que se mantenha o cumprimento da Meta 18 do Plano Nacional 
de Educação (Lei nº 13.005/2014) que obriga que a União, os estados, 
municípios e Distrito Federal garantam planos de carreira e remuneração para 
os profissionais da educação básica pública, denominação definida no artigo 61 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96); 
7. Criar e garantir a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos 
professores e das professoras e demais profissionais da educação básica; 
8. Garantir, nos planos de carreira dos/as profissionais da educação do 
município, licenças remuneradas para qualificação profissional, inclusive em 
nível de pós-graduação stricto sensu. 
9. Definir e garantir um padrão mínimo de infraestrutura nas unidades 
educacionais: laboratórios de informática, com acesso a internet banda larga, 
biblioteca, refeitório, quadra poliesportiva, auditórios/anfiteatros, salas com 
acústicas adequadas ao processo aprendizagem, atividades culturais, 
respeitando as especificidades de cada região. 
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10. Retirar os/as trabalhadores/as da educação básica do limite de gastos 
da lei de responsabilidade fiscal de modo a garantir piso e carreira; 
11. Garantir políticas que promovam a prevenção, atenção e atendimento a 
saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, 
como condição para a melhoria da qualidade educacional, tendo como referência 
um projeto de atenção integral à saúde dos profissionais da educação, da 
prevenção à assistência; 
12. Garantir aposentadoria do professor com salário integral e acompanhar 
os valores dos professores e demais profissionais da educação na ativa, 
cumprindo o princípio da isonomia salarial entre ativos e inativos. 
13. Fomentar e garantir a produção de material didático, o desenvolvimento 
de currículos e metodologias específicas, que incluam a educação das relações 
étnico-raciais, bem como os instrumentos de avaliação, o acesso a 
equipamentos e laboratórios e a formação inicial e continuada de docentes da 
rede que atuam na EJA; 
14. Garantir a todos os profissionais da educação vacina para prevenção de 
doenças infectocontagiosas e programas de imunização do governo; 
15. Assegurar os recursos necessários para implementação de Educação 
em Tempo Integral para os municípios; 
16. Garantir aos profissionais da educação recursos tecnológicos e/ou 
didático pedagógicos ou financeiros, para que estes desenvolvam seu trabalho 
de forma remota em casos de situações adversas que impossibilitem o ensino 
presencial, a exemplo da pandemia do COVID-19. 
17. Instituir mecanismos de fiscalização e controle de gastos públicos com 
educação referente a 70% com pagamento do magistério, bem como com a 
parcela dos 25% gastos com educação. 
 
Irará 
1. Assegurar a formação continuada em todas as modalidades. 
2. Garantir lotação dos funcionários em seu devido local de trabalho. 
3. Favorecer a redução dos interstícios do mestrado para doutorado em 
relação a retirada da nova licença; 
4. Providenciar que 30% dos gestores no primeiro mandato seja com 
nomeação através de eleições; 
5. Garantir estrutura adequada das escolas para funcionamento em tempo 
integral; 
6. Dotar as escolasde estrutura confortável; 
7. Garantir a qualidade no transporte dos estudantes e dos professores; 
8. Estabelecer condições para pesquisa de campo com os estudantes; 
9. Promover parceria com as universidades públicas, estaduais e 
municipais visando ter apoio técnico e pedagógico dos mesmos; 
10. Aumentar a porcentagem de remuneração entre uma classe e outra no 
plano de carreira (especialização, doutorado e pós-doutorado); 
11. Fornecer merenda escolar de qualidade e em quantidade e com atenção 
especial para creche, EJA e comunidades quilombolas; 
12. Garantir a participação de Psicopedagogo, Assistente Social, Psicólogo 
e Técnico de Enfermagem na rede de ensino; 
13. Promover a capacitação para os trabalhadores da educação na área de 
educação especial; 
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14. Adquirir veículos em toda rede de ensino com bom estado, 
principalmente da zona rural e os motoristas com formação feita pelo Detran para 
transportar estudantes; 
15. Realizar curso na área de relações interpessoais para todos os 
funcionários; 
16. Equipar os ASG e merendeiras com os EPI adequados a função; 
17. Criar o cargo de agente escolar por regiões, visando buscar novos 
alunos, diminuir a evasão escolar e conhecer as condições socioeconômicas dos 
alunos; 
18. Construir o Centro de Convivência dos trabalhadores da educação; 
19. Realizar o diagnóstico, social, econômica das famílias dos estudantes; 
20. Proporcionar cursos técnicos profissionalizantes para ASG, merendeiras, 
auxiliares de secretaria e auxiliar administrativo; 
21. Valorizar os prestadores de serviços existentes na rede de ensino e 
viabilizar o pagamento da regência de classe e metade do Piso Nacional; 
22. Dispor de uma equipe multidisciplinar para atuar com os trabalhadores 
da educação; 
23. Garantir o Piso Nacional dos Profissionais da Educação; 
24. Garantir o cumprimento da lei do Piso Nacional; 
25. Promover a realização de Concurso Público; 
26. Assegurar os motoristas concursados todos os direitos garantidos no 
Plano de Carreira; 
27. Adquirir um laboratório equipado de ciências para rede de ensino; 
28. Garantir laboratório de informática com técnicos de informática; 
29. Promover a formação para gestores de EJA. 
30. Garantir o recurso dos 40% do precatório do FUNDEF a bolsa EJA e 
proporcionar diversidades de oficinas. 
31. Incentivar os profissionais da educação a participação em congressos, 
simpósios e seminários, com a apresentação de trabalhos científicos e 
publicação; 
32. Construir o centro de convivência dos profissionais da educação; 
33. Garantir Piso Nacional para os profissionais da educação (ASG, Agente 
de Alimentação, Auxiliar Administrativo, Monitores, Porteiros, Vigias, Auxiliar de 
Secretaria e outros). 
34. Manter diálogos, momentos de estudos com os profissionais do ensino 
médio do estado, para debater questões pedagógicas e manter estratégias de 
resolução das questões. 
35. Criar parcerias entre os municípios vizinhos visando reduzir custos em 
algumas ações; 
36. Criar um programa habitacional em parcerias com outras instituições, 
que venha atender aos trabalhadores da Educação onde o mesmo venha com 
uma contrapartida; 
37. Rever o número de alunos por turmas que tenham estudantes com 
necessidades especiais. 
 
Itapicuru 
1. Firmar parcerias entre os entes federados com vistas à implantação de 
cursos técnicos, de nível superior e de especialização nos municípios; 
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2. Garantir capacitação dos profissionais da educação para identificação 
dos alunos com necessidades específicas, a fim de encaminhá-los para 
diagnósticos e assistência especial no sistema de ensino. 
 
Itororó 
1. Prover o aumento do Valor Anual Total por Aluno(VAAT) de forma que 
seja suficiente para que cada ente federado municipal possa reestruturar o Plano 
de Carreira para os profissionais da educação; 
2. Promover ações para incentivar a permanência do profissional de 
educação do campo em nosso município; 
3. Incentivar a formação continuada em nível de mestrado e doutorado, 
permitindo assim o interesse do profissional em manter-se na rede municipal 
sem que haja perda de estímulo pela busca de aperfeiçoamento profissional; 
4. Garantir gratificação de insalubridade ao pessoal de apoio; 
5. Firmar parcerias/contratos com outros profissionais (psicólogos, 
assistentes sociais, educadores físicos e de recreação e artistas) em vista da 
melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem; 
6. Assegurar formação para os profissionais da educação na área de 
LIBRAS. 
 
Jussari 
1. Garantir suporte psiquiátrico e psicológico gratuitos aos profissionais da 
educação; 
2. Realizar ao menos duas vezes ao ano seminários ou workshops visando 
esclarecimento sobre doenças emocionais;  
3. Assegurar formação tecnológica e acesso a aparelhos tecnológicos 
visando um aperfeiçoamento da atividade docente frente à era digital; 
4. Garantir a existência da tabela de progressão de carreira, para a 
formação continuada; 
5. Garantir o estímulo para aperfeiçoamento profissional;  
6. Assegurar a reserva de carga horária de acordo com lei;  
7. Estabelecer constante diálogo com a categoria dos profissionais da 
educação, através da entidade sindical que os representa;  
8. Assegurar o plano de carreira unificado reconhecendo os trabalhadores 
de apoio escolar (secretária, merendeira, porteiro, serviços gerais, etc.) como 
profissionais da educação assegurando-lhes o direito a progressão de carreira. 
 
Maetinga 
1. Ampliar a oferta de bolsas de estudo para Graduação e Pós-graduação 
direcionada a professores e demais profissionais da educação básica em 
Instituições Públicas de ensino superior com valorização salarial imediata após 
conclusão do curso; 
2. Contratar profissionais especializados para atender as demandas das 
instituições escolares no que se refere a escolarização dos estudantes com 
diversas deficiências, com suporte ao corpo docente, oferta de professores do 
atendimento educacional especializado, de profissionais de apoio ou auxiliares, 
tradutores ou intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdo-cegos e 
professores de libras; 
3. Assegurar aos profissionais da educação formação continuada referente 
à inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais; 
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4. Garantir fomentos para programas e ações de transporte docente em 
cursos de Graduação e Pós-graduação, tendo em vista o enriquecimento da 
formação de nível superior; 
Garantir planos de saúde, e programas com ações voltadas, especificamente, 
para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade 
física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional, dentro da própria unidade escolar e ou fora 
dela quando da necessidade de encaminhamento para tratamento prolongado.; 
5. Diagnosticar, identificar e garantir os fomentos para atender as 
demandas de formação inicial e continuada aos professores que lecionam nas 
escolas do campo, visando à construção de um projeto de educação que 
considere as especificidades locais.  
6. Assegurar aos docentes do campo o acesso a ferramentas de trabalho 
como: notebook, internet de qualidade, data shows e conteúdos multimídia para 
todos os atores envolvidos no processo educativo, garantindo formação 
específica para esse fim.  
7. Implantar, fomentar e dar condições de uso das salas de recursos 
multifuncionais com profissionais habilitados para o atendimento ao público a 
que se destina; 
8. Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação 
básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as 
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 
estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação 
continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da gestão 
democrática; 
9. Promover a formação continuada dos profissionais da educação infantil, 
garantindo, progressivamente, o atendimento especializado, com formação 
superior em nível de Pós-graduação com a valorização imediata, de acordo com 
o plano de carreira, após a conclusão do curso; 
10. Promover e estimular a formação continuada de professores para a 
alfabetização de crianças, adolescente, jovens, adultos e idosos com o 
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto 
sensu com a valorização imediata, de acordo com o plano de carreira, após a 
conclusão do curso.  
11. Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados 
para implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, 
em particular o piso salarial nacional profissional, a fim de assegurar a correção 
inflacionária no Piso Salarial Nacional Profissional, com a finalidade de garantir 
o poder de compra dos profissionais da educação; 
12. Revisar e atualizar o plano de carreira com participação dos profissionais 
da educação, Sindicatos e demais representantes. 
13. Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e garantir 
formação para o pessoal técnico das secretarias para o uso da tecnologia; 
14. Garantir cursos de formação para equipes de apoios, com capacitação 
especifica para cada área de atuação (merendeiras, zeladoras, porteiros, 
secretários, motoristas e etc.) assegurando assim, o bom funcionamento das 
instituições de ensino. 
15. Promover concurso público com a finalidade de atender as demandas de 
profissionais do município e garantir os direitos dos trabalhadores da educação. 
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Malhada 
1. Buscar parcerias com os Instituto do Ensino Superior(IES) na oferta e 
garantia de cursos de Formação Continuada em Nível de Pós-graduação, para 
a ampliação do número de Mestres, dos docentes da Rede Municipal de Ensino. 
2. Garantir a valorização do profissional do magistério público, efetivando o 
processo de avaliação de Desempenho Profissional da educação, assegurado 
no Plano de Carreira do Magistério, para a melhoria do processo de ensino e 
elevação da autoestima, dignidade profissional e reconhecimento do trabalho 
docente; 
3. Assegurar melhorias de condições de trabalho dos profissionais da 
educação Básica, ampliando os investimentos na infraestrutura dos espaços 
escolares, na aquisição de materiais didático-pedagógicos, quadras de esportes, 
espaços culturais, de artes e ciências, bem como a aquisição de novas 
tecnologias educacionais; 
4. Promover aos profissionais da educação de outros segmentos que não 
os do magistério, a oferta cursos de formação continuada, em regime de 
colaboração entre os entes federados. 
5. Buscar parcerias com as IES, para a oferta de Cursos de Formação 
Continuada em segunda Licenciatura, aos docentes da Rede Municipal que não 
possuem graduação nas áreas ou disciplinas em que atuam, garantindo a 
qualificação dos profissionais do Magistério da Docência; 
6. Elaborar e implantar o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 
Básica das categorias não docentes de serviço e apoio escolar da rede municipal 
de Ensino; 
7. Regulamentar a escolha dos Dirigentes Escolares, fundamentada em 
critérios democráticos, a partir do documento da Lei Orgânica Municipal e 
definindo-os no Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público, por 
meio da sua atualização, no prazo de dois (02) anos de vigência do PME; 
8. Promover a Formação Inicial e Continuada dos profissionais da 
Educação Infantil, das escolas do campo, comunidades quilombolas, para a 
educação especial, populações tradicionais e demais segmentos, por meio de 
parcerias com IES ou em Regime de Colaboração com os Entes Federados; 
9. Assegurar a formação continuada e implementar  a formação das 
equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de 
escolarização dos estudantes da Rede Municipal de Ensino com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades   ou   superdotação,   
garantindo   a   oferta   de   professores   do   atendimento   educacional 
especializado, de profissionais de apoio ou auxiliares, professores, tradutores ou 
intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdo-cegos de acordo as normas e 
leis vigentes no país. 
 
Monte Santo 
1. Garantir de forma equânime os direitos e vantagens já previstos ou 
aprovados nas Leis do Plano de Cargo e Salários e do Estatuto;  
2. Garantir voz e vez para quem efetivamente faz a educação acontecer, 
dando todo o suporte necessário para que isso aconteça e, enfim, promover a 
capacitação continuada para todos/as os/as profissionais da educação; 
3. Ampliar o número de vagas para licenças para que os/as profissionais da 
educação possam dar continuidade aos seus estudos (Mestrado e/ou 
Doutorado); 
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4. Cumprir a rigor o inciso I, do art. 3º, da Lei nº 001/2016, com finalidade 
de valorizar os profissionais da educação (Professores e Coordenadores 
Pedagógicos), bem como evitar a rotatividade e o ingresso de profissionais sem 
experiência, principalmente, para exercer função de suporte técnico pedagógico 
direto a docência, tanto na Secretaria de Educação e Cultura como também nas 
próximas Unidades Escolares;  
5. Cumprir o que está no estatuto do magistério municipal, dentro da 
legalidade;  
6. Cuidar da saúde do professor, disponibilizando plano de saúde e 
acompanhamento psicológico, excepcionalmente;  
7. Assegurar bom ambiente de trabalho ao professor e oferecer boas 
condições de trabalho, recursos para ministrar as aulas. 
 
Morro do Chapéu 
1. Reformular o plano de carreira de forma democrática para garantir a 
incorporação de todos os Trabalhadores da Educação em conformidade as 
metas 17 e 18 do PNE; 
2. Garantir Plano de Saúde para os profissionais. 
 
Mortugaba 
1. Promover concurso público para viabilizar a efetivação do profissional 
contratado da educação; 
2. Garantir adesão ao Plano de Saúde que venha contemplar o servidor 
público. 
 
Mulungu do Morro 
1. Adaptar as escolas para atendimento dos alunos com necessidades 
especiais dando condições de trabalho aos professores; 
2. Garantir aos servidores da educação Plano de Saúde e 
acompanhamentos psicológicos; 
3. Oferecer formação inicial e continuada aos profissionais da educação; 
4. Revisar o Plano de Carreira, considerando as contribuições e criticas das 
entidades dos profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares 
e dos estudantes. 
 
Paripiranga 
1. Propor a possibilidade de se garantir a partir de 2022 que parte da carga 
horária, a se definir, esteja à disposição do ensino remoto (online) 
2. Assegurar Valorização Profissional através do cumprimento das 
licenças. 
3. Garantir as demandas das metas dos planos educacionais; 
4. Viabilizar a Valorização Profissional dos professores diante dos cursos 
de qualificação; 
5. Implantar a gestão democrática nas escolas; 
6. Colocar em prática o programa Profuncionário; 
7. Ressarcir aos professores os gastos com recursos tecnológicos; 
8. Garantir reserva de carga horária para os professores em todas as 
unidades de ensino. 
 
Pedrão 
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1. Promover formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura ou cursos na área de conhecimento em que atuam; 
2. Criar programas de formação para intensificar a formação inicial e 
continuada dos profissionais que atuam na Educação Infantil, Educação do 
Campo, EJA, Educação Especial, Indígena e Quilombola no âmbito do Núcleo 
de Atendimento Educacional Especializado (NAEE), bem como para todos os 
profissionais da educação vinculados à Secretaria de Educação com prioridade 
para aqueles que atuam diretamente com as especificidades supracitadas; 
3. Formar parcerias com universidades, institutos, centros de formação e 
capacitação profissional, a fim de garantir aos profissionais da Educação da rede 
municipal, formação inicial e/ou continuada nas suas respectivas áreas de 
atuação; 
4. Implementar nos municípios programa Profuncionário e outros 
programas federais, estaduais ou privados; 
5. Formar parceria com o Governo Federal e Estadual para estabelecer 
recursos que possibilitem a formação em nível técnico e superior aos 
profissionais da educação;  
6. Adequar à rotina de trabalho do profissional estudante; 
7. Fortalecer a formação dos professores e profissionais da educação 
através de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais; 
8. Atualizar salários dos profissionais da educação em âmbito municipal, 
conforme a Lei nº 11.738/2008 e outros dispositivos legais vigentes de âmbito 
municipal, estadual e federal; 
9. Criar e fortalecer espaços de debate para reflexão e superação dos 
seguintes temas: assédio moral, relações interpessoais profissionais, pluralismo 
e concepções pedagógicas. 
 
Pilão Arcado 
1. Assegurar a valorização dos profissionais da educação de forma que sua 
formação e seu desempenho por mérito reflitam em seus vencimentos básicos, 
usufruindo de um piso salarial adequado bem como de condições dignas de 
trabalho que garantam sua segurança e a do seu alunado. 
 
Pintadas 
1. Assegurar a formação inicial e continuada para trabalhadores da 
educação com o objetivo de intensificar a qualidade do ensino e aprendizagem; 
2. Elaborar um plano de estudo de curto e longo prazo que contemple as 
condições de trabalho em âmbito escolar (segurança, equipamentos, 
infraestrutura, saúde, ingresso na carreira e aposentadoria); 
3. Requalificar ou ampliar a comissão permanente para avaliar, debater e 
propor encaminhamentos para o plano de cargos e carreira, voltado para o 
cumprimento do piso salarial e valorização profissional. 
 
Quijingue 
1. Reformular o estatuto e plano de cargos e salários dos profissionais de 
educação a fim de assegurar o que preconiza a redação da Lei nº 11.738/2008, 
concernente ao período de reserva a estudos, planejamento e avaliação dentro 
da carga horária de trabalho do professor, bem como assegurar o direito à 
desdobramento de carga horária parcial para carga horária total. 
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Ruy Barbosa 
1. Incluir projetos que viabilizem a prática de esportes nas quadras 
poliesportivas que o município já dispõe, com monitores responsáveis por essas 
oficinas no contra turno das aulas e com planejamento anual concomitante a 
jornada pedagógica. 
 
 
Santa Cruz da Vitória 
1. Garantir dignidade salarial para os profissionais de educação com base 
no Valor Anual Total por Aluno (VAAT). 
2. Efetivar nos Sistemas de Ensino o acompanhamento psicológico para os 
profissionais de educação, como estratégia de superação de problemas vividos 
no cotidiano e inclusive no trabalho, sobretudo nos tempos de Pandemia da 
COVID 19; 
3. Garantir a obrigatoriedade dos estados e municípios para cumprirem o 
pagamento do Piso Nacional, bem como garantir condições para os mesmos, 
quando se refere a repasses de recursos; 
4. Promover a reestruturação da infraestrutura, garantindo segurança no 
ambiente escolar, equipamentos exclusivos de informática, cursos de 
qualificação na área de trabalho, assim como garantir qualidade dos recursos 
didáticos; 
5. Reformular periodicamente os Planos de Carreira, garantindo sempre 
elementos indissociáveis à Valorização Profissional, como: Salário digno, 
progressão salarial anual sem congelamento, Carreira docente e condições de 
trabalho, entre outros; 
6. Fortalecer os regimes de colaboração entre governos, profissionais, pais, 
sociedade civil, Ministério Público e mídia para garantir parcerias que promovam 
a efetiva qualidade da educação brasileira; 
7. Reativar programas de formação continuada a nível federal, estimulando 
as Universidades na criação de novos cursos (Pós-graduação, Mestrado e 
Doutorado); 
8. Implantar Plano de Saúde para os profissionais da educação brasileira. 
 
Santaluz  
1. Garantir condições institucionais que permitam o debate e a promoção 
de políticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, 
cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor 
da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, 
da transparência e do controle social das políticas; 
2. Garantir a gestão democrática em contraposição ao atual cenário de 
exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação.  
3. Assegurar a oferta da educação de tempo integral, aumentando 
gradativamente a porcentagem para os alunos que são beneficiados por este 
programa possibilitando a construção coletiva e democrática do conhecimento 
que contribua com o pleno desenvolvimento.  
4. Assegurar o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte 
escolar, alimentação escolar, entre outros. 
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5. Tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de justiça 
federativa, que alia qualidade e financiamento, conforme fatores de ponderações 
do FNDE. 
 
Saúde 
1. Analisar e reestruturar o plano de carreira visando a atender às 
demandas atuais dos profissionais da educação municipal;  
2. Criar protocolo de biossegurança para o retorno das aulas, assim como 
o plano de ação da gestão pedagógica (PPP E PP); 
3. Implantar o Fórum Permanente de Educação conforme consta na Lei do 
PME, para realização de encontros visando discutir melhorias na/para educação 
municipal; 
4. 4Instituir uma comissão no fórum permanente de educação, que possa 
realizar o acompanhamento, monitoramento e avaliação do PME, bem como os 
processos de mudanças de níveis e classes já em andamento. 
5. Realizar parcerias entre: Undime e SEC/BAno sentido de orientação para 
revisão do plano de carreiraestadual; 
6. Revisar a Base Nacional Comum Curricular(BNCC) levando em 
consideração as diversidades, especialmente, locais e regionais;  
7. Criar mecanismos para atender ao que dispõe o art. 26 da lei 
14.113/2020 e o dispositivo do art. 61 da Lei nº 9.394/96 no que tange a 
profissionalização dos trabalhadores da educação fazendo com que estes 
possam ter seus vencimentos vinculados aos 70% dos recursos do FUNDEB.  
8. Disponibilizar financiamento para implantação de cursos 
profissionalizantes para a EJA e para os anos finais do ensino fundamental, bem 
como implantação de escola de tempo integral. 
9. Estabelecer   políticas públicas em âmbito nacional de oferta de internet 
banda larga para todos os alunos da escola pública bem como a garantia da 
ampla oferta de laboratórios de informática nas escolas, possibilitando assim, a 
gestão democrática e o acesso à informação. 
 
Simões Filho 
1. Criar de Núcleo de Atendimento de Saúde com salas adequadas e 
climatizadas para os professores incluindo atendimento psicológico para os 
profissionais da educação, contendo, no espaço, profissionais e salas para 
prática de pilates, ginástica laboral, yoga entre outros. 
 
Uauá 
1. Assegurar a valorização dos profissionais da educação básica (em todos 
os âmbitos), deve, portanto, envolver as necessárias políticas de formação inicial 
e continuada, a estruturação e o fortalecimento da carreira, salário digno, 
condições e relações democráticas de trabalho. 
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EIXO V – GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: 
PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, PROPOSIÇÕES 
DOS MUNICÍPIOS  
 
O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO PARA A 
EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE 
 
Abaré 
1.Garantir que os recursos da Educação sejam geridos pelos gestores da pasta. 
 
Adustina 
1. Possibilitar formação continuada dos conselheiros e gestores 
 
Antonio Cardoso 
1. Promover mobilização social da comunidade em geral fortalecendo e 
consolidando a importância para atuação dos conselhos, com o papel de 
fiscalização e monitoramento de aplicação dos recursos públicos. 
 
Arataca 
1. Criar grêmios estudantis, visando a participação democrática dos alunos nas 
decisões das unidades escolares; 
2. Fortalecer conselho participativo de pais no âmbito escolar, objetivando a 
parceria entre escola e família com a finalidade socioeducativa. 
 
Barra Alto 
1 Garantir fontes de financiamento que asseguram a melhoria das condições de 
vida da população e da oferta de serviço públicos de qualidade e sustentáveis 
para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se 
as políticas de colaboração entre os entes federados 
2 Assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e 
garantir aos trabalhadores, os jovens e adultos e educação integrada, na 
perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo 
para ampliação de uma concepção de formação humana integral, articulando 
níveis de ensino da EJA com a educação profissional. 
 
Belo Campo 
1. Criação de uma lei suprema, que proteja e dê continuidade aos gastos de 
financiamento já existentes; 
2. Melhorar o investimento do CAQ (Custo Aluno-Qualidade), definindo 
parâmetros de forma individual e especifico, garantindo assim, a equidade acima 
da igualdade, elevando o nível de escolaridade da população; 
3. Ao ser elaborada uma lei ou programa, que seja obrigatória a participação de 
uma comissão de professores da educação pública; 
4. Os recursos destinados ao pagamento dos salários dos professores deveriam 
seguir um plano de carreira nacional, de acordo o grau de qualificação dos 
educadores. 
 
Biritinga 
1. Revogação das PECs 95 e 109; 
2. A efetivação do CAQ. 
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Boa Nova 
1. Divulgar, mobilizar e engajar cidadãos profissionais da área da educação e 
sociedade para participação e fiscalização dos projetos para o financiamento de 
educação pública;  
2. Criação de programas de formação continuada voltada para o tema de 
financiamento da educação pública, temas afins, e formação para manuseio de 
ferramentas tecnológicas. 
 
Bom Jesus da Lapa 
1. Realizar processo seletivo para diretores e gestores escolares, com a 
aplicação de prova específica, cujos resultados servirão de instrumentos para 
critérios de acesso aos cargos, conforme determina a Lei do Plano de Carreira 
dos Profissionais da Educação; 
2. Proporcionar formação continuada dos membros do Colegiado Escolar; 
3. Reativar o Grêmio Estudantil e criar canais de escuta de forma a fortalecer a 
parceria entre escola e comunidade. 
 
Brotas de Macaúbas 
1. Construir e aperfeiçoar espaços democráticos de controle social e de tomada 
de decisão que garantam novos mecanismos de organização e gestão, 
baseados em uma dinâmica que favoreça o processo de interlocução, o diálogo 
entre os setores da sociedade, buscando construir consensos e sínteses entre 
os diversos interesses e visões que favoreçam as decisões coletivas. 
 
Caém 
1. Fortalecer e garantir os mecanismos e os instrumentos que assegurem a 
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados 
em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de 
portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselho 
de educação, de escola, de acompanhamento e de controle social, com a 
colaboração entre o MEC, as secretarias de educação de estado, Distrito Federal 
(DF) e municípios  e os respectivos tribunais de contas dos entes federados e 
Ministério Público; 
2. Apoiar tecnicamente a gestão escolar no planejamento e na aplicação dos 
recursos, visando a ampliação da transparência e o efetivo controle social para 
o desenvolvimento da gestão democrática;  
3. Formação para conselheiros dos conselhos de educação, de escola, de 
acompanhamento e controle social, conselhos de alimentação escolar e aos 
representantes educacionais e demais conselhos de acompanhamento e 
controle do FUNDEB e alimentação escolar, com representação dos setores 
envolvidos com a educação e as instituições educativas; 
4. Criar mecanismos legais que garantam autonomia pedagógica, administrativa 
e de gestão financeira das instituições educativas, assim como a vivência da 
gestão democrática, do trabalho coletivo e interdisciplinar. 
 
Caetanos 
1. Por fim no financiamento público para investimentos privados na área da 
educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de 
gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos 
públicos exclusivamente para as instituições públicas; 
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2. Destinar recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma 
pública e internet de alta velocidade para todas as instituições de educação 
básica e superior públicas do País, com garantia de acesso gratuito aos 
profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de 
vulnerabilidade; 
3. Garantir implantação do piso salarial profissional nacional e de planos de 
carreira para os/as profissionais da educação das redes pública e privada, com 
a promoção da necessária valorização, superando-se as recentes propostas de 
“flexibilização” dos critérios na área, bem como impedindo os retrocessos que 
hoje acontecem no setor público e, em especial, no setor privado; 
4. Possibilitar gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico de profissionais 
da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar 
os projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a 
natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as organizações 
sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; 
5. Lutar pela gestão democrática da educação nacional e pelo fortalecimento dos 
órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva 
participação da sociedade. 
 
Aratuipe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Nilo 
Peçanha, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença, 
Wenceslau  
Guimarães 
1. Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação 
continuada para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, 
incluindo suas instalações físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as 
suas funções. 
2. Mobilizar a sociedade civil para a revogação da emenda constitucional 95 que 
congela o gasto da educação pública por 20 anos. 
3. Garantir o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da 
formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho 
acadêmico e da qualidade de vida para todas as pessoas. 
4. Garantir eleição para gestores escolares como princípio legal da Gestão 
Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação 
do Grêmio Estudantil nas escolas. 
5. Implementar a educação Integral em tempo integral para crianças e 
adolescentes possibilitando uma construção coletiva e democrática de 
conhecimento garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de 
transporte escolar, alimentação escolar entre outros. 
6. Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a nível nacional, considerando 
as especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo Fundeb – 
14.113 / 2020. 
7. Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação como 
órgãos autônomos com dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o 
suporte técnico, financeiro, contábil e jurídico. 
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Campo Alegre de Lourdes 
1. Fortalecer a democratização da gestão de tal forma que envolva os diferentes 
segmentos das comunidades nos assuntos e problemas vivenciados na escola 
por meio do aprimoramento de mecanismos de participação como os conselhos 
escolares, da construção coletiva do projeto pedagógico, do uso adequado e 
transparente dos recursos e da implementação de forma democrática na escolha 
de diretores. 
2. Regulamentar o Sistema Nacional de Educação para que as normas de 
colaboração sejam distribuídas com clareza entre os municípios, estados e a 
união e juntos possam cumprir a obrigação de garantir o direito ao acesso à 
educação de qualidade a todos os brasileiros, criando um processo de equidade 
de tal maneira que os municípios mais vulneráveis tenham proporcionalmente 
mais recursos combatendo as desigualdades. 
3. Criar uma lei que funcione como um mecanismo atuante capacitado a proibir 
a redução de recursos vinculados a educação, não permitindo que municípios 
recebam menos recursos do que aquilo que fora destinado como montante da 
parte do orçamento do ano anterior. 
4. Aumentar as disponibilidades de recursos diretamente na escola, através de 
programas existentes, visando atender as necessidades de forma ágil e eficaz. 
 
Cardeal da Silva 
1. Criar espaço descentralizado e momentos para escuta e participação da 
comunidade rural, bem como divulgar as ações e importância do controle social 
como meio de influenciar e contribuir na construção das políticas públicas 
municipais. 
2. Ampliar e incentivar a participação em capacitação de forma colaborativa aos 
conselheiros vinculados á educação (CME, CAE, FUNDEB) para que tenham 
melhores condições de exercer as funções associadas ao acompanhamento e 
controle social dos recursos públicos destinados à educação pública. 
3. Ampliar a acessibilidade dos mecanismos de transparência do controle social, 
dando ampla divulgação das ações e deliberações dos conselhos voltados para 
Educação. 
 
Coribe 
1. Ampliar os investimentos em Educação com a revogação da PEC 95, 
garantindo que os recursos destinados à Educação sejam aplicados 
exclusivamente na educação; 
2. Garantir que as políticas educacionais estejam presentes na LOA, LDO, PPA 
e PAR; 
3. Garantir a gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho à consulta pública da comunidade escolar na discussão, 
elaboração e implementação das políticas públicas em que todos os órgãos 
normativos, consultivos, deliberativos que regulamentam e fiscalizam as 
questões educacionais; 
4. Garantir à formação todos (as) (es) os membros eleitos democraticamente por 
seus pares que representaram os seguimentos da comunidade escolar nos 
órgãos de controle social  ligados a educação escolar básica: Conselhos do 
Fundeb, Conselho de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Fórum 
Municipal de Educação e a Equipe de Monitoramento do PME, um  espaço físico 
adequado, equipamentos ,uma ajuda de custo no dia das reuniões para os 
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representantes  para a  alimentação , transporte nos dia de reuniões e um carro 
para fazer as  visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas 
funções sobre a aplicabilidade dos recursos financeiros. 
5. Incentivar a implantação em todas as redes de educação básica, a 
constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, 
assegurando-se lhes, inclusive, espaços adequados e condições de 
funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os 
conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 
6. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os 
níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas 
de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento 
e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas 
educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 
7. Aperfeiçoar a transparência e ampliar os mecanismos de acompanhamento 
da arrecadação da contribuição social do salário-educação; 
8. Efetivar a transparência dos valores em relação ao Custo Aluno Qualidade - 
CAQ como parâmetro para o financiamento da educação em todas as  etapas e 
modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento 
regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 
qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da 
educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material 
didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 
9. Aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, 
assegurando padrão de qualidade na educação básica, no sistema de ensino, 
aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de 
avaliação educacionais; 
10. Proporcionar processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira nos estabelecimentos de ensino com maior transparência e 
participação da comunidade escolar. 
 
Correntina 
1. Cumprir o estabelecido a meta 19 do PME;  
2.  Implantar o grêmio estudantil e conselho escolar nas escolas; 
3. Realizar fiscalização ativa do uso dos recursos das diversas esferas; 
4. Fortalecer e apoiar os órgãos de controle para que faça a fiscalização eficiente 
para aplicação de recursos na educação; 
5. Assegurar a oferta de educação em tempo integral; 
6. Aumentar o valor de custo por aluno afim de investir na compra de materiais 
para o desenvolvimento da aprendizagem dos mesmos com transparência e 
controle social; 
7. Revogar a PEC que congela os recursos em educação e saúde. 
 
Esplanada 
1. Garantir programas de apoio e formação aos membros dos conselhos de 
acompanhamento e controle social (Fundeb, CAE- conselhos de alimentação 
escolar, e os conselhos escolares), garantindo a esses colegiados a destinação 
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orçamentária para seu funcionamento (transporte, equipamentos, alimentação, 
espaço físico), sem remuneração aos seus membros; 
2. Divulgar e fortalecer discussões a respeito do papel da comunidade nos 
espaços escolares, respeitando as peculiaridades, desenvolvendo ações 
através de projetos, tornando o espaço democrático e participativo. 
Euclides da Cunha 
Efetivar a gestão democrática na qual o gestor escolar é escolhido pela 
comunidade escolar incluindo pais, funcionários e alunos. 
 
Glória 
1. Buscar incentivo financeiro dentro das condições legais, para viabilizar a 
participação efetiva dos conselhos municipais, para que venham se fazer 
presente nas reuniões periódicas, para fiscalização dos investimentos dos 
recursos da educação; 
2. Ofertar curso de formação para Conselho Municipal de Educação; CACS 
FUNDEB e Conselho de Alimentação Escolar. 
Ibirataia 
1. Viabilizar uma maior participação da sociedade e comunidade escolar nos 
conselhos fiscais; 
2. Garantir uma melhor compreensão e participação do funcionamento financeiro 
da gestão pública por parte dos conselheiros no procedimento e participação das 
ações financeiras educacionais; 
3. Promover exposição de relatórios financeiros em órgãos públicos com as 
escolas entre outros para o devido acompanhamento das ações educacionais; 
4. Estabelecer parceria entre outros conselhos e órgãos da educação como 
esporte e cultura. 
 
Ibititá 
1. Cessar os efeitos do teto de gastos revogando a emenda constitucional nº 95; 
2. Rever as restrições de atuação do poder executivo, contidas na lei 
complementar nº 178 - programa de acompanhamento e transparência fiscal que 
poderá prejudicar o desenvolvimento de políticas públicas: educação, cultura, 
ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação; 
3. Parar a tramitação das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços públicos e 
as políticas sociais; 
4. Rever a questão do congelamento dos salários, visto que a arrecadação está 
aumentando; 
5. Avançar na expansão do financiamento público da educação básica e, neste 
sentido, perseguir e cumprir a meta de ampliação do investimento público, em 
educação pública, como proporção do PIB; 
6. Ampliar o financiamento advindo do pré-sal por parte do governo federal. 
 
Ibotirama 
1. Assegurar a participação popular na elaboração do PPA e LDO, propondo as 
ações e metas que devem ser desenvolvidas no município; 
2. Fiscalizar efetivamente os recursos aplicados na educação estão em 
conformidade com os previstos no orçamento municipal;  
3. Assegurar a oferta da educação em tempo integral com qualidade para 
crianças e adolescentes, visando a garantia da qualidade de ensino. 
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Ichu 
1. Propor, junto aos entes estaduais e federais a autonomia da gestão pública 
para administrar os recursos destinados à Educação, desvinculando-os da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para que os gastos, especialmente, com pessoal, 
não comprometam o índice de pessoal inviabilizando a aplicação necessária a 
que se destina; 
2. Ampliar os recursos, inseridos na LOA para capacitação de docentes e demais 
profissionais da educação, e uma segunda graduação para docentes em suas 
respectivas áreas de atuação, ou a busca de parcerias de realização das 
mesmas; 
3. Garantir os recursos na LOA para realização anual de jogos esportivos 
intercolegiais e projetos culturais, incluindo os mesmos no calendário de eventos 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
4. Garantir a distribuição até 2026 de forma escalonada de Notebooks  para os 
docentes da rede municipal de ensino; 
5. Constituir o Fórum Municipal Permanente de Educação para efetuar o 
acompanhamento da execução  das metas e estratégias do Plano Municipal de 
Educação. 
 
Igaporã 
1. Fortalecer e incentivar a participação popular para a importância do controle 
social através dos conselhos oferecendo formação continuada; 
2. Efetivar a gestão democrática através de eleição para gestores com critérios 
elencados no plano de carreira e em documentos de comissão a ser formada 
com representantes de segmentos da sociedade civil, conselhos e comunidade 
escolar; 
3. Melhorar a transparência e tornar as entradas e saídas dos recursos mensais 
do FUNDEB 70% e 30% claras, objetivas e de fáceis entendimentos para análise 
dos conselheiros do CACS FUNDEB; 
4. Aumentar o investimento na EJA, oferecendo cursos profissionalizantes na 
rede municipal preparando para o mercado de trabalho; 
 
Irará 
1. Utilização os recursos financeiros, buscando, de forma imprescindível, o 
princípio da transparência; 
2. Utilizar Plano de Estado e não Plano de Governo, a fim de garantir a 
continuidade das ações; 
3. Direcionar os recursos financeiros para as Unidades Escolares (estrutura 
física e conjuntural). 
 
Itaberaba 
1. Assegurar condições, no prazo de três anos, para a efetivação da gestão 
democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação e das escolas públicas, buscando recursos e apoio 
técnico da União para tanto, bem como implementar a política da autonomia 
plena para a gestão municipal da educação e dos estabelecimentos de ensino; 
2. Possibilitar a democratização da gestão da educação com implantação de 
grêmios, participação da comunidade escolar no processo de eleição para 
nomeação dos gestores escolares nos próximos 03 anos. 
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Itapicuru, Sapeaçu 
1. Manter as atuais fontes de financiamento da Educação Básica e repasse de 
percentuais de novas receitas provenientes de recursos da repatriação, 
exploração de recursos minerais, taxação sobre grandes fortunas e 
movimentação financeira para se fazer frente aos desafios educacionais; 
2. Regulamentar e implementar o CAQi e o CAQ; 
3. Formalizar parcerias entre os entes federados, com vistas à implementação 
de políticas de desenvolvimento econômico e social, que integrem trabalho, 
educação, cultura, desporto, meio ambiente, ciência e tecnologia, saúde, 
inclusão social e melhoria da qualidade de vida em geral; 
4. Realizar parcerias entre União, Estados e Municípios, visando melhorar as 
condições objetivas de infraestruturas das escolas, a profissionalização e 
valorização dos profissionais da educação e principalmente educação inclusiva, 
a relação discente-turma-docente profissionais da educação (porteiro, 
merendeiras, secretários, motoristas de transporte escolar etc..), a inovação 
nas/das práticas pedagógicas, entre outros aspectos. 
 
Itiúba 
1. Envolver gestores escolares, professores, alunos, pais e toda comunidade do 
entorno das escolas juntamente com a secretaria de educação, conselhos e 
fórum, buscando juntos os financiamentos existentes e todas as possibilidades 
que são possíveis, com divulgação das propostas do Novo Fundeb, da aplicação 
de seus recursos, participação da comunidade escolar na tomada de decisão 
quanto ao destino desses recursos (fiscalização); 
2. Realizar eleição para gestor escolar e coordenador pedagógico;  
3. Corrigir distorções concedidas através de gratificações e licenças, 
preservando os recursos destinados à educação, dando autonomia aos órgãos 
de controle para a devida fiscalização e orientação.  
4. Possibilitar a fiscalização das verbas públicas por parte dos conselhos e do 
Ministério Público para a aplicação correta dos recursos da educação com 
transparência e acompanhamento a fim de detectar as dificuldades e traçar 
metas que priorizem a erradicação dos problemas através de recursos didáticos, 
financeiros, humanos e tecnológicos. 
 
Juazeiro 
1. Fomentar o protagonismo juvenil para apropriação e disseminação no 
currículo escolar sobre Educação Tributária; 
 
2. Dobrar o valor por aluno para estudantes de ensino em tempo integral 
atendendo às especificidades locais; 
3. Estabelecer o custo aluno qualidade (CAQ) de forma igualitária a nível 
nacional com equidade; 
4. Promover a Reforma Tributária para ampliar e garantir investimento da 
educação para 10% do PIB nacional. 
 
Jussari 
1.Realizar a eleição direta para gestores escolares com a exigência de pré-
requisitos qualificadores para o cargo, com participação dos diversos segmentos 
(pais e/ou responsáveis, alunos, professores, funcionários, conselhos e 
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colegiado) com o objetivo de incentivar a gestão democrática nas Unidades 
Escolares; 
2. Mobilizar a comunidade escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) das Unidades Escolares como garantia de uma proposta que traduza os 
anseios e as particularidades de cada Unidade de Ensino 
 
Maetinga 
1. Implementar a Gestão Democrática em 100% das escolas municipais;  
2. Dialogar junto aos FNDE e Governo Federal a ampliação de repasse 
destinado a manutenção e apoio do transporte escolar. 
 
Malhada 
1. Escolher democraticamente gestão Escolar; 
2. Lutar pelo (CAQ). 
3. Buscar o fortalecimento dos Colegiados. 
 
Morro do Chapéu 
1. Possibilitar maior transparência em relação aos recursos recebidos e 
investidos nos entes federados, fortalecendo os conselhos, regulamentando em 
lei os prazos para responder ofícios desses conselhos, em conformidade com a 
Lei Federal de acesso à informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011; 
2. Criar mecanismos de fiscalização para o funcionamento efetivo dos conselhos 
escolares. 
 
Muritiba, São Felipe 
1. Fortalecer o papel dos Conselhos (CME - Conselho Municipal de Educação, 
CACS – FUNDEB- Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB, CAE- Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Pais e Mestres 
e/ou Colegiados) na tomada de decisões pela garantia de direitos; 
2. Democratizar as ações socioeconômicas envolvendo receitas e gastos com a 
participação dos educandos para um maior entendimento de como acontece a 
gerência dos recursos do contexto educacional, refletindo assim nos direitos e 
deveres. 
 
Paripiranga 
1. Garantir eleições para direção escolar como instrumentos de participação 
direta 
 
Pedrão 
1. Garantir a representação paritária (movimentos sociais e governo) nos fóruns 
decisórios de políticas públicas educacionais, reconhecendo a pluralidade de 
saberes de modo a refletir a diversidade dos agentes e sujeitos políticos do 
campo educacional; 
2. Garantir a autonomia financeira, administrativa e pedagógica dos Institutos 
Federais, com representação dos setores envolvidos com a educação e com as 
instituições educativas. 
3. Criar, consolidar e capacitar fóruns e conselhos estaduais, distritais e 
municipais de educação, conselhos escolares ou equivalentes, fortalecer os 
conselhos de acompanhamento e controle do Fundeb e da alimentação escolar, 
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com representação dos setores envolvidos com a educação e com as 
instituições educativas; 
4. Garantir autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira das 
instituições educativas, assim como a vivência da gestão democrática, do 
trabalho coletivo e interdisciplinar; 
5. Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros/as dos conselhos 
de educação, de acompanhamento e controle social do Fundeb, conselhos de 
alimentação escolar, conselhos escolares, conselhos regionais e outros; e aos 
representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de 
políticas públicas, assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 
6. Estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e de 
associações de pais e mestres, assegurando, inclusive, espaço adequado e 
condições de funcionamento na instituição educacional; 
7. Estabelecer diretrizes nacionais para a gestão democrática da educação em 
seus respectivos âmbitos de atuação, e assegurar condições, para a efetivação 
da gestão democrática da educação, por meio da participação da comunidade 
escolar e local, no âmbito das instituições educacionais públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União; 
8. Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação 
formal com experiências de cultura local, educação popular e cidadã, para que 
a educação seja assumida como responsabilidade de todos, e ampliar o controle 
social no cumprimento das políticas públicas educacionais 
9. Constituir fóruns paritários e regulares, envolvendo gestores públicos, 
trabalhadores da educação e organizações da sociedade civil para debater o 
financiamento da educação e as diretrizes curriculares nacionais; 
10. Promover a gestão democrática no sistema de ensino por meio de 
mecanismos que garantam a participação dos profissionais da educação, 
familiares, estudantes e comunidade local: I) na elaboração ou adequação e 
implementação dos planos de educação; II) no apoio e incentivo às instituições 
educacionais para a construção de projetos político-pedagógicos ou planos de 
desenvolvimento institucional sintonizados com a realidade e as necessidades 
locais; e III) na promoção e efetivação da autonomia (pedagógica, administrativa 
e financeira) das instituições de educação básica, profissional, tecnológica e 
superior; 
11. Criar condições objetivas para o fortalecimento dos conselhos superiores das 
instituições de ensino superior pública e privada; 
12. Garantir a formação continuada e de qualidade para professores da 
Educação Básica, assim como capacitação especializada para promover a 
educação inclusiva. 
 
(Município não identificado) 
1. Regulamentar o regime de colaboração entre os entes federados, previsto no 
art. 211 da CF/1988. A regulamentação do regime de colaboração deve explicitar 
a participação da União na cooperação técnica e, especialmente, na 
determinação de transferências regulares e contínuas de recursos financeiros 
aos estados, DF e municípios, priorizando os entes federados com baixos 
índices de desenvolvimento socioeconômico e educacional, tendo como critérios 
indicadores o IDH, altas taxas de pobreza, índice de fragilidade educacional na 
oferta de EJA, dentre outros; 
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2. Consolidar as bases da política de financiamento, acompanhamento e 
controle social da educação, por meio da ampliação do investimento público em 
educação pública em relação ao PIB, com incrementos obrigatórios a cada ano, 
proporcionais ao que faltar para atingir a meta estabelecida até o final da vigência 
do PNE, de forma a alcançar, no mínimo, o patamar equivalente a 20 % do PIB 
no final do decênio; 
3. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os 
níveis, etapas e modalidades da educação, observando-se as políticas de 
colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do Fundeb 
(art. 60 do ato das Disposições Constitucionais transitórias) e do artigo 75 § 1º 
da LDB (Lei n° 9.394, de 1996), que trata da capacidade de atendimento e do 
esforço fiscal de cada ente federado, para atender suas demandas educacionais 
à luz do padrão de qualidade nacional; 
4. Aumentar o volume de recursos investidos em educação pela União, 
ampliando a vinculação de 18% para, no mínimo, 25%, não só considerando a 
receita advinda de impostos, mas também adicionando, de forma adequada, 
percentuais das taxas e contribuições sociais para o investimento em 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE); além disso, vedar, na forma 
da Lei, qualquer forma de contingenciamento de recursos na área educacional e 
garantir a reposição de eventuais perdas resultantes de políticas de renúncia 
fiscal; 
5. Aumentar o volume de recursos investidos em educação pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, ampliando a vinculação de 25% para, no mínimo, 
30% o investimento em MDE, vedando, na forma da Lei, qualquer forma de 
contingenciamento de recursos à área educacional, garantindo a reposição de 
eventuais perdas resultantes de políticas de renúncia e guerra fiscal; 
6. Implementar o custo aluno-qualidade (CaQ), como parâmetro para o 
financiamento de todas as etapas e modalidades da educação básica pública, a 
partir do cálculo dos investimentos em qualificação e remuneração do pessoal 
docente e dos demais profissionais da educação; aquisição, manutenção, 
construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 
ensino; aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte. escolar. 
O CaQ deve igualar o custo-aluno/ano praticado no Brasil daquele verificado nos 
países mais desenvolvidos em termos educacionais; 
7. Complementar recursos financeiros a todos os estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios que não conseguirem atingir o valor do CaQ e, posteriormente, 
do CaQ. 
 
Pilão Arcado 
1. Definir critérios pré estabelecidos para a consolidação de uma gestão 
democrática, porem estimulando – o com valores para os cargos dos gestores; 
2. Garantir a participação efetiva dos membros da comunidade escolar na gestão 
democrática, valorizando-os como sujeitos participantes. 
 
Pintadas 
1. Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros de educação, de 
escola, de acompanhamento e de controle social, conselhos de alimentação 
escolar, e outros; 
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2. Criar e/ou consolidar fóruns e conselhos estaduais, territoriais e municipais de 
educação, conselhos escolares ou equivalentes, com representação dos setores 
envolvidos com a educação e com as instituições educativas; 
3. Ampliar a divulgação dos recursos municipais da educação, com elaboração 
de cartilhas explicativas com as receitas e despesas, através de canais nas 
redes sociais dos Conselhos de Acompanhamento de Controle dos dados dos 
recursos públicos aplicados na Educação, para o alcance de uma gestão mais 
democrática e transparente. 
 
Queimadas 
1. Propor que o CAQ seja igualitário, onde todos os alunos independentemente 
da região, sejam valorizados da mesma forma podendo ter o mesmo valor per 
capita para o financiamento do FUNDEB; 
2. Revogação da PEC 95, que congelou os gastos públicos em educação e 
saúde nos próximos 30 anos, de forma a atender a meta 20 do PNE que prevê 
que 10% do PIB sejam aplicados na Educação. 
 
Quijingue 
1. Fortalecer, através de apoio técnico e financeiro, Políticas Públicas voltadas à 
promoção da defesa dos Direitos Humanos, tendo por base o princípio da 
intersetorialidade; 
2. Fortalecer e valorizar os fóruns municipais, os conselhos, os conselhos 
escolares, os conselhos de acompanhamento e controle do Fundeb e da 
alimentação escolar, com representação dos setores envolvidos com a 
educação e com as instituições educativas; 
3. Fortalecer, por meio de formações, de apoio técnico e financeiro, a 
desburocratização e descentralização da gestão nas dimensões pedagógicas, 
administrativas e normativas, garantindo as finalidades, diretrizes e estratégias 
comuns da educação de qualidade social e assegurando a necessária 
estabilidade, perenidade, controle social e participação popular na definição dos 
rumos da política educacional em todos os níveis; 
4. Assegurar a implementação de políticas setoriais garantidoras de direitos, 
como o financiamento da educação pública, da saúde pública e de outras 
políticas públicas direcionadas aos cidadãos, tendo em vista a melhoria das 
condições de vida da população e da oferta de serviços públicos de qualidade; 
5. Ampliar o financiamento público da educação básica e superior, a fim de 
cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como 
proporção do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o 
crescimento econômico com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza 
nacional motor do desenvolvimento nacional a partir da sólida destinação de 
recursos em educação. 
 
Rafael Jambeiro 
1. Promover a democracia, proporcionando desde os anos iniciais a formação 
de grêmios estudantis que sejam atuantes e que prevaleçam nos anos 
consecutivos. 
 
Ribeira do Amparo 
1. Mobilizar a população para buscar o cumprimento do financiamento público 
para educação, conforme previsto no Plano Nacional de Educação (PNE); 
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2. Implementação dos conselhos escolares para efetivação da gestão 
democrática;  
3. Promover formações continuadas para os conselheiros poder exercer as suas 
funções de controle social dos recursos públicos. 
 
Sátiro Dias 
1. Garantir qualificação para os conselheiros e assessoramento para os 
conselhos (CAE, CAC/FUNDEB, CME);  
2. Fazer cumprir o disposto na Lei Orgânica Municipal em relação a eleições 
para diretores escolares. 
 
Tucano 
1. Fazer auditoria da dívida pública interna e reduzir, dentro o orçamento público 
federal, as despesas com pagamento de juros e amortização da dívida, podendo 
assim ampliar o percentual de investimento na educação pública; 
2. Promover a taxação das grandes fortunas para ampliar a arrecadação federal 
e como consequência aumentar o investimento em educação pública;  
3. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que asseguram nos termos do 
parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 
a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados 
em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de 
portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros do Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb com a colaboração entre o 
Ministério de Educação, a Secretaria Municipal de Educação e os Tribunais de 
Contas da União, do Estado e do Município. 
 
Vitória da Conquista 
1. Criar mecanismos para incentivar a participação do controle social na 
aplicação dos recursos financeiros para fortalecer a gestão democrática. 
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EIXO VI - CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE NAÇÃO SOBERANA E DE 
ESTADO DEMOCRÁTICO, EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA VIDA, DOS 
DIREITOS SOCIAIS, DA EDUCAÇÃO E DO PNE, PROPOSIÇÕES NOVAS 
SUGERIDAS PELOS MUNICÍPIOS 
 
Abaré 
- Financiamento adequado das Políticas Públicas voltadas para a Educação 
 
Adustina 
1. pelo fim do financiamento público para investimentos privados, com uma maior 
fiscalização com relação aos financiamentos públicos para investimentos 
privados (apenas financiar para alunos que realmente estudaram em escolas 
públicas) na área da educação; 
2. pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, 
desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos 
exclusivamente  para as instituições públicas; 
3. pela regulamentação do ensino privado, sob as exigências legais e de 
qualidade  aplicadas à educação pública e um ensino público  que garanta maior 
participação da família, da comunidade, do poder público, para uma maior 
cooperação entre todos; 
4. pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de 
qualidade, processos regulatórios e de avaliação institucional, processos esses 
emancipatórios e inclusivos na  educação básica e superior, considerando a 
modalidade a distância, impedindo as tentativas de tratar a educação como 
mercadoria; 
5. contra a autorização de qualquer curso de graduação da área da saúde e de 
formação de professores,   ministrado totalmente na modalidade de educação a 
distância (EaD); 
6. pela efetivação de políticas educacionais  que estabeleçam parcerias entre 
família e escola, por exemplo apoio psicológico, implementação de políticas 
públicas que garantam aos alunos recursos didáticos (como cadernos, bolsas, 
lápis, canetas entre outros) e tecnológicos (tablets, celular, notebook, internet 
banda larga, entre outros); 
7. pela defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a defesa da CF 
de 1988, do PNE e de um projeto de Estado que garanta educação nacional, 
pública e de gestão   pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de 
qualidade social para todas, todos e todes, garantindo equidade para os menos 
favorecidos. 
 
Antonio Gonçalves 
- Pela ampliação e fortalecimento de ações contra a evasão escolar em virtude 
da violência nos bairros periféricos dos municípios, promovendo uma maior 
interação de forma sistêmica entre todos os setores da sociedade. 
 
- Pela garantia do direito a educação de mulheres chefes de família, que muitas 
vezes tem o direito de acesso à educação cerceado em virtude da ocupação 
com seus filhos. 
 
Arataca 
- Realização de Busca Ativa escolar, envolvendo toda a comunidade escolar.  
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- Desenvolvimento de programa de regularização do déficit na aprendizagem dos 
alunos causado pela pandemia.  
- Garantia de centro de atendimento psicossocial pós pandêmico para docentes 
e discentes.  
- Realização de Tutoria em práticas tecnológicas na educação, para o corpo 
docente. 
 - Ações que fortaleçam as relações: Escola x Família, Escola x Comunidade, 
Educação x Saúde. 
 
Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Nilo 
Peçanha, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença, 
Wenceslau Guimarães 
- Resgatar os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal 
para o financiamento da educação pública, de gestão pública. 
- Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos 
investimentos em áreas sociais, pela revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e pela taxação das grandes fortunas, entidades e templos religiosos e revogação 
das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 
- Manter e ampliar as políticas públicas educacionais que visam reparação 
histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. 
- Garantir a ampliação e a efetivação do atendimento para os alunos da 
educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento especializado, 
sala de recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, 
contribuindo assim, no processo de aprendizagem, favorecendo a inclusão e 
promovendo igualdade e equidade. 
- Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos 
projetos pedagógicos e da relação currículo-docência, afirmando a natureza e o 
caráter público e gratuito na escola pública. 
- Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova a Busca Ativa 
de crianças e adolescentes fora da escola. 
- Garantir a não autorização de cursos de graduação na área da saúde e 
graduação de professores ministrados totalmente na modalidade EaD.  
- Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas nas 
atividades de gestão e do ensino e os grupos fascistas como "Escola sem 
partido" e suas correlatas "leis da mordaça". 
- Implementar e efetivar políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo 
acesso, permanência e aprendizagem na escola foram afetados pela Pandemia 
do Novo Corona Vírus. 
- Lutar pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e 
permanente, com a instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade 
e referência de justiça federativa, aliando qualidade a financiamento, com 
preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais para 
pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário 
educação, exclusivamente destinados aos programas complementares, e 
progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers. 
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- Lutar pela alteração do regimento do CACS FUNDEB, para que só participem 
da diretoria membros de movimentos sociais, sem vínculos empregatícios com 
os órgãos fiscalizados pelo mesmo. 
- Promover o fim do financiamento público para instituições privadas na área da 
educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de 
gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos 
públicos exclusivamente para as instituições públicas. 
- Garantir a gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, 
como espaços de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, 
de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos 
político pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o 
caráter público e gratuito na escola pública, contra as organizações sociais, as 
parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e 
suas correlatas “Leis da Mordaça”.  
- Lutar contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o 
sucateamento das universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques 
do poder político e do Poder Judiciário em relação à autonomia universitária e à 
escolha dos seus dirigentes. 
- Desenvolver ações contra todas as formas de desqualificação da educação e 
de financeirização, privatização, terceirização e transferência de 
responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os 
níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. 
- Garantir a aplicação dos recursos públicos no melhoramento e infraestrutura 
dos espaços educativos bem como a formação continuada dos profissionais da 
educação com planejamento eficaz e eficiente. 
- Garantir a efetivação de políticas públicas visando consolidar os direitos sociais 
e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a parceria entre 
família, sociedade e poder público. 
- Fortalecer políticas públicas para a Educação do Campo e no campo, 
Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma perspectiva 
inclusiva, criando mecanismos democráticos e emancipatórios. 
- Garantir a igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade 
(CAQ), alinhando o repasse financeiro a eles destinado. 
- Garantir aos professores e estudantes em situação de vulnerabilidade, o 
acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet de 
alta velocidade para todas as escolas e níveis de ensino. 
- Efetivar a implementação do Piso Salarial Nacional para os profissionais da 
Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas e privadas, com 
intuito de impedir os retrocessos existentes. 
- Ressarcir os recursos provenientes dos Royalties do petróleo e do Fundo Social 
do Pré – sal para financiamento da Educação Pública. 
- Realizar efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização 
de suas metas e estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. 
- Garantir a gestão democrática da educação e o fortalecimento dos órgãos e 
processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva 
participação da sociedade. 
- Fortalecer os cursos de formação de professores em instituições de ensino 
superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração 
de seus projetos formativos. 
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Barra da Estiva 
- Pelo aperfeiçoamento e fortalecimento dos programas sociais e das políticas 
públicas voltadas à geração de renda, tendo em vista, o agravamento da 
desigualdade social em face da Covid-19 e da crise econômica vigente, onde 
fica urgente a garantia dos direitos sociais mediante políticas públicas 
sacramentadas na CF de 1988. 
- Pela implementação de mecanismos operacionais voltados à educação 
inclusiva, visando garantir uma real acessibilidade e diversidade na Educação. 
- Pela ratificação e potencialização da confiança nos professores e demais 
profissionais da educação, nas instituições e sistemas educacionais, nos 
estudantes, visando à materialização de processos formativos e avaliativos 
contextualizados, vinculados a projetos educativos democráticos e 
emancipatórios, contrapondo-nos à centralidade conferida à avaliação como 
medida de resultado e instrumento de controle, ranqueamento, concorrência e 
competitividade no campo educacional e institucional. 
- Pela luta por uma educação nacional, pública (com gestão pública), gratuita, 
laica, inclusiva, democrática e de qualidade social, pois ela é o sustentáculo das 
sociedades democráticas e soberanas. Não podemos permitir, portanto, maiores 
benefícios aos que vivem da renda do capital financeiro em detrimento dos 
serviços públicos essenciais de qualidade  que a imensa maioria dos brasileiros 
necessita e que, com os últimos governos e suas iniciativas, estão sendo 
destruídos. 
- Pela defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a defesa da CF 
de 1988, do PNE e de um projeto de Estado que garanta educação nacional, 
pública e de gestão pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade 
social para todas, todos e todes. 
 
Belo Campo 
1. Formação docente no campo da história da democracia, da educação e da 
construção dos direitos sociais; 

2. Inclusão de temas como Direito Civil, democracia e igualdade no Currículo;  

3. Fomentar a discussão de equidade e democracia desde a Educação Infantil; 

4. Fomentar projetos que debatam a equidade entre populações historicamente 
excluídas: pretos, mulheres, pobres, LGBT+, deficientes, dependentes químicos, 
entre outras. 
 
Boa Nova 
• Nível municipal:  
1. Garantir formação continuada dos docentes para a promoção de uma 
educação de qualidade; 
2. Qualificação profissional para os docentes na modalidade de ensino híbrido;  
3. Garantir infra-estruturas adequadas e recursos tecnológicos e pedagógicos 
das escolas da zona rural; 
4. Implementar Programas e ofertar investimento financeiro em projetos com 
foco para leitura e escrita objetivando melhorias e avanços no processo de 
alfabetização (aprendizagem); 
5. Implementar projetos culturais que envolvam música, dança e teatro para os 
estudantes de todas as modalidades de ensino.  
• Nível Estadual:  
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1 .Implmentar políticas públicas de currículo, temáticas, tais como, feminicídio, 
garantia dois direitos humanos e proteção das mulheres na Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

2. Fornecer verbas para o sistema de ensino no contexto pós-covid em regime 
de colaboração no que diz respeito a projetos para formação de professores em 
serviço em todos os níveis de ensino; 

3. Fortalecer ações voltadas para as questões sociais no que diz respeito ao 
cuidado com os idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiências. 

4. Fortalecer as políticas públicas de direito das pessoas com deficiência no 
âmbito das escolas municipais e estaduais; 

5. Atender através do currículo específico as escolas do campo, pessoas com 
deficiência, altas habilidades e superdotação, educação de jovens e adultos em 
todos os níveis de ensino da educação básica;  

6. Garantir verbas específicas de investimento na formação dos professores nas 
universidades públicas, através de programas e materiais didáticos de forma 
gratuita;  

7. Oferecer mecanismos para que os estudantes sejam preparados para o 
ensino superior, desde o ensino fundamental (Anos Finais);  

8. Firmar parcerias com a Assistência Social com projetos que assegurem renda 
básica, no que tange o combate à fome, à pobreza e as desigualdades sociais; 

9. Prevenir a saúde mental nas instituições de ensino disponibilizando o 
profissional psicólogo para os estudantes e professores de todos os níveis e 
modalidades de ensino. 

 

•  Nível federal: 

1. Implantar um programa de expansão de acessibilidade à internet e meios 
digitais, promovendo acesso integral aos estudantes da rede pública, em meio 
urbano e rural, de forma prática e gratuita;  
2. Garantir o espaço adequado à educação de qualidade, primando pelo 
processo educativo de cada estudante, mantendo uma dinâmica trabalhista 
saudável, através da expansão do quantitativo de professores e da limitação de 
estudantes por turmas; 
3. Fomentar a criação de conselhos estudantis (formados por estudantes),para 
consulta do controle social ,nas tomadas de decisões, para cada nível de 
educação;  
4. Garantir a continuidade do acesso à educação, através da universidade para 
jovens e adultos, de forma gratuita;  
5. Garantir um percentual de vagas nas instituições publica de nível superior para 
trabalhadores de rede de ensino público; 
6. Garantir a total transparência e disponibilização dos recursos dos royaltis, do 
petróleo e do pré–sal, para que as informações cabíveis também cheguem ao 
entendimento dos menos favorecidos, dando-lhes, ao mesmo tempo, voz e voto, 
por meio de políticas públicas; 
7. Garantir a aplicabilidade de leis que estejam em consonância com os direitos 
previstos na constituição federal. 
 
Brejolândia 
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1. Que os órgãos públicos assumam seu papel na execução de suas ações com 
mais qualidade e equidade, diante de dados apontados para a condução da 
educação municipal; 
2. A efetivação de adesão aos entes inter federativos no processo de 
colaboração; 
3. O avanço nas metas dos planos com parcerias na garantia de capacitações e 
plano de carreira. 
 
Caetanos 
• Contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o 
sucateamento das universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques 
do Poder Político e do Poder Judiciário em relação à autonomia universitária e à 
escolha dos seus dirigentes; 
• Retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior em 
nosso país e pela implementação de uma vigorosa Política Nacional de 
Assistência Estudantil; 
• Contra todas as formas de desqualificação da educação e de financeirização, 
privatização, terceirização e transferência de responsabilidades do Estado na 
educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e modalidades e contra 
todos os ataques aos direitos trabalhistas. 
 
Campo Alegre de Lourdes 
1. Criar um sistema de busca ativa dos alunos do Ensino Médio fazendo a 
transição obrigatória do ensino fundamental, buscando mecanismos para que os 
alunos se sintam motivados a concluir os três anos, diminuindo assim a evasão 
escolar. 
2. Proporcionar, através do governo federal, suporte financeiro para alunos que 
obtiveram bolsa através do ENEM e não dispõem de recursos financeiros para 
se manterem no local selecionado do curso que muitas vezes é em outra cidade 
ou estado. 
3. Ampliar a oferta de vagas e cursos por meio do sistema Universidade Aberta 
do Brasil favorecendo o acesso da população com menor condição financeira. 
4. Implantação do ensino no contra turno com projetos integradores, 
acompanhamento psicopedagógico e atividades extracurriculares para tentar 
amenizar os danos causados pela pandemia da Covid 19. 
 
Coribe 
1. Pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016; 
2. Pela defesa e resgate do PNE, à luz das deliberações das Conae de 2010 e 
de 2014, e da Conape de 2018;  
3. Pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de 
qualidade, processos regulatórios e de avaliação institucional emancipatórios e 
inclusivos na educação básica e superior; 
4. Pela garantia da implantação do piso salarial profissional nacional e de planos 
de carreira para os/as profissionais da educação das redes pública; 
5. Pela gestão democrática da educação nacional e pelo fortalecimento dos 
órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva 
participação da sociedade; 
6. Contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o 
sucateamento das universidades e institutos federais;  
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7. Pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas 
e políticas anteriores ao golpe de 2016; 
8. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à 
situação de evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-
19; 
9. Pela defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a defesa da CF 
de1988, 1607 do PNE e de um projeto de Estado que garanta educação 
nacional, pública e de gestão pública, 1608 gratuita, inclusiva, laica, democrática 
e de qualidade social para todas, todos e todes; 
10. Criação de programas de reforço escolar para que os alunos possam iniciar 
a recuperação dos conhecimentos não adquiridos durante o período da 
pandemia da Covid-19, devido à falta de acesso aos recursos tecnológicos; 
11. Disponibilização de mais turmas dedicadas a EPJAI para que o alunado com 
distorção idade/série possa regularizar sua vida escolar de modo especial após 
o período pandêmico, assim como formação para os profissionais que irão 
trabalhar com esse público. 
 
Cotegipe 
• Criar fonte de financiamento específico para o desenvolvimento do PNE, PEE 
e PME; 
• Criar regramento com vistas a punir gestores nas três esferas de poder, desde 
que não invistam um percentual mínimo estabelecido em lei, ( a ser criada) 
voltado para o cumprimento das metas dos respectivos Planos Decenais de 
Educação; 
• Criar mecanismos de fiscalização mais intensos e eficazes referentes ao 
acompanhamento da garantia do pagamento do piso salarial dos profissionais 
da educação, por parte dos estados e municípios 
 
Euclides da Cunha 
- Pela efetivação de políticas públicas educacionais voltadas aos estudantes 
frente à situação de evasão. abandono e perda de conhecimento no que 
concerne o ensino e aprendizagem crescente por conta do agravamento da 
Covid 19 e aquelas decorrentes da ausência de professor no acompanhamento 
da aprendizagem e dos recursos materiais adequados para o acompanhamento 
de aulas virtuais. 
- Pelo fortalecimento das políticas públicas com ajuda do Ministério Público, 
Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, família e escola para que 
haja uma defesa democrática para os estudantes. 
 
Guanambi 
- Reimplantação de Secretarias, a exemplo da SECADI, que garantam os direitos 
humanos com uma gestão coerente a natureza e valores da instituição. 
 
Ibititá 
- Pela efetivação da reforma tributária fortemente redistributiva pela revogação 
da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos 
investimentos em áreas sociais; 
- Pela flexibilização provisória da lei de responsabilidade fiscal, enquanto os 
efeitos sociais da pandemia do Covid-19 forem fortemente sentidos; 



147 

 

- Pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste 
fiscal que fragilizam as políticas sociais; 
- Pela efetiva materialização do FUNDEB, como fundo robusto e permanente, 
com a instituição do custo aluno-qualidade (CAQ) como realidade e referência 
de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, com preservação de 
fontes orçamentárias; 
- Pela descentralização dos recursos destinados a merenda escolar nos 
municípios (PNE), com preservação de percentuais para pagamentos dos/as 
profissionais da educação; 
- Pela retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior 
em nosso país e pela implementação de uma vigorosa política nacional de 
assistência estudantil em parceria com estados e municípios; 
- Pela reestruturação da “base nacional comum curricular”; 
- Pela revogação da “reforma do ensino médio” e das diretrizes nacionais para a 
formação de professores. 
 
Ibotirama 
• Criar um sistema de monitoramento e avaliação do Plano Nacional de 
Educação; 
• Criar estratégias em parcerias entre a Assistência Social com as escolas para 
aproximar as famílias inseridas nos programas sociais; 
• Garantir através de projetos pedagógicos Municipais a efetivação de políticas 
voltadas aos direitos sociais. 
 
Ichu 
- Promover a intersetorialidade/articulação e fortalecimento dos serviços públicos 
(saúde, serviço social, dentre outras), a fim de potencializar o processo educativo 
escolar, visando a defesa da vida digna (cultura, identidade) e do bem comum; 
- Garantir através do PNAE e da política de extensão rural agroecológica  o 
fortalecimento da agricultura familiar sustentável, construindo dessa forma a 
soberania e a segurança alimentar, entendendo a agricultura familiar como 
politicas públicas rurais, fonte de subsistência e renda, disponibilizando técnicos 
agrícolas para ajudar o agricultor a ampliar o conhecimento para gerir e produzir 
os alimentos de forma sustentável e também para comercialização; 
- Contribuir para a valorização e fortalecimento das diferentes culturas/artes, com 
respeito às diversidades, tornando assim a identidade territorial e nacional 
singular (política cultural articulada com a política educacional); 
- Possibilitar a valorização profissional, efetivada na formação e no 
reconhecimento salarial para os professores da Educação Básica e demais 
servidores públicos da educação usando para isso, inclusive, recursos do 
financiamento do pré-sal, atingindo e superando a meta dos 10% do PIB. 
 
Irará 
- Desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
vida e dignidade asseguradas, proteção à vida das mulheres, superação social 
do racismo e       combate à pobreza. 
- Construção de uma nação soberana com igualdade, solidariedade, justiça 
social, sustentabilidade e defesa do meio ambiente. 
 
Itapicuru 
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- Os sistemas estaduais devem regulamentar formas de articulação e 
colaboração com os sistemas municipais, otimizando recursos e a qualidade da 
oferta educacional; 
- Assegurar que os direitos dos profissionais de ensino tornem-se políticas de 
Estado e não apenas de Governo. 
- Que tenha o controle mais eficiente e democrático no tocante a exploração do 
recuso mineral água de Itapicuru – Ba, os valores arrecadados sejam destinados 
em 20% para Educação. 
- Que em todas as emendas parlamentares oriundas do Congresso Nacional, 
seja de qualquer denominação, seja designados 20% para projetos 
comprovados de benefícios para educação. 
 
Maetinga 
- Criar um projeto de desenvolvimento econômico e um projeto de 
desenvolvimento social em cada município para que as ações possam ser 
trabalhadas a partir de cada base, com referência territorial mínima que possa 
ser expandido para outros territórios, visando novas formas de trabalho;  
- Construir uma proposta de nação efetiva, que trabalhe a questão da soberania 
não só do ponto de vista da autodeterminação econômica e política, mas 
também das autodetrminações internas política, econômica, cultural, 
tecnológica, científica, entendendo esse conceito de autodeterminação de 
maneira mais abrangente;  
- Desenvolver um projeto em cada município a partir da municipalidade, uma vez 
que o município é o lugar concreto da realização sendo que para isso é preciso 
que cada município possa dispor de mecanismos tributários específicos que 
possam ser rediscutido periodicamente;  
- Criar em cada município um projeto que oportunize aos professores 
contratados, o direito mínimo ao trabalho prestado na rede, a exemplo de: 
décimo terceiro, férias, incluindo-os no plano de carreira para que assim, esses 
profissionais não fiquem a mercê de certos gestores e assim,  que possam ser 
valorizados. 
 
Malhada 
- Regulamentar lei especifica que crie mecanismos que forcem o cumprimento 
de preceitos já estabelecidos em leis anteriores na organização municipal no que 
diz respeito a escolha de gestores conforme critérios democraticamente 
estabelecidos  para seleção. 
- Otimizar o trabalho do conselho escolar "Colegiado" por unidade escolar. 
- Garantir que a Gestão Escolar das escolas do Quilombo seja eleita pela própria 
comunidade. 
- Assegurar a revisão e retificação do Plano Municipal no que diz respeito à 
Carreira do Magistério. 
- Ampliar a oferta da Educação Especial e promover o atendimento 
especializados para saúde física e mental dos profissionais da Educação. 
 
Miguel Calmon 
- Pela efetivação de políticas educacionais voltadas a todos os estudantes que 
tiveram seu processo de aprendizagem prejudicado por conta do agravamento 
da Covid-19 e aquelas decorrentes da ausência de recursos materiais 
adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. 
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Muritiba 
- Mobilização e Articulação para a criação de escolas em tempo integral, 
garantindo aos estudantes, no turno oposto, espaços formativos, oficinas de 
artes e cursos técnicos voltados ao empreendedorismo.  
- Investimentos para toda rede pública, sem exclusão, e em todos os segmentos, 
oferecendo suporte de materiais pedagógicos, que auxiliem no desenvolvimento 
dos trabalhos educacionais, em especial da Educação infantil;  
- Criação de salas multifuncionais nas Escolas Públicas, com materiais de apoio 
pedagógico para alunos portadores de necessidades especiais.  
- Criação de projetos municipais e parceria públicos/privadas a fim de levar a 
toda comunidade escolar serviços e equipamentos essenciais para a inclusão 
digital, como direito social, potencializando, em menor tempo, o processo de 
transformação digital do país, por meio de expansão da conectividade das 
populações que habitam as regiões mais carentes.  
- Implantação, fortalecimento e efetivação do Colegiado Escolar em todas as 
Instituições de Ensino, entendendo que estudantes com deficiência possam 
fazer parte dos colegiados e grêmios escolares;  
- Oferta de formação continuada, aos professores da rede, em Língua Brasileira 
de Sinais. (LIBRAS);  
- Realização de Concurso ou Processo seletivo, para o provimento de cargos de 
interpretes e alfabetizadores em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS);  
- Elaboração e efetivação nos PPPs, de ações voltadas para a inclusão.  
- Organização de mecanismos e núcleos específicos para acompanhar e garantir 
celeridade no processo de construção, discussão e implementação dos direitos 
trabalhistas dos profissionais da educação.  
- Implantação de salas da Educação de Jovens e Adultos- EJA nos espaços dos 
segmentos dos Povos Tradicionais;  
- Reformulação dos PPP, inserindo como temática de discussão da comunidade 
escolar na modalidade da Educação de Jovens e Adultos- EJA, violência contra 
as Mulheres, contra idosos, suas leis e as consequências; 
- Inserção, nas formações continuadas, para os professores e professoras, as 
temáticas de violência contra as Mulheres, contra idosos, suas leis e as 
conseqüências, inserindo as discussões sobre raça, gênero, cor, etnia, e 
população LGBTQIA+;  
- Garantia da participação da sociedade civil na Educação; 
- Implantação de referências locais nos Currículos Educacionais;  
- Elaboração de forma participativa e democrática, de um Plano de Ação 
objetivando abordar e discutir com os estudantes e demais agentes escolares, 
ao longo do ano letivo, os direitos sociais básicos dos cidadãos brasileiros.  
- Oferecimento de cursos profissionalizantes em concomitância ao Ensino 
Regular;  
- Oferecimento de condições de acessibilidade e permanência do público alvo 
da educação especial;  
- Reorganização dos conteúdos programáticos, bem como a dinâmica das aulas, 
para alavancar a Educação de Jovens e Adultos no município. 
 
Pilão Arcado 
1 - Garantir uma educação de qualidade em todos os níveis, principalmente para 
alunos que cursa a educação básica em escola pública, garantindo a estes o 
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direito de ingressarem em Universidades Públicas para terminarem seus estudos 
em cursos superiores. 
2 - Assegurar financiamento para formação continuada dos profissionais de 
educação garantidos em Lei com recursos públicos. 
3 - Garantir de recursos tecnológicos a todas as escolas públicas da educação 
básica. 
 
Pintadas 
- Fortalecer os Conselhos Escolares, Municipais, Estaduais e demais órgãos 
Colegiados. 
- Desvincular o recurso do FUNDEB do percentual geral dos gastos com pessoal, 
transformando-o em um fundo permanente com rubricas orçamentária definidas 
por uma política de Estado e estabelecendo a flexibilização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal para os gastos com Educação. 
- Garantir a liberdade de expressão, considerando a necessidade essencial de 
respeito as diversidades culturais, sociais, políticas, religiosas, étnicas e de 
gênero. 
 
Piripá 
- Promover a cidadania cultural das diferentes juventudes, garantindo a todos os 
segmentos o acesso a bens culturais e livre expressão de suas identidades. 
- Lutar pela efetivação de políticas de incentivo financeiro aos profissionais da 
educação pela reparação de danos psiquicos e materiais advindos da pandemia 
da covid 19. 
- Desenvolver ações pelo fortalecimento e retorno das verbas de incentivo a 
pesquisa. 
 
Quijingue 
• Adequar os espaços escolares com reformas sustentáveis, com criação de 
novas arquiteturas que garantam a integração de novas tecnologias; 
• Disponibilizar equipamentos tecnológicos (computadores, celulares, tabletes, 
internet) para o corpo docente e discente das escolas, possibilitando a melhoria 
do processo educativo, com direito a igualdade e permanência; 
• Garantir a infraestrutura tecnológica que permita a internacionalização 
curricular, ampliação da conectividade, o acesso integral da internet e a 
disposição computacional; 
• Fornecer a todas as instituições escolares do município, um funcionário 
especialista em T.I., ou novas tecnologias, que dará suporte ao professor nas 
suas metodologias pedagógicas; 
• Dar garantia de recursos humanos ao professor e ao aluno tendo como material 
pedagógico: computadores, impressoras, acesso à internet, softwares, pacotes 
de aplicativos de edição de texto e planilhas e aparelhos tecnológicos que 
fornecerão interação entre alunos e professores no ensino virtual, além da 
criação de uma plataforma ou aplicativo de uso municipal que garanta aos 
professores e alunos da rede de ensino uma interação e acompanhamento 
individual e/ou grupal durante todo o percurso de aprendizagem; 
• Garantir formação continuada para o corpo docente, sobre o uso do avanço 
tecnológico, incluindo os programas de ensino, utilizando aplicativos 
educacionais; 
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• Implantar políticas públicas que possam garantir o direito ao uso das 
ferramentas digitais e tecnológicas por parte de todos os poderes envolvidos; 
• Ampliar a melhoria da estrutura escolar com acesso à internet. 
 
Saúde 
- Pela efetivação de políticas educacionais que viabilizem melhorias na 
educação, observando as necessidades locais de cada município e estado 
como: acesso a escola, garantir condições físicas e matérias para melhoria dos 
índices de aprendizagem e permanência na escola.  
 
Uauá 
- Apresentar de forma transparente em quais áreas e de qual forma seriam 
aplicadas as taxas arrecadadas sobre as grandes fortunas. 
 
Urandi 
- Pela união e parceria entre ensino público e privado, com o objetivo comum de 
ofertar uma educação de qualidade para todos e todas e contribuir na formação 
integral dos/das estudantes 
- Pela complementação da (BNCC) “Base Nacional Comum Curricular”, da 
“Reforma do Ensino Médio”, e Das Diretrizes Nacionais para a formação de 
professores (resolução do CNE nº 2, de 20 de dezembro de 2019), com  
currículos que complementem as especificidades e características regionais. 
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vezes, sem recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 

conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet de alta 

qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. ..................................................................... 202 

Parágrafo Original: Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo 

(Procampo), o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 

indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no governo Bolsonaro. 

Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez anos, em uma média 

de 4 mil escolas/ano. ......................................................................................................................... 209 

Parágrafo Original: As entidades que, em 2017, decidiram romper com o FNE golpista, instalando um 

FNPE que proporia a Conferência Nacional Popular de Educação, ratificaram e reavivaram seu 

esforço, compromisso e empenho de várias décadas. Foi assim que se organizaram as conferências 

brasileiras de educação (CBE), nos anos 1980 e nos anos 1990, e se encaminharam os congressos 

nacionais de educação (Coned), a partir da década de noventa do século passado e no começo dos anos 

2000, em momento político que exigia a construção de uma resistência propositiva e de outro projeto 

educacional. ...................................................................................................................................... 212 

Parágrafo Original: Ressalta-se, ainda, em movimento de construção coletiva que articulava os 

movimentos sociais e a iniciativa governamental, a Conferência Nacional de Educação Básica (Coneb), 

de 2008, bem como as conferências nacionais de educação (Conae de 2010 e 2014); e as conferências 

nacionais de educação do campo e de educação escolar indígena, entre tantas outras, anunciavam que 

seria possível construir uma proposta educacional contra-hegemônica e um Plano Nacional de 

Educação que materializasse o direito à educação e apontasse para a implantação de um Sistema 

Nacional de Educação. ...................................................................................................................... 213 

Parágrafo Original: Revigorando e atualizando esta luta, entidades, educadores, educadoras e 

estudantes, comprometidos com a defesa da democracia, retomaram o movimento de resistência e 

construíram um fórum coletivo plural em defesa da educação – o FNPE – para articular com outros 

setores a construção da resistência propositiva e engajada aos desmontes em curso, tendo como meta 

garantir o aperfeiçoamento e a materialização do Plano Nacional de Educação (PNE), a implantação de 

um Sistema Nacional de Educação (SNE) que possibilite o fortalecimento da educação pública gratuita 

e a regulamentação do ensino privado, a valorização dos/as profissionais da educação, enfim, a defesa 

de políticas de Estado para a educação nacional. ............................................................................... 214 
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Parágrafo Original: Neste contexto, a convocação da Conferência Nacional Popular de Educação 

(Conape), espaço de discussão e proposição de um PNE e um SNE ancorados em um projeto 

democrático, popular, emancipador e inclusivo de educação, no ano de 2017, após a destruição do 

FNE, deu-se como resposta direta ao autoritarismo ascendente que veio a descaracterizar a 3a 

Conferência Nacional de Educação (Conae 2018) como espaço democrático e plural de debate e 

proposição. ....................................................................................................................................... 215 

Parágrafo Original: A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de Educação 

(FNPE), em Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de um movimento de resistência em via 

dupla: de um lado, por entender que não é possível lutar pela democracia sem lutar pela educação 

pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação .......... 215 

infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção de outra realidade, mais justa e mais 

solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas educacionais só faz sentido e só terá 

efetividade a partir do momento em que se assegurar a restauração do Estado democrático de direito, 

sendo o impedimento de Bolsonaro por crimes de responsabilidade e contra a Constituição um caminho 

para a realização de eleições livres e efetivamente democráticas. ...................................................... 216 

Parágrafo Original: A partir destes pressupostos e inspirados pelos princípios constitucionais, pela vida 

e obra do Patrono da Educação Nacional, Paulo Freire, cujo Centenário é comemorado em 2021, e sob 

a influência do legado de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, dentre outras grandes figuras da educação e 

da cultura nacional, somos instados e convocados a inúmeras lutas e desafios, mais uma vez, e a 

construir a Conape 2022. .................................................................................................................. 217 

Parágrafo Original: A superação dos retrocessos nas políticas públicas que afetam toda a sociedade e, 

sobretudo, os mais pobres e vulneráveis, exige convergência e unidade entre as forças vivas da 

sociedade comprometidas com as liberdades e com a democracia. Tais forças devem mobilizar-se para 

defender a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais que asseguram direitos, a política e a 

participação, a democracia direta, a ética, as famílias em suas múltiplas configurações e, sobretudo, a 

vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do valor do voto e da democracia representativa, da ciência, da 

educação, da cultura e das artes e o respeito e a valorização das diversidades e da pluralidade que nos 

constituem. Além disso, são valores que devem unir tais forças a liberdade de imprensa, a preservação 

do meio ambiente e uma economia voltada ao desenvolvimento nacional soberano, sustentável e 

inclusivo, cujos princípios não devem subjugar direitos conquistados. .............................................. 218 

Parágrafo Original: Queremos enfatizar a defesa da democracia, do estado democrático de direito, da 

soberania nacional e dos direitos humanos, sociais e políticos, e ao mesmo tempo o combate a tudo que 

ameace as instituições públicas, as entidades representativas dos trabalhadores, os movimentos sociais 

e o direito dos indivíduos. Dessa forma, deve-se rejeitar fortemente as iniciativas de golpe, de 

autogolpe e todas as manifestações antirrepublicanas e fascistas. ...................................................... 219 

EIXO II – PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À EDUCAÇÃO

 ............................................................................................................................................................. 243 

Parágrafo Original: O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos 

programas e ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 

13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos presidenciais, 

define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente organizadas, 

concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e muitos dos seus 

dispositivos podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. São exemplos dessa 

possibilidade a realização das conferências democráticas e representativas; a criação das instâncias 

permanentes de negociação e cooperação entre os entes federativos; a elaboração e a implementação 

dos planos estaduais, Distrital e municipais de educação em consonância com o PNE; a aprovação de 

leis de gestão democrática; a instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a 

materialização da política nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o 

funcionamento de um fórum permanente, com representação da União, dos estados, do Distrito 

Federal, dos municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização 

progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e das políticas de 

valorização profissional; a ampliação do investimento público em educação pública como proporção do 

Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, entre outras iniciativas 

estratégicas. ...................................................................................................................................... 244 

Parágrafo Original: É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de 

educação, dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
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redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 

especificidades.................................................................................................................................. 247 

Parágrafo Original: No topo das questões nacionais, não é difícil, por conseguinte, ratificar a 

importância, o significado e o sentido das políticas sociais no desenvolvimento do País e de sua 

população. Em um cenário de retração da atividade econômica, é necessário garantir, 

fundamentalmente, a centralidade das políticas sociais para a materialização de direitos, entre eles, o 

direito à educação. Não há e não haverá desenvolvimento e reconstrução nacional sem forte e perene 

priorização da agenda educacional pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. .................... 249 

Parágrafo Original: A educação, entendida como direito de todos/as/es e dever do Estado e da família, 

deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. ............................................................................................................. 251 

Parágrafo Original: Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do 

direito à educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 

implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com repercussões 

positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada da creche à pós-

graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, com vantagens no acesso 

à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, entretanto, não foram suficientes para 

consagrar, na disputa público-privada que marca a história da educação brasileira, a defesa 

intransigente, determinante e perene da educação pública como Política de Estado. .......................... 252 

Parágrafo Original: Há que trazer à memória que o FNE, até o ano de 2016 constituído 

democraticamente como instituição de interação e diálogo social entre Estado e sociedade, afirmou, por 

meio da Nota Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e 

do Estado de Direito, que Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e implicará em risco à 

consagração dos direitos sociais. Na oportunidade, o FNE exigia ...................................................... 254 

responsabilidade e compromisso dos (as) parlamentares com a democracia e com a defesa dos direitos 

sociais e, portanto, do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, de qualidade social e 

livre de quaisquer formas de discriminação. ...................................................................................... 255 

Parágrafo Original: O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e 

representativo, denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e 

perda da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 

aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, capitão 

reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, eleito com base 

na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a politização e consequente 

suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da operação Lava Jato, em Curitiba, cujas 

ações - na contramão da garantia dos direitos e da justiça social e que resultaram na prisão ilegal de 

Lula e no impedimento de sua candidatura à Presidência da República – foram anuladas em decisão 

recente do Supremo Tribunal Federal. ............................................................................................... 256 

Parágrafo Original: Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para 

investimentos sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 

mesmo .............................................................................................................................................. 260 

tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas igualmente 

importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na orientação de aplicação de 

recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que desfinanciam e desmontam a rede pública 

em favor da rede privada de educação, promovem a diferenciação das redes, de sua gestão por 

organizações sociais e por diversas modalidades de parcerias público-privadas, sempre visando a 

diminuir e desvalorizar o setor público. Merece destaque, ainda, a expansão do processo de 

militarização das escolas civis. Há, ainda, proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a 

gestão da educação e comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao mesmo tempo 

em que tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com organizações da sociedade civil, entidades 

acadêmicas, estudantis e sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, portanto, não 

pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático de direito e do diálogo 

com os movimentos sociais. .............................................................................................................. 261 

Parágrafo Original: A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma 

conquista da sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do 

federalismo cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por 

isso, não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
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político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar condições para a 

implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos e amplamente privatizantes. ..... 263 

Parágrafo Original: O PNE, atualmente em crescente abandono, responde ao que determina o Art. 214 

da Constituição Federal (CF), quando diz que uma lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 

duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração 

e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, para assegurar a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. .................................................................... 265 

Parágrafo Original: A defesa da CF/1988 e do PNE/2014 como referenciais de luta para as forças 

progressistas alinhadas na defesa da educação pública é fundamental para a garantia deste direito e seu 

valor social e, por isso, o PNE precisa ser resgatado, já que é um legítimo instrumento de gestão 

pública e de mobilização da sociedade. A superação da atual fluidez de delimitação e interpenetração 

entre as esferas pública e privada da sociedade, em detrimento da esfera pública, é urgente, para 

romper com os projetos e concepções das elites, forças econômicas e forças patrimoniais, que 

impulsionam modalidades diversas de privatização e financeirização da educação pública, priorizando 

o lucro de empresas educacionais nacionais e estrangeiras, em prejuízo da democratização do acesso e 

da garantia de qualidade do ensino público e gratuito socialmente referenciado. ............................... 266 

Parágrafo Original: Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e sustentada no 

tempo em favor de uma política educacional efetivamente de Estado, contrariando as políticas de 

ajustes fiscais, que abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 

ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a dinâmica de avaliação restrita a 

testes estandardizados, com foco nos resultados em detrimento do processo formativo, e construir, 

efetivamente, um sistema de avaliação democrático que considere a complexidade do sistema 

educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos do processo, visando a sua melhoria e o 

consequente processo formativo dos estudantes, com especial atenção e políticas direcionadas às 

populações mais vulneráveis. ............................................................................................................ 267 

Parágrafo Original: O abandono do PNE pelas autoridades governamentais desde 2016 permite o 

fortalecimento das reformas que ratificam uma visão reducionista e padronizadora de educação, restrita 

ao desenvolvimento de competências e habilidades, com foco em políticas de avaliação e regulação 

atreladas aos interesses do setor privado. Assim, seus agentes buscam promover seus interesses, 

sobretudo no acesso ao fundo público e na autorregulamentação das instituições privadas, defendendo 

uma forte presença dos “empresários da educação” nas estruturas da educação. ................................ 269 

Parágrafo Original: Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa 

privada, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a 

educação básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 

continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 

arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções de 

habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que se contrapõe 

às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino 

Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de estudantes, torna tecnicista o 

ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e promove o avanço privatista sobre a 

educação básica, fere sua organicidade, além de atentar contra a soberania nacional, ao submeter 

questões estratégicas, como formação docente e elaboração de currículos, à ingerência do Banco 

Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção 

reducionista de educação, alterações estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as 

profissionais da educação, com particular destaque para a formação inicial e continuada de professores 

da educação básica. Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio 

da Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 

social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 

recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio emergencial. 

Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é 

constante........................................................................................................................................... 270 

Parágrafo Original: Também é central denunciar e, por consequência, mobilizar as forças vivas da 

sociedade para enfrentar outras pautas que, na desconfiguração do pacto democrático, vêm ganhando 

projeção no cenário das políticas educacionais, tais como: a militarização da escola, a educação 

domiciliar (homeschooling), a terceirização da gestão de instituições educacionais por meio de 

organizações sociais, a “escola com mordaça”, a flexibilização dos marcos regulatórios e de avaliação 

da educação a distância, e os ataques contra a liberdade de cátedra e o livre pensamento nas instituições 



158 

 

públicas de educação básica, nas universidades e nos institutos federais, ferindo, também, a autonomia 

dessas instituições educacionais, entre outros retrocessos. ................................................................. 276 

Parágrafo Original: No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um movimento nacionalmente 

coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores e 

Congresso Nacional, projetos de lei são apresentados com o objetivo de implementar a 

autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa visão, uma verdadeira “Lei da Mordaça”, que visa 

silenciar e criminalizar os professores. Os ideólogos da Lei da Mordaça propõem, na prática, regime de 

censura, punição e perseguição aos/às professores/as no ambiente escolar em razão de sua ação 

pedagógica. Promovem a coação destes profissionais, violando a liberdade de ensinar e de aprender, 

desrespeitando a liberdade de cátedra e promovendo profunda interferência inconstitucional e ilegal nas 

escolas brasileiras. Propõem proibir o uso de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas e 

vetam, de maneira indefinida, o que denominam “ideologia de gênero”. Por consequência, sugerem 

restrições e constrangimentos a professores, que passam a ser vistos como “inimigos internos” por 

expressar opiniões, preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas próprias, a merecer 

perseguições e/ou vigilância constante. ............................................................................................. 277 

Parágrafo Original: A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de 

retrocesso que vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no Programa de 

Governo de Jair Bolsonaro. Destacamos, contudo, que a militarização das escolas públicas já começa a 

ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 2019-2020, sua maior expansão. 

Com processos distintos por unidade da federação, a militarização ocorre por meio de convênios e 

parcerias entre as secretarias de educação e de segurança pública e os comandos das polícias militares 

ou corpos de bombeiros, para implantar nas escolas civis públicas a chamada “metodologia de ensino” 

dos colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por meio da compra de serviços de grupos privados com 

participação de policiais aposentados ou da reserva, que vendem para as secretarias municipais de 

educação essa “metodologia de ensino”. ........................................................................................... 279 

Parágrafo Original: Outras formas de militarização vêm acontecendo com a atuação do Governo 

Federal, por meio do Ministério da Educação, em favor da implementação das chamadas escolas 

cívico-militares. As justificativas utilizadas para implementar a militarização nas escolas são comuns, 

destacando-se: a) “a baixa qualidade educacional” oferecida nas escolas públicas e a necessidade de 

melhoria dos índices educacionais; b) o com- bate à violência; c) a valorização do discurso militar da 

disciplina, da hierarquia, da ordem, do respeito e do controle dos estudantes e profissionais da 

educação. Todas são justificativas falaciosas que guardam consigo o objetivo último de ................... 281 

desacreditar a escola pública e seus profissionais para submetê-los ao controle externo, à comunidade 

escolar e a organismos privados, os quais visam acessar ao fundo público destinado à educação. Tais 

justificativas objetivam, ainda, a desvalorização da escola pública e da gestão democrática, a 

criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. ....................................................................... 282 

Parágrafo Original: Outra forma de ataque à educação pública é o incentivo à gestão das instituições 

educativas públicas de educação básica por meio de organizações sociais (OS), modelo originado no 

início dos anos 1990, no contexto da reforma neoliberal do Estado brasileiro. Trata-se de um modelo 

entreguista de gestão, que transfere a oferta e/ou a gestão dos serviços públicos para a iniciativa 

privada, com repercussões negativas no atendimento universal, democrático, igualitário e plural para os 

mais de 40 milhões de crianças e jovens matriculados em instituições públicas do País..................... 283 

Parágrafo Original: O homeschooling (educação domiciliar) é outro tema que vem ganhando relevo, 

amplamente defendido por grupos conservadores. O direito à educação e escolarização está ancorado 

na CF de 1988 e nas leis infraconstitucionais, como a LDB. Segundo o Art. 208 da Constituição, “O 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. ................................................................... 284 

Parágrafo Original: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, por sua 

vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, disciplina, de acordo com o § 1º, a 

educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições 

próprias. Em síntese, não somente não existe amparo legal para a prática da educação domiciliar no 

País, como também não há viabilidade de implementação e/ou regulação desta modalidade de forma a 

assegurar as previsões legais, muito menos nesse momento de pandemia, e tão pouco pode ser 

confundida com a educação na modalidade a distância, que pressupõe que o estudante esteja 

matriculado em uma instituição escolar. ............................................................................................ 284 
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Parágrafo Original: Em julgamento sobre a prática da educação domiciliar, a maioria dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2018, que pais não podem tirar filhos da escola para ensiná-los 

em casa. O entendimento da corte foi que é necessária a frequência da criança na escola, de modo a 

garantir uma convivência com estudantes de origens, valores e crenças diferentes. Além disso, 

argumentaram que, conforme a Constituição, o dever de educar implica cooperação entre Estado e 

família, sem exclusividade dos pais. Assim, apesar de não ter sido considerado inconstitucional, a 

decisão foi pela ilegalidade do homeschooling, pela inexistência de lei nacional que define e orienta a 

prática. Sendo a criação de modalidades educacionais prerrogativa da União, conforme a CF de 1988, 

as leis criadas localmente tornam-se inconstitucionais. ..................................................................... 287 

Parágrafo Original: A educação domiciliar é um modelo educacional que, fundamentalmente, se ancora 

em uma combinação nociva entre a crítica ao suposto fracasso da escola pública e um desejo de 

desescolarização por parte de famílias mais abastadas, somada à reivindicação da precedência das 

convicções morais e religiosas familiares sobre a escolarização, uma vez que tais indivíduos enxergam 

a escola como uma ameaça a seus valores particulares. Os defensores desta forma de desescolarização 

querem retirar da escola o papel estratégico na formação e desenvolvimento integral das crianças e 

adolescentes, flexibilizando um direito público subjetivo que é a garantia de acesso e permanência em 

instituições próprias, vinculados ao mundo do trabalho e à prática social. Não há dúvida que uma das 

resultantes dessa visão de educação é a tendência à promoção de posturas cada vez mais individualistas 

e segregacionistas, com crianças e adolescentes isolados do convívio com outros estudantes de mesma 

idade, o que representa um profundo prejuízo à socialização e ao contato com diferentes pessoas, 

culturas e vivências. .......................................................................................................................... 287 

Parágrafo Original: Em particular, tais proposições e políticas – escolas cívico-militares, educação 

domiciliar e a gestão por organizações sociais, bem como as mudanças na educação e na formação de 

professores – representam duros ataques à universalização da educação básica, à gratuidade do ensino e 

à garantia de sua qualidade, bem como impactam as políticas de educação superior. ......................... 289 

Parágrafo Original: Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem 

ocupado a atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de 

expansão e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os 

recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência dos/das 

estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações afirmativas, que promoveram a 

democratização do acesso e assegu- raram o ingresso e a permanência de parcela da população 

historicamente excluída do ensino superior público, têm sido sistematicamente atacadas pelo Governo 

Bolsonaro. As universidades e institutos federais têm seus recursos represados e crescentemente 

diminuídos, sua missão institucional atacada e sua autonomia didático-científica, administrativa e 

gestão financeira e patrimonial, assediada. O Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o primeiro 

semestre de 2020 e o ano de 2021, promoveu ataques estru- turais à gestão de universidades e institutos 

federais. Encaminhou medidas provisórias para afrontar a autonomia universitária e as decisões das 

comunidades acadêmicas em relação à escolha de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem 

consulta à comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes, permitindo, inclusive, que fosse o 

ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo das instituições. Não nomeou inúmeros 

dos dirigentes mais votados pela comunidade acadêmica em 648. claro aceno autoritário e com 

enormes prejuízos para o pleno exercício da autonomia didático-científica das universidades. Além 

disso, promoveu projetos voltados à pri- vatização das instituições e à entrega do seu patrimônio. .... 290 

Parágrafo Original: Em dois anos de governo, Bolsonaro designa seu quarto ministro da Educação, 

tendo, entre eles, propagadores de ódio nas redes sociais e detratores das universidades públi- cas. 

Também defendem projetos de privatização e de reestruturação político-pedagógica e financeira destas 

instituições, seguindo as tendências do mercado educacional. ........................................................... 294 

Parágrafo Original: Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da Covid-19 

pelo País e a crise humanitária e sanitária que vem ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, 

contexto em que as instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com o ensino 

presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo utilizada para promover 

plataformas e recursos tecnológicos privados, precarizando ainda mais o trabalho docente e as 

condições de acesso de formação dos estudantes. Este grave e prolongado momento deveria servir para 

um forte investimento político na construção de políticas coordenadas entre a União, os estados e o 

Distrito Federal, para reorganizar os calendários escolares e construir ciclos formativos. De igual 

modo, deveriam ser empreendidos esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de acesso a 

equipamentos e conteúdos curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e equipamentos para que 

a segurança sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os esforços dos governantes no sentido de 
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garantir aos profissionais da educação, estudantes e toda a comunidade escolar, disponibilidade de 

conexão de internet de alta qualidade, computadores, telefones, wi-fi e livre aces- so a dados e 

informações gratuitas, bem como todo apoio pedagógico. O momento da pandemia poderia, com a 

ação do Poder Público e a garantia de universalidade e gratuidade, indicar o início de ...................... 294 

uma caminhada para um processo de transformação digital, articulado à formação e valorização de 

profissionais da educação e da escola pública, que não dispensa a necessária convivência na escola. 295 

Parágrafo Original: Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se permita a 

consolidação de monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e conteúdos, que terão consequên- 

cia aguda sobre a educação, fragilizando ainda mais os princípios do pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas e a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o saber. 

Precisamos objetar, com vigor, às tentativas de subs- tituição permanente da escola presencial e da 

centralidade do papel do professor por estratégias de redução da escola ao ensino e às tecnologias, bem 

como à aliança nefasta entre BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais novos currículos 

híbridos. ........................................................................................................................................... 297 

Parágrafo Original: Um caminho que precisa ser considerado e apoiado por nossas instituições é a 

cons- trução de uma Plataforma Pública, que pode ser viabilizada por consórcio de univer- sidades e 

instituições de educação básica públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e 

mobilizar projetos pedagógicos e formativos, a fim de dar concretude à ação docente e às práticas 

pedagógicas mediadas por tecnologias edu- cacionais de acesso livre, públicas e gratuitas. ............... 298 

Parágrafo Original: Essa Plataforma Pública, a partir da expansão da Rede Nacional de Pesquisa 

(RNP), utilizando banda larga, como direito público e gratuito (Marco Civil da Internet - Lei nº 12965 

de 23 de abril de 2014), deve ser viabilizada por políticas públicas consistentes, integradoras e 

intersetoriais entre comunicação, ciência, educação e tecnologia, e pela destinação de recursos 

públicos, como o do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST- Lei nº9.998 

de 17 de agosto de 2000), de des- tinação específica. Articuladas ao fortalecimento do pacto federativo, 

estas políticas devem propiciar as condições e o investimento massivo para o desenvolvimento de 

ambientes de natureza educativa interativa. Aliados a isso, devem ser oferecidos processos pedagógicos 

e formativos na perspectiva conceitual de potencialização de comunidades de aprendizagem em rede 

multimídia, suportadas por sólida formação dos/as profissionais da educação e por políticas de acesso, 

acompanhamento e ava- liação compatíveis às novas demandas. De igual modo, é preciso assegurar 

políticas públicas intersetoriais direcionadas ao contexto atual e, também, assegurar que sejam 

consolidadas no cenário pós pandemia. Este complexo contexto vai requerer esforços adicionais e 

efetiva articulação federativa entre os entes federados, visando a garantir educação de qualidade social.

 ......................................................................................................................................................... 299 

Parágrafo Original: É preciso estar atento, portanto, às movimentações de empresários da educação e, 

assim, assumir posição contrária à privatização e à desqualificação da educação pública, ratificando 

que as atividades formativas na pandemia e depois dela devem envolver a participação direta e 

permanente das comunidades e dos/as profissionais da educação, das instituições educativas de 

educação básica e superior, em consonância com os projetos pedagógicos institucionais das escolas e 

dos sistemas. Soma-se a isso a garantia de padrão de qualidade articulada à formação humana, à 

promoção da justiça social e da cidadania para toda a sociedade brasileira. ....................................... 300 

Parágrafo Original: Importante demarcar, ainda, que devem ser adotadas políticas de Estado (o que 

implica garantia de condições objetivas e reforço ao financiamento) que venham a resguardar os 

direitos à vida e à educação para todas as pessoas e, por conseguinte, promover e resguardar processos 

formativos de qualidade na educação básica e na educação superior. Tais políticas de Estado, 

construídas democraticamente, em diálogo com a sociedade e em articulação com os sistemas e órgãos 

normativos, com as instituições de educação básica e superior, devem ser harmônicas às necessárias 

medidas para reorganizar o calendário educacional, em decorrência da situação de emergência em 

saúde pública (incluindo financiamento estável). O eixo do esforço de coordenação e cooperação deve 

ser a segurança dos e das estudantes e dos e das profissionais da educação, em todo o território 

nacional, sempre orientada para a garantia da vida e da manutenção de vínculos educativos, pautados 

pelo necessário diálogo social. .......................................................................................................... 301 

Parágrafo Original: No contexto da pandemia e suas consequências sobre as mais diversas dimensões 

da vida social, a necessária reorganização das aulas não deve ser confundida com a simples construção 

de alternativas autoritárias, burocráticas e descontextualizadas, para substituição ou reposição de aulas 

ou para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir para promover a desregulamentação 

da modalidade a distância, tornada simples transposição de conteúdos e materiais didáticos para um 
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ambiente virtual de aprendizagem, sem nenhum cuidado com uma qualificada mediação didá- tico-

pedagógica. É importante que não se utilizem meios e/ou tecnologias de infor- mação e comunicação 

improvisadas e, muito menos, impostas, intempestivamente, a docentes e estudantes, a despeito de suas 

condições materiais objetivas. Portanto, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as 

estratégias para a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação de 

qualidade devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente diálogo social e efetiva 

valo- rização e participação dos/as profissionais da educação em todos os níveis, etapas e modalidades.

 ......................................................................................................................................................... 302 

Parágrafo Original: Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do conhecimento no 

contexto dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não 

podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda sua 

extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o problema de 

reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o magistério público ou como 

impulsionadoras da priva- 756. tização e mercantilização na educação. É preciso garantir, nos 

processos de ensino e aprendizagem efetivados por intermédio da utilização de recursos e tecnologias 

de informação e comunicação, que se concretizem por meio de políticas de acesso, acom- panhamento 

e avaliação compatíveis, visando à maior articulação e ativa interação e complementariedade entre a 

presencialidade e a virtualidade “real”, a subjetividade e a participação democrática nos processos de 

ensino e aprendizagem, envolvendo estudantes e profissionais da educação. De igual modo, é preciso 

garantir processos político-pedagógicos que garantam a qualidade da educação e sua materialização na 

forma presencial, superado o período de isolamento. ........................................................................ 305 

Parágrafo Original: Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o 

direito à educação de qualidade para todos, todas e todes (e não uma formal, aligeirada e improvisada 

reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e transparentes de negociação, com 

a participação direta dos sindicatos e das entidades representativas dos/as profissionais da educação, 

bem como das associações de pais e, quando for o caso, das entidades estudantis. Em nível mais amplo, 

tal discussão deve ser alicerçada na cooperação federativa, tão necessária para a superação de ......... 307 

desigualdades e desafios educacionais, hoje e sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O 

quadro de descoordenação e improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia 

também reforça a necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes questões 

nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação de uma instância 

permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

 ......................................................................................................................................................... 308 

Parágrafo Original: A materialização do PNE, instrumento de gestão e de mobilização da sociedade, 

con- firmado como epicentro para as políticas educacionais e instrumento fundamental na instituição 

do SNE, responde às exigências de unidade de plano, coordenação, cooperação e espírito de 

continuidade de que nossa sociedade precisa. Serve, portanto, como instrumento para enfrentar a 

fragmentação, a desarticulação e a sucessão periódica de reformas parciais e frequentemente 

arbitrárias. ........................................................................................................................................ 310 

Parágrafo Original: Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, 

adultos e idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade 

social, com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na perspectiva 

da educação popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe trabalhadora na EJA. 

Que se possa reconhecer a especificidade. de trabalhadores e trabalhadoras que estudam. Defendemos 

políticas públicas as quais possam garantir aos cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, possibilidades de 

melhorar suas condições de existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar 

de justiça em relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. ........................ 311 

Parágrafo Original: A Constituição Federal de 1988 define, no seu Art. 6º, a educação como direito 

social, e no caput do Artigo 205, como “direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo ser 

“promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. Ainda no caput do mesmo Artigo, afirma 

que a educação deve visar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Em nossas Diretrizes e Bases da Educação Nacional está 

estabelecido que educação abrange “os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. A educação, segundo Lei nacional, 

dever da família e do Estado, é inspirada, ainda, nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana. Não cabe, assim, no arcabouço legal, uma visão de educação estreita, autoritária 

e excludente. ..................................................................................................................................... 313 
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Parágrafo Original: A mesma Constituição Federal ratificou, no campo educacional, tais princípios, 

bem como o federalismo de cooperação na formulação e implementação das políticas educacionais. O 

Art. 214 da Carta Magna confirmou como forma de organização o Sistema Nacional de Educação 

(SNE). Este SNE é entendido pelas entidades nacionais do campo educacional como expressão 

institucional do esforço organizado, autônomo e permanente do Estado e da sociedade, compreendendo 

os sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como outras 

instituições públicas ou privadas de educação. Este sistema, articulado pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE), de duração decenal, deve ser instrumento de gestão pública e de mobilização da 

sociedade. ......................................................................................................................................... 313 

Parágrafo Original: Esta forma de organização (SNE), que carece de regulamentação por Lei 

Complementar, é fundamental para viabilizar o alcance dos fins da educação, em sintonia com o 

estatuto constitucional da colaboração entre os sistemas de ensino (federal, estadual, distrital e 

municipal) e da cooperação entre os entes federativos, tornando viável o que é comum às esferas do 

poder público: a garantia de acesso à cultura, à educação e à ciência (Art. 23, inciso V). .................. 314 

Parágrafo Original: A educação como direito fundamental, universal, inalienável, bem público e direito 

social, sendo, então, uma política de Estado, deve ser compreendida como instrumento de formação 

ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social. A educação deve prestar 

contribuição inestimável na preparação das pessoas e da socie- dade para a construção coletiva de um 

projeto de inclusão e de qualidade social para o País. Deve, portanto, ser construída por meio de 

políticas de Estado, com ampla participação, com escuta às comunidades escolares, em diálogo com os 

movimentos sociais e atenção aos direitos humanos. ......................................................................... 314 

Parágrafo Original: Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, 

indepen- dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 

social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, todes e 

todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, indígenas, quilombolas, com 

deficiência, jovens e adultas, do campo, da floresta e das águas. E, sendo uma educação democrática, 

se opõe ao preconceito contra as pessoas negras, as mulheres, aos LGBTQI+, e a quem mais necessitar. 

A visão sistêmica da educação, que pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva 

presença do Estado, da creche à pós-graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema 

nacional de educação democrático e inclusivo. ................................................................................. 315 

EIXO III – EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL E INCLUSÃO

 ............................................................................................................................................................. 346 

Parágrafo Original: O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz 

em uma ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 

riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, ele traz 

como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, econômica, social e de 

gênero............................................................................................................................................... 346 

Parágrafo Original: A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- 

riétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 

desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte da 

população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da juventude negra e 

periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e morte das pessoas 

LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e 

qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de 

direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. .............................................................. 349 

Parágrafo Original: A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de 

resolver os problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. É com 

eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- blica, gratuita, laica, com 

qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável da garantia dos direitos 

fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos e econômicos........................................... 354 

Parágrafo Original: A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais 

diversos, tratados como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, e 

articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos de luta 

pelos direitos humanos e pela diversidade. ........................................................................................ 356 

Parágrafo Original: Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, 

LGBTQIA+, ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, 
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dos povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, dos 

direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra a violação dos 

direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, 

têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam 

constituídas em políticas de Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, legislativo e nas 

políticas públicas. A educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos 

eixos centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, 

entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania............................. 358 

Parágrafo Original: É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em 

situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 

e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, vinham 

apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços adquiriram 

sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos 

tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, 

políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional popular, de preservação da 

agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das mulheres, 

para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao direito de 

acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. Importante não 

perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, 

vêm sofrendo amplos retrocessos. ..................................................................................................... 362 

Parágrafo Original: Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, 

na contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade e o 

campo educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção de direitos humanos na 

perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e conservadora de direitos 

humanos. .......................................................................................................................................... 369 

Parágrafo Original: São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos 

políti- cos, culturais, econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político brasileiro, o 

Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a Distrital estão tomadas por 

parcelas significativas de grupos conservadores e fundamentalistas. Os avanços da democracia, do 

reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos, da justiça social e da inclusão sofrem 

ataques violentos de forças empresariais, midiáticas, parlamentares, ruralistas e jurídicas 

conservadoras. .................................................................................................................................. 371 

Parágrafo Original: O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da 

participação social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 

estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de políticas 

transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, jurídico, 

midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O Golpe e as políticas 

conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as políticas sociais e econômicas 

construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e direitos conquistados pelas trabalhadoras e 

trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, 

que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, 

que, na prática, congela o investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em 

sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem 

como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, formação de 

professores, etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a materialização das 

metas do PNE. .................................................................................................................................. 373 

Parágrafo Original: São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas 

voltadas para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 

gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 

orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação ........................................... 377 

agravada na pandemia do Covid-19. ................................................................................................. 378 

Parágrafo Original: Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos 

Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, 

da Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 

legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações Exteriores 

passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm suas vagas congeladas, 

a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de 
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violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às 

brasileiras de origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de 

projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos 

julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas 

conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da 

violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados.

 ......................................................................................................................................................... 380 

Parágrafo Original: O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e educacional 

exige uma renovação na forma de construção da Conape. Desafia-nos a construir novas estratégias de 

luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e 

aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o 

movimento dos/as profissionais da educação. ................................................................................... 388 

Parágrafo Original: É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva 

inclusiva como fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça 

social nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e 

todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser entendidos como 

injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo da justiça. ..................................................... 389 

Parágrafo Original: É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como 

políticas e práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 

incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, raciais e 

de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de avaliação 

sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação da desigualdade que 

as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça social. .................................. 390 

Parágrafo Original: Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os 

direitos humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades da 

educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, entendendo-o 

também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e democrática. Desde os projetos 

político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento institucionais, até o cotidiano das instituições de 

ensino, da gestão e da prática pedagógica, a laicidade é um princípio constitucional, fundante da 

educação com qualidade social, pública, gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, 

política ou instituição educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir 

contra os princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 

ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços nacionais e 

internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como direito das crianças, dos 

adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A democracia exige a consolidação do SNE, do PNE 

e dos planos decenais de educação, coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e 

educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que 

sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. .............. 394 

Parágrafo Original: PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E 

DIVERSIDADE COM JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? ..................... 404 

EIXO IV – VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, CARREIRA, 

REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE ........................................................ 478 

Parágrafo Original: A partir da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010 e 2014), a acepção de 

valori- zação dos/as profissionais da educação foi assumida por comportar a articulação e a indis- 

sociabilidade da formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Por ser um 

conceito em construção e situado no contexto das lutas dos trabalhadores da educação, foi incorporado 

nessa definição a dimensão da saúde, a partir da Conape/2018. ......................................................... 478 

Parágrafo Original: A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva 

e subjetiva. A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 

profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de trabalho e 

outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade profissional. ... 478 

Parágrafo Original: As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem 

necessariamente envolver infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- 

tório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de 

tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
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planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 

construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. ........................... 482 

Parágrafo Original: Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: 

nível de ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 

instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de trabalho 

são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da educação. Os/as 

profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são recorrentemente excluídos 

das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por este tipo de vínculo trabalhista 

transitório mina a construção de vínculos com a escola e prejudica o trabalho pedagógico. ............... 489 

Parágrafo Original: As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de 

condições de trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 

entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a pandemia, 

aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para 

o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença 

enquanto processo deve ser abordado em sua determinação social e histórica. .................................. 493 

Parágrafo Original: No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua 

con- cretização abrangem as instalações físicas, os materiais e os insumos. No âmbito das relações 

trabalhistas, envolvem as próprias condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de 

remuneração, de carreira e estabilidade. ............................................................................................ 498 

Parágrafo Original: A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, 

contempla a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 

remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, incentivando o/a 

profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração dignos, tendo como base o 

piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de saúde adequadas, bem como o ingresso 

na carreira do magistério público por concurso. A formação inicial, em nível superior, e a formação 

continuada, também em nível de pós-graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos 

importantes em sua valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE 

aprovou, em processo marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude 

adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 

Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem à BNCC.

 ......................................................................................................................................................... 499 

Parágrafo Original: Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da 

BNCC – em dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em 

dezembro de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 

(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, além de 

padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer docente, é 

utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as profissionais da 

educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas das entidades, dos/as 

profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos/das estudantes no processo de 

sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como a discussão de gênero e identidade de 

gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico 

e educacional, uma proposta anacrônica ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem 

centralidade a um catálogo de competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de 

centralização, padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a 

autonomia dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. .............................................. 505 

Parágrafo Original: Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, pelos órgãos públicos da 

educação e, até mesmo, por parte da população, de que a escola pública não funciona, que suas 

professoras e seus professores são mal formadas(os) e desinteressadas(os) e que seus estudantes não 

têm disciplina e não gostam de estudar, aplica-se a receita da política neoliberal, de padronização, 

controle e privatização: militarizar, privatizar, fornecer vouchers educacionais, avaliar em larga escala 

e bonificar o corpo docente no lugar de respeitar o piso salarial. A BNCC reforça uma concepção de 

educação que relaciona qualidade do ensino com as necessidades do mundo do trabalho, 

negligenciando o princípio constitucional de formação cidadã, afirmando que documentos da OCDE, 

do Banco Mundial e da Confederação Nacional da Indústria defendem “que a quali- dade na educação 

está diretamente ligada ao aumento na produtividade no trabalho”, como forma de ampliar a 

competitividade na indústria e nos serviços. ...................................................................................... 510 
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Parágrafo Original: Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino médio, são 

instrumentos normativos que desqualificam a educação básica, descaracterizam suas finalidades e 

precarizam a formação nas escolas públicas, prejudicando, principalmente, os estu- dantes oriundos das 

camadas populares. Cabe ainda destacar que todo o processo de elaboração e aprovação da BNCC foi 

marcado pela falta de diálogo com as entidades acadêmicas, cujos posicionamentos e análises críticas 

não foram considerados, privi- legiando como interlocutores as fundações privadas e seus interesses 

mercantilistas. Da mesma forma, a Lei 13.415 de 16/02/2017, que determinou a reforma do ensino 

médio, foi originada em Medida Provisória imposta sem discussão com a sociedade, e que alterou a 

LDB em diversos aspectos, inclusive no que se refere aos profissionais da educação, impondo a figura 

do “notório saber” sem qualquer critério. .......................................................................................... 511 

Parágrafo Original: A Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes Curriculares para a Formação 

Inicial e institui a Base Nacional Curricular da Formação Inicial de professores (BN- C-Formação), 

revogou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais 

do Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na instrumentalização da formação 

docente, reduzindo o conhecimento educa- cional a um conjunto restrito de competências e de técnicas 

de ensino representativas dos valores e desejos de mercado. Trata-se de documento obstinadamente 

preocupado em fazer com que os estudantes das licenciaturas se apropriem exclusivamente de técnicas 

de ensino, esvaziadas da dimensão política da educação, na querela ilusória de que educação é um 

campo neutro e sem intencionalidades. A Resolução 02/2019 desconsiderou não só o posicionamento 

crítico das entidades nacionais do campo educacional, que integram o FNPE, mas também o esforço 

empreendido pelas IES, especialmente universidades, que reformularam seus cursos de licenciatura, ou 

en- contravam-se em processo de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova resolução representa um 

grande retrocesso para a formação de professores e professoras ao descaracterizar os cursos para 

adequá-los à BNCC, desvincular a formação inicial da formação continuada na construção dos projetos 

institucionais de formação que propunham a necessária articulação com as redes de ensino de educação 

básica. Ademais, a Res. 02/2019 desconsidera a valorização profissional como um elemento importante

 ......................................................................................................................................................... 512 

(o que estava presente na Res. 02/2015) e fere a autonomia universitária na construção de projetos 

institucionais de formação. ............................................................................................................... 513 

Parágrafo Original: Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam hegemonizar a 

oferta dos cursos de formação, com o apoio do MEC, que contratou uma empresa privada para 

sistematizar a terceira versão da BNCC. Do mesmo modo, as resoluções desti- nadas à formação inicial 

e continuada de professores/as cumprem o mesmo desígnio de criar demandas de formação a partir de 

um currículo prescritivo, padronizado e restritivo, desconsiderando a enorme diversidade das escolas 

brasileiras e das deman- das formativas de seus profissionais. ........................................................... 514 

Parágrafo Original: Assim, o CNE aprovou, ainda, em meio da pandemia da Covid-19, a Resolução 

CNE/ CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada). Tal resolução, 

aprovada sem nenhuma discussão acerca do conteúdo, é mais um ataque e retrocesso à formação dos/as 

professores/as e, atendendo aos interesses das fundações privadas, favorece e estimula a privatização 

da formação continuada. ................................................................................................................... 515 

Parágrafo Original: A intencionalidade de separar formação inicial da formação continuada tem relação 

direta com os interesses do mercado educacional, por isso a velocidade em que se efetua a “reforma da 

educação” e sua ênfase na padronização, na privatização e no controle. ............................................ 516 

Parágrafo Original: No campo da docência, em um país que teima em não cumprir um piso salarial 

nacional para os professores e professoras, o processo de intensificação e precarização das condições 

de trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à chamada 

“uberização”, processo em que professores/as são organizados para trabalhar por demanda tanto de 

escolas públicas como das de redes privadas. Professores e professoras são submetidos a pesadas 

rotinas de trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, ainda, como se fossem inimigos internos 

a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus empregadores. Não bastasse isso, sua formação 

profissional vem sendo flexibilizada e reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão 

tecnicista centrada na ênfase do desenvolvimento de competências e de habilidades. ........................ 516 

Parágrafo Original: Assim, para a atual condução das políticas públicas da formação de professores/as, 

assumida pelo CNE, o órgão indica em seus documentos, de forma falaciosa e inverídica, que 

pesquisas nacionais e internacionais afirmam que a qualidade dos professores é, isoladamente, a 
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responsável pelo sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores como formação crítica, condição de 

trabalho, de salário, diferença de renda, de classe social, são secundarizados, desconsiderando seus 

efeitos na produção da qualidade profis- sional. Retoma-se a ultrapassada pedagogia das competências 

e reduz-se a formação e o ensino à sua dimensão instrucional, no sentido restrito de aplicação prática 

do conhecimento, como referência curricular, a fim de prescrever o desenho formativo para a formação 

de professores da educação básica..................................................................................................... 518 

Parágrafo Original: A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração 

dos/as profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, 

como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. É necessário superar a ideia, 

posta em prática em alguns estados e municípios, de mo- dificar os planos de carreira em função do 

piso salarial para introduzir remuneração por mérito e desempenho, em detrimento da valorização da 

formação continuada e titulação ou, ainda, de vincular a remuneração a resultados de desempenho de 

estudantes, professores e professoras nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, 

distrital, federal e internacional, nos testes próprios ou nacio- nais. Tais políticas colocam em risco a 

carreira do magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total 

controle e desqualificação do trabalho pedagógico. ........................................................................... 519 

Parágrafo Original: Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da valorização profissional, 

deve-se à extrema fragmentação nas políticas de formação e valorização profissional que sepa- ram a 

formação das demais condições no exercício ddo trabalho do/da funcionário/a e do/da docente, como a 

garantia de salários justos e dignos com a implementação e o cumprimento do Piso Salarial 

Profissional Nacional (PSPN), a definição e imple- mentação da carreira, entre outros. .................... 521 

Parágrafo Original: Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar pela efetiva valorização 

dos/ as profissionais da educação e incluir no debate a agenda do pacote de reformas do Estado (aliança 

entre o capital industrial, agrário e comercial sob o comando do capital financeiro), que aumenta a 

superexploração da força de trabalho e maior centrali- zação e concentração do capital internacional 

financeiro, e determina o retrocesso das políticas educacionais, a redução do direito à educação às 

ofertas do mercado e, simultaneamente, hegemoniza o papel da fundações educacionais. Assim, não

 ......................................................................................................................................................... 521 

obstante a calamitosa gestão da crise sanitária e os pífios resultados econômicos, o Governo e o 

mercado têm um discurso coeso, de necessidade das medidas ultraneoliberais en- quanto praticam forte 

intervenção no Estado, cabendo à Conape a intensificação do debate sobre a dimensão da crise 

econômica, aprofundada com a pandemia mas não criada por ela, e suas mediações com a educação e o 

sistema escolar. A valorização dos/das profissionais da educação básica e superior, pública e privada 

(professores/ as, técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e de apoio), outro eixo estraté- gico do 

fazer educação, deve, portanto, envolver as necessárias políticas de forma- ção inicial e continuada, a 

estruturação e o fortalecimento das carreiras, um salário digno (assegurado o cumprimento de piso 

salarial profissional nacional para os/as profissionais da educação), condições e relações democráticas 

de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma dimensão estratégica para impulsionar avanços na qualidade 

da nossa educação. Não há educação sem profissionais da educação respeitados/as e valorizados/as. 522 

Parágrafo Original: Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos 

considerar o debate sobre a reabertura das escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela 

pandemia. De um lado temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 

disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a escola como 

espaço para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além de promover a proteção, 

alimentação e bem estar. ................................................................................................................... 524 

Parágrafo Original: Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a 

expectativa de retorno rápido. Em breve completará um ano que a maioria das escolas de todo o País 

continua sem realizar atividades presenciais. A pandemia não significa apenas a parada das atividades 

escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando frente ao cenário 

anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não foram suficientes para 

garantir que as escolas se equipas- sem minimamente para promover o retorno às aulas. .................. 525 

Parágrafo Original: A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, 

é no mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança e 

disponibilize recursos para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar condições 

subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para retornar. ....................... 527 

Parágrafo Original: PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA 

VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? ................................................... 529 
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EIXO V – GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL ..................................................................................... 569 

Parágrafo Original: Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que 

diversidade, direitos humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se 

articulam aos eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos 

direitos à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 

gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as dirigentes da 

educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, retomem a trajetória e 

lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e a promoção de polí- ticas 

reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a 

nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão 

democrática, da transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da 

educação. .......................................................................................................................................... 570 

Parágrafo Original: Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser 

considerada e defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 

qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem implementadas. 

Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, envolvendo a sociedade civil, em 

particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua non neste processo. A participação da 

sociedade é fundamental para a democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo 

processo de implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns de 

educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, 

devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, 

também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de 

escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de participação e 

controle social constituídos. .............................................................................................................. 575 

Parágrafo Original: É fundamental consolidar, portanto, a gestão democrática como princípio basilar da 

educação nacional, sendo que, no SNE, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, 

Distrital e municipais, os fóruns de educação, com legitimidade social e gestão democrática, são 

fundamentais para a garantia das finalidades, diretrizes e estratégias comuns da educação de qualidade 

social que almejamos. Estes organismos precisam ser consolidados nos sistemas, por lei, assegurando a 

necessária estabilidade, perenidade, controle social e participação popular na definição dos rumos da 

política educacional em todos os níveis. ............................................................................................ 582 

Parágrafo Original: A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 

instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no desenvolvimento de 

suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que garanta a participação de 

professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de funcionários/as, bem como da 

comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na implementação das políticas educacionais, 

além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, sempre, pela vontade soberana das comunidades, 

jamais por atalhos autoritários. A gestão democrática deve ser garantida em contraposição ao atual 

cenário de exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é 

preciso denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 

políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da autonomia e da 

gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de ensino, especialmente nas 

universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da autonomia universitária e a defesa da 

nomeação do/a candidato/a mais votado............................................................................................ 583 

Parágrafo Original: Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido para a educação 

básica e superior, pública e privada. Deve, portanto, ser capaz de envolver todos os sistemas e as 

instituições educacionais, perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as modalidades 

educacionais. .................................................................................................................................... 590 

Parágrafo Original: O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à 

educação democrática e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 

financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. ........................................ 591 

Parágrafo Original: A situação atual de desinvestimento, que aprofunda limites para a implementação 

de políticas setoriais garantidoras de direitos, tem como pedra angular a já referida Emenda 

Constitucional nº 95, que impõe profundo limite à necessária ação do Estado no provimento de 

direitos. Esta alteração constitucional se soma a outras medidas nefastas de ortodoxia fiscal que 

comprometem, decisivamente, o financiamento da educação pública, da saúde pública e de outras 
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políticas públicas direcionadas aos cidadãos. É fundamental, sem dúvida alguma, que a Emenda 

Constitucional do Teto de Gastos seja revogada, a bem da melhoria das condições de vida da 

população e da oferta de serviços públicos de qualidade. .................................................................. 592 

Parágrafo Original: A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi 

acompanhada de medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para 

a população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram outros 

ajustes neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao Direito do 

Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todo o arcabouço de proteção 

social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo trabalhador foi novamente assaltado, 

com a aprovação de uma cruel Reforma da Previdência, que redundou na retirada de mais direitos, 

representan- do um sensível retrocesso civilizatório com repercussões desumanas no rebaixamento da 

renda da população, além da promoção das mais variadas formas de terceirização. ........................... 594 

Parágrafo Original: Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado 

direcio- nadas à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 

políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 

desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro encaminhou, 

ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 (Convertida na Emenda 

Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um grande ataque às políticas sociais 

estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação e à ciência e 

tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os fundos estabelecidos na legislação 

infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem os recursos associados ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que possui recursos específicos a serem 

aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos 

salários dos servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições 

ocorram na economia brasileira – e elas já se encontram presentes! .................................................. 596 

Parágrafo Original: Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos 

por processos de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e 

reforçados. O caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 

planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de Educação, 

deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando a concessão do 

fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar uma trajetória de 

orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do Fundef para o Fundeb e, no 

atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer ainda mais participação da União 

para assegurar a democratização igualitária do fator de ponderação para toda educação básica, 

sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, educandos da EJA e do campo, que compõem 

atualmente os 74 milhões, público de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, 

é fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos 

trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do 

trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, 

articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. .................................................... 600 

Parágrafo Original: Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 

adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do conhecimento 

que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da educação em tempo integral, 

faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte escolar, 

alimentação escolar, entre outros. ..................................................................................................... 605 

Parágrafo Original: A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a 

aprovação da lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no 

corpo permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, 

enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a ampliação das 

possibilidades de remuneração de outros profissionais que não ......................................................... 607 

os estabelecidos no Art. 61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de 

recursos, mediante avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas por meio 

de um novo padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado 

para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais da educação, da escola pública e com 

gestão pública. .................................................................................................................................. 608 
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Parágrafo Original: De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e 

referência de justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 

expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, .......................... 609 

perseguir e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o crescimento 

econômico com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento 

nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 108 abre 

uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com participação dos 

movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição do ICMS nos esta- dos, 

acompanhamento das leis estaduais, municipais e Distrital de regulamentação dos CAQ, de modo a 

garantir sua capacidade de atuação no controle social sobre os recursos. ........................................... 610 

Parágrafo Original: Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a 

criação e a consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e 

autônoma, é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política 

Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, concebida 

como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações voltadas a garantir o 

acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das instituições públicas, na perspectiva 

da inclusão social, da formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho 

acadêmico e da qualidade de vida ..................................................................................................... 612 

Parágrafo Original: Além disso, é urgente para a educação básica e superior, incluindo a educação pro- 

fissional, técnica e tecnológica, e também para a promoção da ciência, da pesquisa e do 

desenvolvimento tecnológico, que façamos cessar os efeitos do teto dos gastos, revogando a Emenda 

Constitucional nº 95 e todas as medidas de ajuste fiscal, como a PEC 109 de 2021, que estabelece 

“gatilhos fiscais” a serem acionados quando a despesa obrigatória primária atingir 95%, e a Lei 

Complementar 178 de 2021, que instituiu o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal; ou 

parar a tramitação das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços públicos e as políticas sociais. Este 

movimento é fundamental para a expansão do Fundo Público, que garantirá o direito à educação com 

qualidade e, também, para a promoção das necessárias políticas intersetoriais de desenvolvimento e de 

educação, que envolvem diversas áreas, como cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, 

tecnologia e inovação........................................................................................................................ 615 

Parágrafo Original: PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO 

FINANCIAMENTO PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? ................. 616 

EIXO VI – CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE NAÇÃO SOBERANA E DE ESTADO 

DEMOCRÁTICO EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA VIDA, DOS DIREITOS SOCIAIS, DA 

EDUCAÇÃO E DO PNE ..................................................................................................................... 648 

Parágrafo Original: A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população 

também nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 

com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e microempresas e 

dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e dignidade asseguradas...... 648 

Parágrafo Original: Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização 

desenvolvida sem proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua 

superação social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 

que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. ............................. 651 

Parágrafo Original: É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação 

soberana, efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 

com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o reconhecimento 

do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de serviços à população, em 

que se destacam a saúde e a educação. .............................................................................................. 652 

Parágrafo Original: Não avançaremos em novos marcos civilizatórios se não trabalharmos fortemente, 

também, na radicalização da democracia e no incremento da Participação Popular. De igual modo, é 

princípio fundamental a defesa da vida e a proteção dos acúmulos da ciência a bem da saúde e da vida 

com dignidade. ................................................................................................................................. 654 

Parágrafo Original: Na educação, temos lutas a travar para emprestar importante contribuição ao País. 

Convocamos, assim, a população brasileira para juntos lutarmos: 1. pelo Estado democrático de direito, 

em defesa das instituições republicanas, da vida e da soberania popular; ........................................... 655 
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Parágrafo Original: 2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da 

Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 

sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 

revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais; ............................ 656 

Parágrafo Original: 3. pela defesa e resgate do PNE, à luz das deliberações das Conae de 2010 e de 

2014, e da Conape de 2018, como epicentro das políticas públicas educacionais, fundamental 

articulador do SNE; .......................................................................................................................... 657 

Parágrafo Original: 4. pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a materialização de 

suas metas e estratégias direcionadas à melhoria da educação nacional; ............................................ 658 

Parágrafo Original: 5. pela regulamentação do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei 

complementar; .................................................................................................................................. 658 

Parágrafo Original: 6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, com a 

instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 

qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais 

para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário educação exclusivamente 

destinados aos programas complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem 

destinação de recursos via políticas meritocráticas ou vouchers; ....................................................... 659 

Parágrafo Original: 7. pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal 

para o financiamento da educação pública, de gestão pública; ........................................................... 660 

Parágrafo Original: 8. pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área da 

educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a 

creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições 

públicas; ........................................................................................................................................... 661 

Parágrafo Original: 9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 

Teleco- municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet de 

alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, com garantia 

de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de 

vulnerabilidade; ................................................................................................................................ 662 

Parágrafo Original: 10. pela regulamentação do ensino privado, sob as exigências legais e de qualidade 

aplicadas à educação pública; ........................................................................................................... 663 

Parágrafo Original: 11. pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de 

qualidade, processos regulatórios e de avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação 

básica e superior, considerando a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a educação 

como mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de graduação da área da 

saúde e de formação de professores, ministrado totalmente na modalidade educação a distância (EaD);

 ......................................................................................................................................................... 664 

Parágrafo Original: 12. pela garantia da implantação do piso salarial profissional nacional e de planos 

de carreira para os/as profissionais da educação das redes pública e privada, com a promoção da 

necessária valorização, superando-se as recentes propostas de “fle- xibilização” dos critérios na área, 

bem como impedindo os retrocessos que hoje acontecem no setor público e, em especial, no setor 

privado; ............................................................................................................................................ 665 

Parágrafo Original: 13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como 

es- paços de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades 

e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, 

afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as organizações sociais, as 

parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da 

Mordaça”;......................................................................................................................................... 666 

Parágrafo Original: 14. pela gestão democrática da educação nacional e pelo fortalecimento dos órgãos 

e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva participação da sociedade; . 667 

Parágrafo Original: 15. contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o 

sucatea- mento das universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques do Poder Político e do 

Poder Judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes; ..................... 668 

Parágrafo Original: 16. pela retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior 

em nosso país e pela implementação de uma vigorosa Política Nacional de Assistência Estudantil; .. 668 
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Parágrafo Original: 17. pela revogação da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do Ensino 

Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de 

dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as profissionais da 

educação e promovem o avanço privatista sobre a educação ............................................................. 669 

Parágrafo Original: 18. contra todas as formas de desqualificação da educação e de financeirização, 

priva- tização, terceirização e transferência de responsabilidades do Estado na educação à iniciativa 

privada, em todos os níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas;

 ......................................................................................................................................................... 671 

Parágrafo Original: 19. pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de 

ensino superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus projetos 

formativos, reafirmando a necessidade de implementação das Dire- trizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada (Resolução CNE CP 02/2015); . 671 

Parágrafo Original: 20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e 

políticas anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 

campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação escolar 

indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, adultos e idosos, 

educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre outras, com políticas afirmativas que 

elevem a condição cidadã destes brasileiros e brasileiras historicamente marginalizados e impedidos de 

exercer seu direito constitucional à educação; ................................................................................... 672 

Parágrafo Original: 21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à 

situação de evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes 

da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. ................... 674 

Parágrafo Original: Precisamos ratificar e potencializar a confiança nos professores e demais 

profissionais da educação, nas instituições e sistemas educacionais, nos estudantes, visando à 

materialização de processos formativos e avaliativos contextualizados, vinculados a projetos 

educativos democráticos e emancipatórios, contrapondo-nos à centralidade conferida à avaliação como 

medida de resultado e instrumento de controle, ranqueamento, concorrência e competitividade no 

campo educacional e institucional. .................................................................................................... 676 

Parágrafo Original: A educação nacional, pública (com gestão pública), gratuita, laica, inclusiva, 

democrática e de qualidade social, é o sustentáculo das sociedades democráticas e soberanas. Não 

podemos permitir, portanto, maiores benefícios aos que vivem da renda do capital financeiro em 

detrimento dos serviços públicos essenciais de qualidade de que a imensa maioria dos brasileiros 

necessita e que, com os últimos governos e suas iniciativas, estão sendo destruídos. ......................... 676 

Parágrafo Original: Ratificamos a defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a defesa da 

CF de 1988, do PNE e de um projeto de Estado que garanta educação nacional, pública e de gestão 

pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todas, todos e todes. .......... 676 
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EIXO I – DÉCADAS DE LUTAS E CONQUISTAS SOCIAIS E POLÍTICAS EM 
XEQUE: O GOLPE, A PANDEMIA E OS RETROCESSOS NA AGENDA 
BRASILEIRA 

   

     

 

Parágrafo Original: Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-
institucional para garantir emprego e renda, saúde, segurança alimentar e 
nutricional, moradia, segurança pública, educação, acesso à terra e à água 
potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, ainda não 
assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um 
governo e instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao 
contrário do que acontece hoje. 

   

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, educação, 
Particularmente, em termos de Educação, a nação não pode aceitar com resignação a 
quantidade de analfabetos ainda existentes no País; a falta de políticas públicas efetivas que 
objetivem o acesso à terra escola e à água potável, cultura, sem restrições, como programas 
e projetos que permitam o acesso de diversos públicos e turnos de acordo com a necessidade 
local; a inoperância diante de uma estrutura escolar heterogênea, que gera grandes diferenças 
entre tantos outros direitos básicos elementares, ainda não assegurados à grande maioria da 
população. Mas, as pessoas dos vários níveis sociais, mesmo quando se consegue sua 
permanência; a falta de condições especiais para isso, é preciso um governo e instituições 
organizadas, geridas aprendizagem, que atendam as diversidades, ou de maneira 
responsável, ao contrário uma consistente gestão do fluxo escolar. Além disso, percebe-se 
também a falta de formação continuada para professores e toda equipe escolar que acontece 
hoje. trabalham com crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais, de 
acordo com a necessidade específica do aluno; 

 

América 
Dourada 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça segurança alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, 
educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, 
ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um governo 
comprometido e confiável, voltado a atender as necessidades reais do povo, e instituições 
organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário do que acontece hoje. 

 

Belmonte 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio histórico político-institucional para garantir 
emprego e renda, saúde, seguran ça segurança alimentar e nutricional, moradia, segurança 
pública, educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos 
elementares, ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso 
um governo e instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário do que 
acontece hoje. responsável. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, educação, 
acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, ainda não 
assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um governo e 
instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário do que acontece hoje. 
hoje. Linha 181 – Manter as escolas de campo e qualificar para uma educação dequalidade, 
valorizando o homem do campo respeitando a identidade 

 

Governador 
Mangabeira 
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Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, educação, 
acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, ainda não 
assegurados à grande maioria da população. população, principalmente pessoas do campo, 
pessoas negras, pessoas adultas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem na idade 
certa e de baixa renda . . Mas, para isso, é preciso um governo e instituições organizadas, 
geridas de maneira responsável, ao contrário do que acontece hoje. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, educação, 
acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, ainda não 
assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um governo e 
instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário do que acontece hoje. 
hoje. 177. É preciso ressaltar por meio da sociedade civil e dos movimentos populares e dos 
Conselhos de gestores de políticas públicas fazer valer as ações de melhorias de qualidade de 
vida para da população. 

 

Jaborandi 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça física, emocional segurança alimentar e nutricional, moradia, 
segurança pública, educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos 
básicos elementares, ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, 
é preciso um governo e instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário 
do que acontece hoje. 

 

Jaguaquara 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça segurança alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, 
educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, 
ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um governo 
e instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário do que acontece hoje. 
hoje, embora tenha sido sentido também em outros momentos da história do Brasil. 

 

Licínio de 
Almeida 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça segurança alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, 
educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, 
ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um governo 
e instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário do que acontece hoje. 
Manter as escolas de campo e qualificar para uma educação de qualidade, valorizando o 
homem do campo respeitando a identidade 

 

Maragogipe 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, (COMO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO E ARTESANATO), saúde, 
seguran ça FÍSICA E PSICOLOGICA segurança alimentar e nutricional, moradia, segurança 
pública, educação, acesso à terra e à água potável, SANEAMENTO BÁSICO RURAL, COLETA 
SELETIVA E DESCARTE DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DOS LIXOS , FOSSA 
BIODIGESTOR, ELETRIFICAÇÃO RURAL, entre tantos outros direitos básicos elementares, 
ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um governo 
e instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário do que acontece hoje. 

 

Santa Cruz 
Cabrália 
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Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego 
Democratizar as escolas, através dos conselhos, por meio de eleições de diretores e renda, 
saúde, seguran ça alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, educação, acesso à 
terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, ainda não assegurados 
à grande maioria da população. Mas, conselheiros, através de eleições para isso, é preciso um 
governo e instituições organizadas, geridas as unidades escolares, sendo de maneira 
responsável, ao contrário do que acontece hoje. responsabilidade municipal. 

 

Santa Maria da 
Vitória 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça segurança alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, 
educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, 
ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um governo 
e instituições organizadas, e a participação da sociedade civil geridas de maneira responsável, 
ao contrário do que acontece hoje. 

 

Serra do 
Ramalho 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça segurança alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, 
educação, cultura, lazer, esporte, saneamento básico e acesso à terra e à água potável, entre 
tantos outros direitos básicos elementares, ainda não assegurados à grande maioria da 
população. Mas, para isso, é preciso um governo e instituições organizadas, geridas de 
maneira responsável, ao contrário do que acontece hoje. 

 

Souto Soares 

 

     

 

Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir emprego e 
renda, saúde, seguran ça e soberania alimentar alimentar e nutricional, moradia, segurança 
pública, educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos 
elementares, ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso 
um governo e instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário do que 
acontece hoje. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Há, EIXO I UMA ESCOLA PARA O FUTURO: TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE A SERVIÇO 
DA EDUCAÇÃO. ( X )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas 
novas - Efetivar a construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de 
estudantes, que pode ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação 
básica públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos 
pedagógicos e formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar 
concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais 
de acesso livre, públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, 
pag. 58). ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - 
Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. - Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação 
social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a 
conectividade, compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o 
universo social vivenciado pelos estudantes. - Construir um plano estratégico de ações 
integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos 
tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a 
internet e serviços atinentes. - Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco na 
construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias 
ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. - Disponibilizar 
internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a democratização e 
inclusão digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade às comunidades 
escolares. - Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e conectividade nas escolas 
urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos e acesso a internet com 
qualidade para estudantes e  

 

Valença 
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docentes das escolas públicas. Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-
institucional para garantir emprego e renda, saúde, seguran ça alimentar e nutricional, moradia, 
segurança pública, educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos 
básicos elementares, ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, 
é preciso um governo e instituições organizadas, geridas de maneira responsável, ao contrário 
do que acontece hoje. 

   

     

 Parágrafo Original: O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise 
sanitária, ambiental e de política econômica e educacional, que atravessa e 
alcança milhões de brasileiros. Tal situação, contudo, não se explica apenas 
pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os países do mundo 
inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de 
inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, 
patrocinado por setores conservadores da sociedade brasileira: o capital 
agrário, industrial e financeiro, com o apoio do monopólio dos grandes meios 
de comunicação e da cumplicidade do Judiciário. 

   

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e As condições de 
política econômica acessibilidade curricular e educacional, que atravessa e alcança milhões de 
brasileiros. Tal situação, contudo, ambientes de escolarização adequados para todos os 
estudantes, independentemente de serem ou não se explica apenas pela ocorrência pessoas 
com deficiência, devem ser vistas com objetivo e não como atos isolados de mitigação 
emergencial. Os Direitos Humanos e Ambientais são prerrogativas da grave pandemia (Covid-
19) nação, é uma questão de dignidade, assim como de Justiça Social. Por isso, uma das 
condições necessárias, para a garantia dos direitos humanos dentre outros, seria viabilizar 
recursos que assola garantam uma estrutura física adequada, onde os países do mundo inteiro. 
No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto alunos se sintam inseridos, 
disponibilizar também profissionais habilitados em áreas especificas de inflexão o 
impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano acordo com as necessidade real 
de 2016, patrocinado por setores conservadores da sociedade brasileira: o capital agrário, 
industrial cada entidade e financeiro, com o apoio do monopólio dos grandes meios projetos 
que desenvolvam cursos de comunicação capacitação profissional para adolescentes e da 
cumplicidade do Judiciário. jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. 

 

América 
Dourada 

 

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. No caso brasileiro, do Brasil, a crise, crise se torna, muito mais 
complexa, tem como ponto por se tratar de inflexão o impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, ocorrido no ano um país rico, contudo, tal riqueza está concentrada nas mãos de 
2016, patrocinado por setores conservadores uma minoria, em detrimento à classe que vive à 
margem da sociedade brasileira: o capital agrário, industrial e financeiro, com o apoio do 
monopólio dos grandes meios de comunicação e linha da cumplicidade do Judiciário. pobreza. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, Essa crise brasileira já acontece na 
realidade muito mais complexa, tem como ponto de inflexão o impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado por setores conservadores da antes do 
PT, simplesmente a sociedade brasileira: o capital agrário, industrial não tinha conhecimento e 
financeiro, com o apoio a partir do monopólio dos grandes meios de comunicação e da 
cumplicidade do Judiciário. impeachment, tudo isso veio à tona. 

 

Capela do Alto 
Alegre 
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O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Senso necessário 
buscar alternativas para geração de energia de menos impactos ambientais e econômicos. Tal 
situação, contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que 
assola os países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como 
ponto de inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, 
patrocinado por setores conservadores da sociedade brasileira: o capital agrário, industrial e 
financeiro, com o apoio do monopólio dos grandes meios de comunicação e da cumplicidade 
do Judiciário. 

 

Correntina 

 

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de 
inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado 
por setores conservadores da sociedade brasileira: o capital agrário, industrial e financeiro, 
com o apoio do monopólio dos grandes meios de comunicação e da cumplicidade do Judiciário. 
Onde ficou claro a necessidade do desenvolvimento e a parceria para/com o (FUST) Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicação, existente desde 2009; Maior investimento 
na conectividade para o acesso a educação básica pública. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e ( o poderio de compra decaiu por conta dessa crise, acarretando na fome de 
milhares de pessoas que vivem em situação extrema de vulnerabilidade social)e educacional, 
que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, contudo, não se explica apenas 
pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os países do mundo inteiro. No caso 
brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de inflexão o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado por setores conservadores 
da sociedade brasileira: o capital agrário, industrial e financeiro, com o apoio do monopólio dos 
grandes meios de comunicação e da cumplicidade do Judiciário. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. Porém a responsabilidade também são dos governantes que não 
administram de maneira correta as verbas a eles destinadas e da população que não 
fiscalizam. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de inflexão o 
impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado por setores 
conservadores da sociedade brasileira: o capital agrário, industrial e financeiro, com o apoio 
do monopólio dos grandes meios de comunicação e da cumplicidade do Judiciário. 

 

Irajuba 

 

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de 
inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado 
por setores conservadores da sociedade brasileira: o capital agrário, industrial e financeiro, 
com o apoio do monopólio dos grandes meios de comunicação e da cumplicidade por uma 
parte do Judiciário. 

 

Jacobina 
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O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de 
inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado 
por setores conservadores da sociedade brasileira: o capital agrário, industrial e financeiro, 
com o apoio do monopólio dos grandes meios de comunicação e da cumplicidade passividade 
do Judiciário. 

 

Jaguaquara 

 

     

 

O País, atualmente configurando como a 12º economia, infelizmente, passa por uma 
devastadora crise sanitária, ambiental e de política econômica e educacional, que atravessa e 
alcança milhões de brasileiros. Tal situação, contudo, não se explica apenas pela ocorrência 
da grave pandemia (Covid-19) que assola os países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a 
crise, muito mais complexa, tem como ponto de inflexão o impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado por setores conservadores da sociedade 
brasileira: o capital agrário, industrial e financeiro, com o apoio do monopólio dos grandes 
meios de meios de comunicação e da cumplicidade do Judiciário. 

 

Jequié 

 

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, SOCIAL, ambiental e de 
política econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de 
inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado 
por setores conservadores da sociedade brasileira: brasileira, CLASSE SOCIAL DOMINANTE 
o capital agrário, industrial e financeiro, com o apoio do monopólio dos grandes meios de 
comunicação (ATRAVÉS DAS FAKENEWS) e da cumplicidade do Judiciário. 

 

Santa Cruz 
Cabrália 

 

     

 

O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de política 
econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de 
inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado 
por setores conservadores da sociedade brasileira: o capital internacional, o capital agrário, 
industrial e financeiro, com o apoio do monopólio dos grandes meios de comunicação e da 
cumplicidade do Judiciário. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

O Aditivas: O País, infelizmente, passa por uma devastadora crise sanitária, ambiental e de 
política econômica e educacional, que atravessa e alcança milhões de brasileiros. Tal situação, 
contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave pandemia (Covid-19) que assola os 
países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito mais complexa, tem como ponto de 
inflexão o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, patrocinado 
por POLÍTICAS IMPERIALISTAS E setores conservadores da sociedade brasileira: o capital 
agrário, industrial e financeiro, com o apoio do monopólio dos grandes meios de comunicação 
e da cumplicidade do Judiciário. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o 
retrocesso civilizatório no País, foi a chegada de Michel Temer ao Governo 
Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, midiático e parlamentar e, 
em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio 
de setores da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto 
de medidas que atenta contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade 
nas décadas anteriores consagradas na Carta Constitucional de  
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1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um conjunto de 
avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são 
esvaziados, fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e 
de tantas outras políticas públicas relevantes para a garantia do bem-estar 
social do povo brasileiro. 

   

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda Nesta oportunidade, em face à sua significativa 
importância, será indispensável a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi avaliação da 
atual Base Nacional Comum Curricular, Documentos Curriculares Municipais, e Projetos 
Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares para todas as etapas da Educação Básica, a 
chegada saber: Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA (Educação de Michel Temer ao 
Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, midiático Jovens e parlamentar 
e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal Adultos), e ultraconservador, 
por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores Ensino Médio. Esta 
ação é considerada indispensável devido à rápida evolução da classe dominante. O processo 
acelerou a adoção de um conjunto de medidas sociedade, no que atenta contra o povo diz 
respeito às suas necessidades, e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas 
anteriores consagradas na Carta Constitucional de 1988, discussões e sinalizam progressiva 
militarização do Estado. Assim, um conjunto de avanços institucionais contestações feitas aos 
moldes em que foi construída e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e seus respectivos 
pormenores. Também neste caso, será importante uma avaliação em nível de tantas outras 
políticas públicas relevantes para cada ente federado, tendo em vista a garantia natureza do 
bem-estar social do povo brasileiro. documento. 

 

América 
Dourada 

 

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas 
públicas relevantes para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro.  

 

Campo Formoso 

 

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
com proposta de privatizações, desestatizações, destituição de cargos e funções 
representativas (correios, INPE e outros). fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, 
da educação e de tantas outras políticas públicas relevantes para a garantia do bem-estar 
social do povo brasileiro. 
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Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas um discurso pautado em 
valores familiares e no apoio de setores da religiosos para atender a classe dominante. 
dominante e com o apoio desses. O processo acelerou facilitou a adoção de um conjunto de 
medidas que atenta contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas 
anteriores consagradas na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização 
do Estado. Assim, um conjunto de avanços institucionais e normativos,  
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arduamente conquistados, são esvaziados, fazendo retroceder os avanços nas áreas da 
saúde, da educação e de tantas outras políticas públicas relevantes para a garantia do bem-
estar social do povo brasileiro. 

   

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas 
públicas relevantes para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro. Linha 198 – Criação 
de políticas com ações que venham melhorar a educação implementando programas de 
investimentos que assegurem o direito a educação , saúde e o bem estar de toda sociedade 
brasileira. Linha 195 e 196– Retomar de onde o Brasil parou, além do limite para avançar e 
conquistar os direitos assegurados anteriormente como ampliação das políticas pública de 
inclusão ( Educação especial), jovens e adultos , comunidade negras e outras. Formação 
continuada para professores e funcionários da Educação, incentivo na programação de 
programas , cortes nos investimentos em bolsas de incentivos a docência, como a PBD, 
residência pedagógica , corte de bolsa de incentivo a pesquisa Linha 198 – Criação de políticas 
com ações que venham melhorar a educação implementando programas de investimentos que 
assegurem o direito a educação, saúde e o bem estar de toda sociedade brasileira. 
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Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Estado pela 
via governamental e da Educação. Assim, um conjunto de avanços institucionais e normativos, 
arduamente conquistados, são esvaziados, fazendo retroceder os avanços nas áreas da 
saúde, da educação e de tantas outras políticas públicas relevantes para a garantia do bem-
estar social do povo brasileiro. 
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Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas 
públicas relevantes para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro. Oferecendo 
formações para professores e toda equipe escolar, valorizando sua importância no processo 
de ensino e aprendizado; Visar equipamentos para condições de trabalho, melhoria no salário 
dos profissionais para ampliações do currículo. 
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Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, saúde pelo negacionismo com o uso das 
medidas sanitárias que poderiam conter o avanço do vírus. Além disso, dois ministros da saúde 
pediram demissão por discordarem da posicionamento do presidente em relação às medidas 
sanitárias,, da educação e de tantas outras políticas públicas relevantes para a garantia do 
bem-estar social do povo brasileiro. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas 
públicas relevantes para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro. 202. Fortalecer o 
combate as fake news por meio de audiências públicas e implantação das tics no currículo das 
escolas públicas. 
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Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação social especial 
especialmente as que atendem diretamente aos municípios que constituem a rede de apoio 
multidisciplinar, institucional e de tantas outras políticas públicas relevantes para a garantia do 
bem-estar social do povo brasileiro. 

 

Jaguaquara 

 

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas 
públicas relevantes para a garantia do bem-estar social e econômico do povo brasileiro. 

 

Jequié 

 

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O Retomar de onde o Brasil parou, além do limite para avançar e 
conquistar os direitos assegurados anteriormente como ampliação das políticas pública de  
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inclusão ( Educação especial), jovens e adultos , comunidade negras e outras. Formação 
continuada para professores e funcionários da Educação, incentivo na programação de 
programas , cortes nos investimentos em bolsas de incentivos a docência, como a PBD, 
residência pedagógica , corte de bolsa de incentivo a pesquisa, ensino e extensão. O processo 
acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta contra o povo e que destrói as 
conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas na Carta Constitucional de 
1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Criação de políticas com ações que 
venham melhorar a educação implementando programas de investimentos que assegurem o 
direito a educação , saúde e o bem estar de toda sociedade brasileira. Assim, um conjunto de 
avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, fazendo 
retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas públicas 
relevantes para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro. 

   

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas 
públicas relevantes para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em supostas notícias falsas e no apoio de 
setores da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que 
atenta contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores 
consagradas na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. 
Assim, um conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são 
esvaziados, fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas 
outras políticas públicas relevantes para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro. 

 

São Desidério 

 

     

 

Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o retrocesso civilizatório no País, foi 
a chegada de Michel Temer ao Governo Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, 
midiático e parlamentar e, em seguida, pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e 
ultraconservador, por meio de campanha ancorada em notícias falsas e no apoio de setores 
da classe dominante. O processo acelerou a adoção de um conjunto de medidas que atenta 
contra o povo e que destrói as conquistas da sociedade nas décadas anteriores consagradas 
na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam progressiva militarização do Estado. Assim, um 
conjunto de avanços institucionais e normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, 
fazendo retroceder os avanços nas áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas 
públicas relevantes para a garantia do bem-estar social do povo brasileiro. brasileiro, 
negligenciando os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. 

 

Souto Soares 

 

     

 

Parágrafo Original: A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro 
naquilo que diz respeito à característica comum de impor restrição de direitos, 
de acionar agendas de ajuste fiscal e de constrangimento às políticas setoriais 
e aos direitos consagrados na Constituição de 1988, também é marcada pelos 
ataques às instâncias e aos instrumentos de participação social. No Governo 
Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção de financiamentos impactaram os 
conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), por exemplo, foi alterado 
unilateralmente; no Governo Bolsonaro, organismos de participação foram 
ainda mais afetados, sendo extintos e reduzidos os colegiados da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, como  
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conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns e 
qualquer outra deno- minação dada a colegiados que não tenham sido criados 
por lei. Merecem atenção, ainda, os retrocessos nos marcos históricos de 
composição do Conselho Nacional de Educação (CNE), cujas indicações vieram 
acompanhadas de forte viés ideológico conservador, privatista e religioso, em 
consonância aos interesses governamentais e em contraposição à defesa do 
CNE como órgão de Estado. A recente Política Nacional de Participação Social 
representa um profundo atraso para a redemocratização do Estado brasileiro. 

   

     

 

A transição orquestrada pelos governos Temer qualidade da Educação perpassa por temas 
diferentes, a serem discutidos em vários momentos abordando os demais eixos e Bolsonaro 
naquilo sub-eixos propostos para a conferência. Este fato reforçará a interdisciplinaridade da 
conferência, pois o trabalho a ser desenvolvido, especificamente, requer um estudo profundo 
acerca da regulação destas políticas educacionais, que diz respeito contêm, por exemplo, itens 
ligados à característica comum de impor restrição de direitos, de acionar agendas de ajuste 
fiscal localização e de constrangimento às políticas setoriais e estrutura física dos espaços 
para as práticas do ensino; aos direitos consagrados na Constituição recursos humanos, em 
nível administrativo e de 1988, também é marcada pelos ataques docência; às instâncias e aos 
instrumentos condições de participação social. No Governo Temer, os cortes financeiros e/ou 
a extinção de financiamentos impactaram os conselhos, e o Fórum Nacional de Educação 
(FNE), por exemplo, foi alterado unilateralmente; no Governo Bolsonaro, organismos de 
participação foram ainda mais afetados, sendo extintos e reduzidos os colegiados trabalho, 
incluindo as questões da administração pública federal direta, autárquica saúde e fundacional, 
como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns e qualquer outra 
deno- minação dada salarial dos profissionais envolvidos, garantindo a colegiados formação 
continuada na área em que não tenham sido criados por lei. Merecem atenção, ainda, os 
retrocessos nos marcos históricos atua e de composição do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), cujas indicações vieram acompanhadas de forte viés ideológico conservador, privatista 
atendimento dos alunos e religioso, em consonância respectivas famílias; aos interesses 
governamentais recursos materiais e em contraposição à defesa do CNE como órgão de 
Estado. A recente Política Nacional de Participação Social representa um profundo atraso para 
tecnológicos necessários a redemocratização do Estado brasileiro. serem disponibilizados, 
dentre outros. 
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A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro naquilo que diz respeito à 
característica comum de impor restrição de direitos, de acionar agendas de ajuste fiscal e de 
constrangimento às políticas setoriais e aos direitos consagrados na Constituição de 1988, 
também é marcada pelos ataques às instâncias e aos instrumentos de participação social. No 
Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção de financiamentos impactaram os 
conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), por exemplo, foi alterado unilateralmente; 
no Governo Bolsonaro, organismos de participação foram ainda mais afetados, sendo extintos 
e reduzidos os colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns e qualquer outra 
deno- minação denominação dada a colegiados que não tenham sido criados por lei. Diante 
do exposto no texto base sobre os descasos na educação ocorridos ao longo da história, é 
possível perceber que há necessidade de que as verbas destinadas a educação precisam de 
uma fiscalização mais frequente e rígida a fim de averiguar se realmente são destinadas ao 
que se propõe. Merecem atenção, ainda, os retrocessos nos marcos históricos de composição 
do Conselho Nacional de Educação (CNE), cujas indicações vieram acompanhadas de forte 
viés ideológico conservador, privatista e religioso, em consonância aos interesses 
governamentais e em contraposição à defesa do CNE como órgão de Estado. A recente 
Política Nacional de Participação Social representa um profundo atraso para a 
redemocratização do Estado brasileiro. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro naquilo que diz respeito à 
característica comum de impor restrição de direitos, de acionar agendas de ajuste fiscal e de 
constrangimento às políticas setoriais e aos direitos consagrados na Constituição de 1988, 
também é marcada pelos ataques às instâncias e aos instrumentos de participação social. No 
Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção de financiamentos impactaram os 
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conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), por exemplo, foi alterado unilateralmente; 
no Governo Bolsonaro, organismos de participação foram ainda mais  
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afetados, sendo extintos e reduzidos os colegiados da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, 
mesas, fóruns e qualquer outra deno- minação dada a colegiados que não tenham sido criados 
por lei. Merecem atenção, ainda, os retrocessos nos marcos históricos de composição do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), cujas indicações vieram acompanhadas de forte viés 
ideológico conservador, privatista e religioso, em consonância aos interesses governamentais 
e em contraposição à defesa do CNE como órgão de Estado. A recente Política Nacional de 
Participação Social representa um profundo atraso para a redemocratização do Estado 
brasileiro. brasileiro. A transformação em participação social tem que partir de cada um, como 
agente político e transformador local. o ser político. 

   

     

 

A 222. Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se mul- 
223. tiplicam em razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, 224. 
propuseram a utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetivi- 225. 
dade, atacaram as universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se 226. 
medidas equivocadas de flexibilização do necessário isolamento e distanciamento 227. físico, 
não se desenvolveu uma efetiva política de testagem da população e não houve 228. o 
necessário planejamento para a compra de vacinas na escala necessária à imuniza- 229. ção 
de nossa população. No plano internacional, ignoram-se o multilateralismo e as 230. relações 
globais de cooperação entre países, algumas das dimensões fundamentais 231. para a 
construção de saídas no cenário de uma pandemia de proporções singulares, 232. 
prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. No auge da pandemia, a 233. maior 
autoridade da República questionou mais uma vez o uso de máscaras e, osten- 234. 
sivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que tratou as 235. 
dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 236. por 
fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e 237. mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastró- 238. ficas. 
Toda a sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo 239. 240. 
Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos 241. 
indígenas as populações mais vitimizadas. A transição orquestrada pelos governos Temer e 
Bolsonaro naquilo que diz respeito à característica comum de impor restrição de direitos, de 
acionar agendas de ajuste fiscal e de constrangimento às políticas setoriais e aos direitos 
consagrados na Constituição de 1988, também é marcada pelos ataques às instâncias e aos 
instrumentos de participação social. No Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção 
de financiamentos impactaram os conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), por 
exemplo, foi alterado unilateralmente; no Governo Bolsonaro, organismos de participação 
foram ainda mais afetados, sendo extintos e reduzidos os colegiados da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, 
equipes, mesas, fóruns e qualquer outra deno- minação dada a colegiados que não tenham 
sido criados por lei. Merecem atenção, ainda, os retrocessos nos marcos históricos de 
composição do Conselho Nacional de Educação (CNE), cujas indicações vieram 
acompanhadas de forte viés ideológico conservador, privatista e religioso, em consonância aos 
interesses governamentais e em contraposição à defesa do CNE como órgão de Estado. A 
recente Política Nacional de Participação Social representa um profundo atraso para a 
redemocratização do Estado brasileiro. 
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A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro naquilo que diz respeito à 
característica comum de impor restrição de direitos, de acionar agendas de ajuste fiscal e de 
constrangimento às políticas setoriais e aos direitos consagrados na Constituição de 1988, 
também é marcada pelos ataques às instâncias e aos instrumentos de participação social. No 
Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção de financiamentos impactaram os 
conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), por exemplo, foi alterado unilateralmente; 
no Governo Bolsonaro, organismos de participação foram ainda mais afetados, sendo extintos 
e reduzidos os colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns e qualquer outra 
deno- minação dada a colegiados que não tenham sido criados por lei. Merecem atenção, 
ainda, os retrocessos nos marcos históricos de composição do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), cujas indicações vieram acompanhadas de forte viés ideológico conservador, 
privatista e religioso, em consonância aos interesses governamentais e em contraposição à 
defesa do CNE como órgão de Estado. A recente Política Nacional de Participação Social 
representa um profundo atraso para a redemocratização do Estado brasileiro. . 

 

Campo Formoso 

 

    



186 

 

     

 

A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro naquilo que diz respeito à 
característica comum de impor restrição de direitos, de acionar agendas de ajuste fiscal e de 
constrangimento às políticas setoriais setoriais, desmonte das políticas sociais e aos dos 
direitos consagrados na Constituição de 1988, também é marcada pelos ataques às instâncias 
e aos instrumentos de participação social. No Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a 
extinção de financiamentos impactaram os conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), 
por exemplo, foi alterado unilateralmente; no Governo Bolsonaro, organismos de participação 
foram ainda mais afetados, sendo extintos e reduzidos os colegiados da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, 
equipes, mesas, fóruns e qualquer outra deno- minação dada a colegiados que não tenham 
sido criados por lei. Merecem atenção, ainda, os retrocessos nos marcos históricos de 
composição do Conselho Nacional de Educação (CNE), cujas indicações vieram 
acompanhadas de forte viés ideológico conservador, negacionista, privatista e religioso, em 
consonância aos interesses governamentais e em contraposição à defesa do CNE como órgão 
de Estado. A recente Política Nacional de Participação Social representa um profundo atraso 
retrocesso para a redemocratização do Estado brasileiro. 
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A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro naquilo que diz respeito à 
característica comum de impor restrição de direitos, de acionar agendas de ajuste fiscal e de 
constrangimento às políticas setoriais e aos direitos consagrados na Constituição de 1988, 
também é marcada pelos ataques às instâncias e aos instrumentos de participação social. No 
Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção de financiamentos impactaram os 
conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), por exemplo, foi alterado unilateralmente; 
no Governo Bolsonaro, organismos de participação foram ainda mais afetados, sendo extintos 
e reduzidos os colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns e qualquer outra 
deno- minação dada a colegiados que não tenham sido criados por lei. Merecem atenção, 
ainda, os retrocessos nos marcos históricos de composição do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), cujas indicações vieram acompanhadas de forte viés ideológico conservador, 
privatista e religioso, religioso (faz-se necessário destacar que é um direito do cidadão 
brasileiro práticar a sua religiosidade sem discriminação. Vale ressaltar que a nação braseileira 
possui várias vertentes religiosas, das quais podemos destacar: religião judaico-cristã, a 
religiosidade indígena, as religiões de matrizes africanas e tantas outras), em consonância aos 
interesses governamentais e em contraposição à defesa do CNE como órgão de Estado. A 
recente Política Nacional de Participação Social representa um profundo atraso para a 
redemocratização do Estado brasileiro. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro naquilo que diz respeito à 
característica comum de impor restrição de direitos, de acionar agendas de ajuste fiscal e de 
constrangimento às políticas setoriais e aos direitos consagrados na Constituição de 1988, 
também é marcada pelos ataques às instâncias e aos instrumentos de participação social. No 
Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção de financiamentos impactaram os 
conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), por exemplo, foi alterado unilateralmente; 
no Governo Bolsonaro, organismos de participação foram ainda mais afetados, sendo extintos 
e reduzidos os colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns e qualquer outra 
deno- minação dada a colegiados que não tenham sido criados por lei. Merecem atenção, 
ainda, os retrocessos nos marcos históricos de composição do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), cujas indicações vieram acompanhadas de forte viés ideológico conservador, 
privatista e religioso, em consonância aos interesses governamentais e em contraposição à 
defesa do CNE como órgão de Estado. Desde que os povos indígenas conquistaram o direito 
à educação específica e diferenciada, passaram a ocupar uma importante cadeira no Conselho 
Nacional de Educação (CNE). Em 2020, o presidente da República Jair Messias Bolsonaro, 
excluiu os povos indígenas da composição do Conselho Nacional de Educação. A recente 
Política Nacional de Participação Social representa um profundo atraso para a 
redemocratização do Estado brasileiro. 
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A Aditivas A transição orquestrada pelos governos Temer e Bolsonaro naquilo que diz respeito 
à característica comum de impor restrição de direitos, de acionar agendas de ajuste fiscal e de 
constrangimento às políticas setoriais e aos direitos consagrados na Constituição de 1988, 
também é marcada pelos ataques às instâncias e aos instrumentos de participação social. No 
Governo Temer, os cortes financeiros e/ou a extinção de financiamentos impactaram os 
conselhos, e o Fórum Nacional de Educação (FNE), por exemplo, foi alterado unilateralmente; 
Da mesma forma, no governo Dilma, houve alteração na política do FIES com grande impacto 
no acesso à educação superior. No Governo Bolsonaro, organismos de participação foram 
ainda mais afetados, sendo extintos e reduzidos os colegiados da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, como conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, 
mesas, fóruns e qualquer outra deno- minação denominação dada a colegiados que não 
tenham sido criados por lei. Merecem atenção, ainda, os retrocessos nos marcos históricos de 
composição do Conselho Nacional de Educação (CNE), cujas indicações vieram 
acompanhadas de forte viés ideológico conservador, privatista e religioso, em consonância aos 
interesses governamentais e em contraposição à defesa do CNE como órgão de Estado. A 
recente Política Nacional de Participação Social representa um profundo atraso para a 
redemocratização do Estado brasileiro. 
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Parágrafo Original: Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas 
mortes evitáveis se multiplicam em razão de ações criminosas do Governo 
Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a utilização de medicamentos sem 
evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as universidades federais e 
os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de flexibilização 
do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário 
planejamento para a compra de vacinas na escala necessária à imunização de 
nossa população. No plano internacional, ignoram-se o multilateralismo e as 
relações globais de cooperação entre países, algumas das dimensões 
fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma pandemia de 
proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e 
vacinas. No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou 
mais uma vez o uso de máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a 
par do desprezo e sarcasmo com que tratou as dezenas de milhares de mortes 
que se avolumam em número crescente. Negam-se, por fim, a ciência e o 
conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais vidas são 
ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda 
a sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo 
Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e 
os povos indígenas as populações mais vitimizadas. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram Por meio 
das avaliações feitas ao longo dos últimos anos, sobretudo, a utilização partir de medicamentos 
sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as universidades federais e os 
governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de flexibilização 2014, ano do 
necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma efetiva política de 
testagem início da população e não houve o necessário planejamento para vigência do atual 
PNE podemos constatar que a compra nação tem passado por diversas situações de vacinas 
na escala necessária à imunização natureza social, de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais diferentes demandas em todas assuas áreas, 
especialmente, na Educacional (p.13, parágrafo 4º). Nesse contexto, considera-se que para a 
construção efetivação do ensino aprendizagem de saídas no cenário de uma pandemia de 
proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. No auge da 
pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez qualidade, é necessário 
garantir ações nacionais que garantam o uso de máscaras e, ostensivamente, estimulou 
aglomerações, a par cumprimento do desprezo e sarcasmo com o Art 206 da CF, Inciso V, VII, 
XI, parágrafo único que tratou se refere as dezenas politicas de milhares formação e 
valorização dos profissioanais da educação, dos planos de mortes carreira que se avolumam 
em número crescente. Negam-se, por fim, somente deverão ser alterados após ampla 
discussão da categoria; considerando a ciência valorização dos  
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profissionais da educação ingressos e o conhecimento e, (as) por consequência, o preço pago 
é alto: mais e mais vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções 
catastróficas. Toda a sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo 
Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos 
indígenas as populações mais vitimizadas. concurso publico. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. vitimizadas. Parágrafo novo] - Conseguir com que as políticas 
públicas retornem e se fortaleçam. [Parágrafo novo] - Cada cidadão precisa perceber seu 
direito e a sua função social para uma melhoria da educação. [Parágrafo novo] - Quem golpeou 
as conquistas da nossa nação? Anos de lutas e sonhos idealistas em vão. Quem ousou usurpar 
os nossos poucos direitos previstos na Constituição? Que tínhamos alcançado de grão em 
grão. Quem foi o Judas que esquartejou e crucificou a educação? Se já vínhamos em passos 
tão lentos imagina agora então. E se a educação é processo, como caminhar na contramão? 
Se há problema, há solução. Então, ou aprendemos a votar e exercer o nosso direito e dever 
de cidadão, ou o caos permanece de geração em geração. A hora é agora cidadão! Olhe ao 
seu entorno, reflita, lute e não se faça de rogado não!! 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre  
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países, algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, .Federal, 
sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e negros/as, população 
quilombola, os povos indígenas Indígenas, pessoas com deficiências, nômades e as 
populações mais vitimizadas. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas ineficazes do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram 
a utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
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No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo  
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com que tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. 
Negam-se, por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais 
e mais vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. 
Toda a sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida desordenada do Governo 
Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos 
indígenas as populações mais vitimizadas. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as negros/as, PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS, COMUNIDADES RIBEIRINHAS, QUILOMBOLAS, PESSOAS 
DO CAMPO e os povos indígenas as populações mais vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, mulheres, homossexuais, pessoas negros/as e os 
povos indígenas as populações mais vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Bolsonaro e de setores conservadores 
representados pelo gabinete paralelo. Ocultaram-se dados, propuseram a utilização de 
medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as universidades 
federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de flexibilização do 
necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma efetiva política de 
testagem da população e não houve o necessário planejamento para a compra de vacinas na 
escala necessária à imunização de nossa população. No plano internacional, ignoram-se o 
multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, algumas das dimensões 
fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma pandemia de proporções 
singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. No auge da pandemia, 
a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de máscaras e, 
ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que tratou as 
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dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, por fim, a 
ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais vidas são  
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ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a sociedade 
brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os pobres, 
populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as populações mais 
vitimizadas. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. vitimizadas. Linha 241– Acrescentar “Pessoa Com Necessidades 
Especiais Linha 241– ... Indígena, LGBT QIA mais as entidades de religiosidade de matriz 
africana é povos de terreiros 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, interviram e 
atacaram as universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas 
equivocadas de flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se 
desenvolveu uma efetiva política de testagem da população e não houve o necessário 
planejamento para a compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa 
população. No plano internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de 
cooperação entre países, algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas 
no cenário de uma pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de 
insumos e vacinas. No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais 
uma vez o uso de máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e 
sarcasmo com que tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número 
crescente. Negam-se, por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago 
é alto: mais e mais vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções 
catastróficas. Toda a sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo 
Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas com deficiências, 
LGBTQIA+, mulheres, idosos, pessoas negros/as e os povos indígenas as e comunidades 
tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e demais populações mais vitimizadas. 
vitimadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, 
efetividadeenquanto isso algumas comunidades indígenas sofriam com surtos de malárias e a 
cloriquina que deveria ser usada para currá-los eram orientadas de maneira inadequada , 
atacaram as universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas 
equivocadas de flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se 
desenvolveu uma efetiva política de testagem da população e não houve o necessário 
planejamento para a compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa 
população. No plano internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de 
cooperação entre países, algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas 
no cenário de uma pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de 
insumos e vacinas. No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais 
uma vez o uso de máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do  
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desprezo e sarcasmo com que tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em 
número crescente. Negam-se, por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço 
pago é alto: mais e mais vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções 
catastróficas. Toda a sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo 
Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos 
indígenas as populações mais vitimizadas. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia Porém, ele teve uma parcela de Covid-19, muitas 
mortes evitáveis se multiplicam culpa em razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. 
Ocultaram-se dados, propuseram incitar a população a não utilização de medicamentos sem 
evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as universidades federais máscaras e os 
governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de flexibilização do necessário 
isolamento e distanciamento físico, principalmente não se desenvolveu uma efetiva política de 
testagem da população e não houve o necessário planejamento provê os insumos para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. null 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. vitimizadas. 242. Com todas essa negação o governo contribuiu 
também com o aumento do analfabetismo funcional entre os jovens, em decorrência do 
desmonte do Programa Brasil Alfabetizado descumprindo a meta 9. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
há enfraquecimento da integração Latinoamericana e uma maior aproximação com os BRICS 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
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máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente.  
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crescente, levando o Brasil a um notável isolamento. Negam-se, por fim, a ciência e o 
conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais vidas são ceifadas e a 
destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a sociedade brasileira está 
sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os pobres, populações em 
situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as populações mais vitimizadas. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, rua,L G B T Q I A+, pessoas negros/as e os povos 
indígenas as populações mais vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. vitimizadas “Pessoa Com Necessidades Especiais”, LGBT QIA 
+ as entidades de religiosidade de matriz africana e povos de terreiros. Ofertar moradia digna 
para a população majoritariamente negra, garantir saneamento básico para a população pobre 
dando ênfase maior para a população do campo, negros indígenas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas ineficazes e omissão de medidas do Governo Bolsonaro. 
Ocultaram-se dados, propuseram a utilização de medicamentos sem evidência científica sobre 
sua efetividade, atacaram as universidades federais e os governadores de estados, sugerem-
se medidas equivocadas de flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, 
não se desenvolveu uma efetiva política de testagem da população e não houve o necessário 
planejamento para a compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa 
população. No plano internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de 
cooperação entre países, algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas 
no cenário de uma pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de 
insumos e vacinas. No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais 
uma vez o uso de máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e 
sarcasmo com que tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número 
crescente. Negam-se, por fim, a ciência e o  
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conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais vidas são ceifadas e a 
destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a sociedade brasileira está 
sofrendo com a política genocida desprovida de ações eficientes do Governo Federal, sendo 
os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas indígenas, 
comunidades tradicionais (quilombolas, povo de santo, pescadores artesanais, fundo de pasto, 
grupo LGBTQIA+, etc.) as populações mais vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, ataques aos 
direitos trabalhistas, direitos LGBTQIA+, sendo os pobres, ribeirinhos, de movimentos sociais, 
sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas 
indígenas, QUILOMBOLAS as populações mais vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções  
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catastróficas. Toda a sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo 
Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos 
indígenas as populações mais vitimizadas. 

   

     

 

Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo Federal, sendo os 
pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as 
populações mais vitimizadas. por conta do enfraquecimento do Sistema Único de Saúde SUS. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais públicas e os governadores de estados, sugerem-se medidas 
equivocadas de flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se 
desenvolveu uma efetiva política de testagem da população e não houve o necessário 
planejamento para a compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa 
população. No plano internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de 
cooperação entre países, algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas 
no cenário de uma pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de 
insumos e vacinas. No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais 
uma vez o uso de máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e 
sarcasmo com que tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número 
crescente. Negam-se, por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago 
é alto: mais e mais vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções 
catastróficas. Toda a sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo 
Federal, Federal,que se apresenta como um modelo de necropolítica, sendo os pobres, 
populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos indígenas as populações mais 
vitimizadas. 
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Infelizmente, no contexto da pandemia de Covid-19, muitas mortes evitáveis se multiplicam em 
razão de ações criminosas do Governo Bolsonaro. Ocultaram-se dados, propuseram a 
utilização de medicamentos sem evidência científica sobre sua efetividade, atacaram as 
universidades federais e os governadores de estados, sugerem-se medidas equivocadas de 
flexibilização do necessário isolamento e distanciamento físico, não se desenvolveu uma 
efetiva política de testagem da população e não houve o necessário planejamento para a 
compra de vacinas na escala necessária à imunização de nossa população. No plano 
internacional, ignoram-se o multilateralismo e as relações globais de cooperação entre países, 
algumas das dimensões fundamentais para a construção de saídas no cenário de uma 
pandemia de proporções singulares, prejudicando, também, a aquisição de insumos e vacinas. 
No auge da pandemia, a maior autoridade da República questionou mais uma vez o uso de 
máscaras e, ostensivamente, estimulou aglomerações, a par do desprezo e sarcasmo com que 
tratou as dezenas de milhares de mortes que se avolumam em número crescente. Negam-se, 
por fim, a ciência e o conhecimento e, por consequência, o preço pago é alto: mais e mais 
vidas são ceifadas e a destruição do meio ambiente atingiu proporções catastróficas. Toda a 
sociedade brasileira está sofrendo com a política genocida do Governo  
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Federal, sendo os pobres, populações em situação de rua, pessoas negros/as e os povos 
indígenas as populações mais vitimizadas. Supressivas 

   

     

 

Parágrafo Original: A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a 
centralidade do Estado no provimento do socorro ao cidadão, que, neste caso, 
requer assistência à saúde, à renda básica que assegure sua subsistência e o 
direito à educação. Chama atenção a importância das políticas públicas 
intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de forma universal pelo 
Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de profissionais da 
saúde e da assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com muita 
responsabilidade e competência, pela preservação e garantia de vidas, a 
despeito das práticas nefastas e negacionistas da esfera federal, que, em um 
contexto de calamidade, foi incapaz de empreender esforços comuns com 
gestores dos demais entes federados. Assim, nossa homenagem, nosso 
reconhecimento e nosso mais profundo respeito pelo compromisso inarredável 
de sua responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos 
aos/às profissionais da saúde, das universidades e de outras tantas instituições 
de pesquisa, ciência e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e de Assistência Social (SUAS). Talvez, em nenhum momento 
da vida nacional a centralidade dos serviços públicos, em geral, e do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em específico, tenha sido tão claramente evidenciada, 
ainda que com fragilidades de subfinanciamento e desfinanciamento, 
agudizadas pelos efeitos da Emenda do Teto de Gastos, a maldita “emenda da 
morte”, que vem drenando indispensáveis e importantes recursos para proteger 
vidas. 

   

     

 

A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre Diante disto, entende-se ser de bom alvitre 
que, para a centralidade elaboração do Estado novo PNE, 2024-2034, deve-se partir de um 
rigoroso conhecimento não só da realidade contemporânea da nação, no provimento âmbito 
da Educação, mas do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer assistência à saúde, à renda 
básica conhecimento das possíveis causas que assegure sua subsistência e o direito levaram 
à educação. Chama atenção situação atual. (p.15. parágrafo 4º). Nesse propósito, para a 
importância das políticas públicas intersetoriais no atendimento qualificação, efetividade e 
aplicabilidade da população Prova Brasil e sua oferta do SAEB, Sistema Nacional de forma 
universal pelo Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares Educação Básica, que 
são avaliações para o diagnóstico de profissionais larga escala que mede o Índice de 
Desenvolvimento da saúde e da assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com 
muita responsabilidade e competência, pela preservação e garantia Educação Básica – IDEB, 
realizado pelo INEP – Instituto Nacional de vidas, Pesquisa, faz-se necessário iniciar esse 
processo avaliativo a despeito das práticas nefastas e negacionistas da esfera federal, que, 
em um contexto partir do 1° ano de calamidade, foi incapaz de empreender esforços comuns 
acordo com gestores dos demais entes federados. Assim, nossa homenagem, nosso 
reconhecimento e nosso mais profundo respeito pelo compromisso inarredável de sua 
responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos aos/às profissionais 
aprendizagens propostas pela BNCC para cada ano da saúde, das universidades e de outras 
tantas instituições de pesquisa, ciência e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e de Assistência Social (SUAS). Talvez, educação básica, tendo em 
nenhum momento da vida nacional vista a centralidade maior familiaridade dos serviços 
públicos, em geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), em específico, tenha sido tão 
claramente evidenciada, ainda que estudantes com fragilidades esse tipo de subfinanciamento 
e desfinanciamento, agudizadas pelos efeitos da Emenda do Teto de Gastos, a maldita 
“emenda da morte”, avaliação que vem drenando indispensáveis atualmente é destinado 
apenas ao 5º e importantes recursos para proteger vidas. 9º ano. 
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A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a centralidade do Estado no provimento 
do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer assistência à saúde, à renda básica que 
assegure sua subsistência e o direito à educação. Chama atenção a importância das políticas 
públicas intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de forma universal pelo 
Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de profissionais da saúde e da 
assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com muita responsabilidade e 
competência, pela preservação e garantia de vidas, a despeito das práticas nefastas e 
negacionistas da esfera federal, que, em um contexto de calamidade, foi incapaz de 
empreender esforços comuns com gestores dos demais entes federados. vidas. Assim, nossa 
homenagem, nosso reconhecimento e nosso mais profundo respeito pelo compromisso 
inarredável de sua responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos aos/às 
profissionais da saúde, das universidades e de outras tantas instituições de pesquisa, ciência 
e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema Único de Saúde (SUS) e de Assistência 
Social (SUAS). Talvez, em nenhum momento da vida nacional a centralidade dos serviços 
públicos, em geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), em específico, tenha sido tão 
claramente evidenciada, ainda que com fragilidades de subfinanciamento e desfinanciamento, 
agudizadas pelos efeitos da Emenda do Teto de Gastos, a maldita “emenda da morte”, que 
vem drenando indispensáveis e importantes recursos para proteger vidas. fragilidades. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a centralidade do Estado no provimento 
do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer assistência à saúde, à renda básica que 
assegure sua subsistência e o direito à educação. Chama atenção a importância das políticas 
públicas intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de forma universal pelo 
Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de profissionais da saúde e da 
assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com muita responsabilidade e 
competência, pela preservação e garantia de vidas, a despeito das práticas nefastas e 
negacionistas da esfera federal, que, em um contexto de calamidade, foi incapaz de 
empreender esforços comuns com gestores dos demais entes federados. Assim, nossa 
homenagem, nosso reconhecimento homenagem e nosso mais profundo respeito pelo 
compromisso inarredável de sua responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são 
dirigidos aos/às profissionais da saúde, das universidades e de outras tantas instituições de 
pesquisa, ciência e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema Único de Saúde (SUS) 
e de Assistência Social (SUAS). Talvez, em nenhum momento da vida nacional a centralidade 
dos serviços públicos, em geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), em específico, tenha 
sido tão claramente evidenciada, ainda que com fragilidades de subfinanciamento e 
desfinanciamento, agudizadas pelos efeitos da Emenda do Teto de Gastos, a maldita “emenda 
da morte”, que vem drenando indispensáveis e importantes recursos para proteger vidas. 
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A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a centralidade do Estado no provimento 
do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer assistência à saúde, à renda básica que 
assegure sua subsistência e o direito à educação. Chama atenção a importância das políticas 
públicas intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de forma universal pelo 
Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de profissionais da saúde e da 
assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com muita responsabilidade e 
competência, pela preservação e garantia de vidas, a despeito das práticas nefastas e 
negacionistas da esfera federal, que, em um contexto de calamidade, foi incapaz de 
empreender esforços comuns com gestores dos demais entes federados. Assim, nossa 
homenagem, nosso reconhecimento e nosso mais profundo respeito pelo compromisso 
inarredável de sua responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos aos/às 
profissionais da saúde, das universidades e de outras tantas instituições de pesquisa, ciência 
e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema Único de Saúde (SUS) e de Assistência 
Social (SUAS). Talvez, em nenhum momento da vida nacional a centralidade dos serviços 
públicos, em geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), em específico, tenha sido tão 
claramente evidenciada, ainda que com fragilidades de subfinanciamento e desfinanciamento, 
agudizadas pelos efeitos da Emenda do Teto de Gastos, a maldita “emenda da morte”, que 
vem drenando indispensáveis e importantes recursos para proteger vidas. Linha 244- 345– 
Liberdade responsável de imprensa ( informações com veracidade comprovada). 
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A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a centralidade do Estado no provimento 
do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer assistência à saúde, à renda básica que 
assegure sua subsistência e o direito à educação. Chama atenção a importância das políticas 
públicas intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de forma universal pelo 
Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de profissionais da saúde e da 
assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com muita responsabilidade e 
competência, pela preservação e garantia de vidas, a despeito das práticas nefastas e 
negacionistas da esfera federal, que, em um contexto de calamidade, foi incapaz de 
empreender esforços comuns com gestores dos demais entes federados. Assim, nossa 
homenagem, nosso reconhecimento e nosso mais profundo respeito pelo compromisso 
inarredável de sua responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos aos/às 
profissionais da saúde, das universidades e de outras tantas instituições de pesquisa, ciência 
e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema Único de Saúde (SUS) e de Assistência 
Social (SUAS). (SUAS).Houve por parte dos governantes desvalorização, falta de 
equipamentos e jornada de trabalho extensiva e da população em geral, um descaso, 
preconceito para com os profissionais que estavam diretamentes ligados ao combate a Covid-
19. Talvez, em nenhum momento da vida nacional a centralidade dos serviços públicos, em 
geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), em específico, tenha sido tão claramente 
evidenciada, ainda que com fragilidades de subfinanciamento e desfinanciamento, agudizadas 
pelos efeitos da Emenda do Teto de Gastos, a maldita “emenda da morte”, que vem drenando 
indispensáveis e importantes recursos para proteger vidas. 
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A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a centralidade do Estado no provimento 
do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer assistência à saúde, à renda básica que 
assegure sua subsistência e o direito à educação. Chama atenção a importância das políticas 
públicas intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de forma universal pelo 
Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de profissionais da saúde e da 
assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com muita responsabilidade e 
competência, pela preservação e garantia de vidas, a despeito das práticas nefastas e 
negacionistas da esfera federal, que, em um contexto de calamidade, foi incapaz de 
empreender esforços comuns com gestores dos demais entes federados. Assim, nossa 
homenagem, nosso reconhecimento e nosso mais profundo respeito pelo compromisso 
inarredável de sua responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos aos/às 
profissionais da saúde, das universidades e de outras tantas instituições de pesquisa, ciência 
e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema Único de Saúde (SUS) e de Assistência 
Social (SUAS). Talvez, em nenhum momento da vida nacional a centralidade dos serviços 
públicos, em geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), em específico, tenha sido tão 
claramente evidenciada, ainda que com fragilidades de subfinanciamento e desfinanciamento, 
agudizadas pelos efeitos da Emenda Nº 2412016 do Teto de Gastos, a maldita “emenda da 
morte”, que vem drenando indispensáveis e importantes recursos para proteger vidas. 
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A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a centralidade do Estado no provimento 
do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer assistência à saúde, à renda básica que 
assegure sua subsistência e o direito à educação. Chama atenção a importância das políticas 
públicas intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de forma universal pelo 
Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de profissionais da saúde e da 
assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com muita responsabilidade e 
competência, pela preservação e garantia de vidas, a despeito das práticas nefastas e 
negacionistas da esfera federal, que, em um contexto de calamidade, foi incapaz de 
empreender esforços comuns com gestores dos demais entes federados. Assim, nossa 
homenagem, nosso reconhecimento e nosso mais profundo respeito pelo compromisso 
inarredável de sua responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos aos/às 
profissionais da saúde, das universidades e de outras tantas instituições de pesquisa, ciência 
e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema Único de Saúde (SUS) e de Assistência 
Social (SUAS). Talvez, em nenhum momento da vida nacional a centralidade dos serviços 
públicos, em geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), em específico, tenha sido tão 
claramente evidenciada, ainda que com fragilidades de subfinanciamento e desfinanciamento, 
agudizadas pelos efeitos da Emenda do Teto de Gastos, a maldita “emenda da morte”, que 
vem drenando indispensáveis e importantes recursos para proteger vidas. 
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A pandemia, paradoxalmente, exige o debate sobre a centralidade do Estado no provimento 
do socorro ao cidadão, que, neste caso, requer assistência à saúde, saneamento básico, à 
renda básica que assegure sua subsistência e o direito à educação. Chama atenção a 
importância das políticas públicas intersetoriais no atendimento da população e sua oferta de 
forma universal pelo Estado. No Brasil, pesquisadores, cientistas e milhares de profissionais 
da saúde e da assistência social trabalham, dedicada e decididamente, com muita 
responsabilidade e competência, pela preservação e garantia de vidas, a despeito das práticas 
nefastas e negacionistas da esfera federal, que, em um contexto de calamidade, foi incapaz 
de empreender esforços comuns com gestores dos demais entes federados. Assim, nossa 
homenagem, nosso reconhecimento e nosso mais profundo respeito pelo compromisso 
inarredável de sua responsabilidade no tratamento com as vidas humanas são dirigidos aos/às 
profissionais da saúde, aos profissionais da educação básica, das universidades e de outras 
tantas instituições de pesquisa, ciência e tecnologia por todo o País, ressaltando o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e de Assistência Social (SUAS). Talvez, em nenhum momento da vida 
nacional a centralidade dos serviços públicos, em geral, e do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em específico, tenha sido tão claramente evidenciada, ainda que com fragilidades de 
subfinanciamento e desfinanciamento, agudizadas pelos efeitos da Emenda do Teto de 
Gastos, a maldita “emenda da morte”, que vem drenando indispensáveis e importantes 
recursos para proteger vidas. 
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Parágrafo Original: Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a 
educação pública, gratuita, universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão 
pública, cumpre ratificar que a educação é, sobretudo, um bem público, cuja 
responsabilidade precípua na oferta e na garantia de qualidade compete ao 
Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão 
sistêmica, um Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto 
da pandemia, as desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as 
desigualdades educacionais e os prejuízos aos estudantes seriam ainda mais 
graves, não fosse o empenho e dedicação de professoras e professores que se 
dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem recursos e condições 
objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, conteúdos 
curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de 
internet de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. 

   

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. Sendo assim, o poder público 
deve oferecer Formação Continuada com participação integral, através de mobilização direta 
para todos os docentes, visando amenizar a defasagem dos alunos acarretada pelo período 
pandêmico. 

 

Acajutiba 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, Todos estes pormenores, porém, 
terão pouco ou nenhum efeito, se não vierem acompanhados de uma política de cuidados com 
condições de trabalho, dignas e adequadas a educação pública, gratuita, universal, laica, 
democrática, inclusiva cada função. Condições de trabalho que requerem, de igual modo, 
cuidados especiais, como ambiente físico de conforto coerente com as atividades 
desenvolvidas e acompanhamento rotineiro da saúde do trabalhador e de seu relacionamento 
social com gestão pública, cumpre ratificar os demais colegas. (p.18, parágrafo 2º). Para tanto 
se faz necessário, legitimar ações com portaria específica para cada proposição que  

 

América 
Dourada 
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vise a qualificação do atendimento aos servidores da educação é, sobretudo, um como: 
Viabilizar atendimento odontológico, oftalmológico, psicológico e terapêutico aos profissionais, 
bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta como abono para tratamento de saúde 
aos acometidos de doenças provenientes do trabalho como síndrome de burnout, ansiedade e 
na garantia depressão. Bem como legitimar a contratação de qualidade compete ao Estado, 
profissionais substitutos para o período de afastamento desses profissionais sem que deve 
trabalhar intensa haja comprometimento nem mudança de unidade de lotação profissional; 
Observar como está previsto na lei do piso o regime de trabalho de atividades letivas e 
responsavelmente pelo acesso e permanência para horas-atividades semanais do profissional 
do Magistério em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional funções de Educação em sentido próprio. No contexto regência, para cumprir 
conforme lei a distribuição da pandemia, as desigualdades sociais hora aula e educacionais 
são extremadas. E as desigualdades educacionais da hora-atividade. Revisar e assegurar no 
plano de carreira para todos os prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse 
o empenho e dedicação profissionais de professoras e professores educação, assegurando os 
benefícios que se dedicam à manutenção de vínculos, ainda não raras vezes, sem recursos e 
foram garantidos bem como boas condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a 
equipamentos, conteúdos curriculares trabalho e formação, sem a necessária disponibilidade 
qualidade de conexão de internet de alta qualidade, vida para os profissionais como 
equipamentos para trabalho como espaço físico adequado, salário digno para todos os 
funcionários da educação; sala específica com wi-fi livre e tráfego laboratório de dados 
gratuitos. informática e ciências; salas compostas por apenas 25 alunos. 

   

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. Estudantes do mundo todo, 
professores e demais profissionais da educação tiveram que se adequar as novas formas de 
aprender e ensinar. Mas o acesso tecnológico não é igual para todos e o investimento nesse 
setor precisa ser intensificado, portanto, é preciso oferecer internet Wi-fi Livre, principalmente 
nas comunidades mais afastadas dos centros urbanos, com a finalidade de garantir educação 
de qualidade para todos os estudantes, inclusive os mais vulneráveis. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, Estado e municípios, que deve devem trabalhar intensa e 
responsavelmente pelo acesso e permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, 
assegurada uma visão sistêmica, um Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No 
contexto da pandemia, as desigualdades sociais sociais, econômicas e educacionais são 
extremadas. E as desigualdades educacionais e os prejuízos aos estudantes seriam ainda 
mais graves, não fosse o empenho e dedicação de professoras e professores que se dedicam 
à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem recursos e condições objetivas, sem a 
valorização por parte de governantes, de pais e da própria sociedade em geral, com realidades 
desiguais de acesso a equipamentos, conteúdos curriculares e formação, sem a necessária 
disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados 
gratuitos. 

 

Belmonte 
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Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. gratuitos. Provocar as instituições 
formativas de nível superior a dedicar e provocar um maior diálogo com as demais instituições 
de ensino. Contribuindo para a construção dos Projetos Políticos Pedagógicos- PPP. 

 

Caém 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. e equipamentos tecnológicos nos 
espaços públicos. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. Desta forma , se faz necessário 
política públicas com direito a equipamentos tecnológicos e internet de qualidade na escola , e 
fora dela , de modo que não haja invisibilidade por parte de nenhum aluno. 

 

Canarana 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. gratuitos.Não houve apoio por 
parte do ente federativo aos estados e municípios com planejamentos articulados com os 
profissionais da educação. 

 

Capela do Alto 
Alegre 
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Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais SOCIAL, SOCIOECONÔMICAS e educacionais são extremadas. E as 
desigualdades educacionais e os prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não 
fosse o empenho e dedicação de professoras e professores que se dedicam à manutenção de 
vínculos, não raras vezes, sem recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de 
acesso a equipamentos, conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade 
de conexão de internet de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. 

 

Catu 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
equipamentos (computadores, celular, mídia digital, aplicativos plataforma), conteúdos 
curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet de alta 
qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. 

 

Correntina 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, público e sobretudo um direito social, cuja responsabilidade 
precípua na oferta e na garantia de qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa 
e responsavelmente pelo acesso e permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, 
assegurada uma visão sistêmica, um Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No 
contexto da pandemia, as desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as 
desigualdades educacionais e os prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não 
fosse o empenho e dedicação de professoras e professores que se dedicam à manutenção de 
vínculos, não raras vezes, sem recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de 
acesso a equipamentos, conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade 
de conexão de internet de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. 

 

Crisópolis 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. gratuitos. Tornar obrigatório na 
lei orçamentaria Investir em formação continuada dos profissionais presencial, garantindo o 
deslocamento, garantindo que não tenham prejuízo no salario.. Desenvolver nos cidadoas e 
na comunidade escolar o senso critico/democrático visando as políticas públicas, 
consequentemente forma uma cidadania ativa e envolvente nas decisões; Desenvolver uma 
formação continuada com famílias nas escolas, com apoio técnico e financeiro, deve-se 
orientar às famílias sobre princípios, valores morais e valores políticos. 

 

Ibipitanga 

 

    



206 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. gratuitos. No Currículo Escolar 
se faz necessário incluir políticas públicas enquanto disciplina obrigatória e sem perder de vista 
a formação dos/as professores/as para que esse avanço seja efetivo. 

 

Itapé 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva Somente podemos cobrar excelência no fazer 
pedagógico se ofereço condições e ferramentas de trabalho, compatíveis com gestão pública, 
cumpre ratificar que tais exigências. A crise causada pela COVID-19 expôs a educação é, 
sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia carência 
tecnológica de qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa nossas escolas e 
responsavelmente pelo acesso e permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, 
assegurada uma visão sistêmica, um Sistema Nacional impôs aos profissionais da educação 
novas práticas de Educação ensino, com recursos virtuais inexistentes em sentido próprio. No 
contexto da pandemia, as desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as 
desigualdades educacionais e os prejuízos aos estudantes seriam ainda escolas 
despreparadas para tais ações educativas. Garantir mais graves, não fosse o empenho 
recursos tecnológicos e dedicação capacitações aos profissionais da educação, deixam de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção ser ações de vínculos, não raras 
vezes, sem recursos e condições objetivas, conquistas pessoais, devendo ser ofertadas pelo 
poder público com realidades desiguais previsão de recursos específicos destinados para isso, 
bem como garantir aos alunos o acesso a equipamentos, conteúdos curriculares às mesmas 
ferramentas e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet de alta 
qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. recursos tecnológicos 

 

Jussari 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professoras, professores e familiares que se dedicam à manutenção de vínculos, 
não raras vezes, sem recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a 
equipamentos, conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de 
conexão de internet de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet  

 

Maragogipe 
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de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. gratuitos. Acesso a Tecnologia 
e internet a todas as instituições educacionais de forma que todos possam ter acesso. 

   

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. O MEC tem o programa 
Educação Conectada que foi criado em 2017 que em vez de fortalecer, reduziu os recursos 
desse programa em 45,1% em abril deste ano, em plena pandemia segundo relatório da 
Comissão da Câmara dos dos Deputados. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, ou seja, sem privilegiar nenhuma ideologia religiosa, democrática, inclusiva e 
com gestão pública, cumpre ratificar que a educação é, sobretudo, um bem público, cuja 
responsabilidade precípua na oferta e na garantia de qualidade compete ao Estado, que deve 
trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e permanência em todos os níveis, etapas 
e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um Sistema Nacional de Educação em 
sentido próprio. No contexto da pandemia, as desigualdades sociais e educacionais são 
extremadas. E as desigualdades educacionais e os prejuízos aos estudantes seriam ainda 
mais graves, não fosse o empenho e dedicação de professoras e professores e famílias que 
se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem recursos e condições objetivas, 
com realidades desiguais de acesso a equipamentos, conteúdos curriculares e formação, sem 
a necessária disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego 
de dados gratuitos. 

 

Rodelas 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a TRANSPORTE 
ESTRADAS TRANSITÁVEIS equipamentos, conteúdos curriculares e formação, sem a 
necessária disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego 
de dados gratuitos. 

 

Santa Cruz 
Cabrália 

 

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 

 

Souto Soares 
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professoras e professores professores, demais profissionais de educação e a família que se 
dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem recursos e condições objetivas,  
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com realidades desiguais de acesso a equipamentos, equipamentos na área de informática, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. 

   

     

 

Às pessoas que defendem serviços públicos e, entre eles, a educação pública, gratuita, 
universal, laica, democrática, inclusiva e com gestão pública, cumpre ratificar que a educação 
é, sobretudo, um bem público, cuja responsabilidade precípua na oferta e na garantia de 
qualidade compete ao Estado, que deve trabalhar intensa e responsavelmente pelo acesso e 
permanência em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurada uma visão sistêmica, um 
Sistema Nacional de Educação em sentido próprio. No contexto da pandemia, as 
desigualdades sociais e educacionais são extremadas. E as desigualdades educacionais e os 
prejuízos aos estudantes seriam ainda mais graves, não fosse o empenho e dedicação de 
professoras e professores que se dedicam à manutenção de vínculos, não raras vezes, sem 
recursos e condições objetivas, com realidades desiguais de acesso a equipamentos, 
conteúdos curriculares e formação, sem a necessária disponibilidade de conexão de internet 
de alta qualidade, com wi-fi livre e tráfego de dados gratuitos. gratuitos. Realizar processos 
contínuos de formação de alfabetizadores, em diálogos com as práticas cotidianas de sala de 
aula e com uma relação de interdependência entre a teoria e a prática, garantindo a 
observância de princípios fundamentais que orientam a formação de educadores da Educação 
de Jovens, Adultos e idosos - EJAI na perspectiva da Educação Popular; promover Seminário 
com a participação de Movimentos Sociais para debater políticas Públicas para a modalidade 
e pressionar o governo Federal no cumprimento da meta no PME. 

 

Uibaí 

 

     

 

Parágrafo Original: Na educação do campo, conquistas importantes como o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), o Programa de 
Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), o Programa Nacional de 
Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes indígenas e 
quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no 
governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no 
Brasil, nos últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. 

   

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional Neste sentido, 
cada ente federado deve, dentro de Educação na Reforma Agrária (Pronera), suas 
prerrogativas, implementar ações que viabilizem o Programa alcance dos resultados previstos 
não só no PNE, como também, no suprimento de Licenciaturas em Educação outras demandas 
que surgiram paralelamente às apontadas quando da elaboração do Campo (Procampo), o 
Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas plano decenal 2014-
2024.(p.14 parágrafo 2º). Em virtude disso considera-se fundamental ampliar ações que visem 
a universalização e garantia da educação integral conforme a demanda da matricula manifesta 
para estudantes indígenas crianças de 0 a 5 anos em creches e quilombolas foram fortemente 
atacadas instituições de pré-escola. Entende-se ainda que diante das demandas o poder da 
tecnologia e da importância da inclusão digital se faz necessário também a Secretaria 
disponibilização com urgência de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi) extinta após equipamentos tecnológicos que deem suporte ao trabalho dos 
profissionais da educação tendo em vista qualificar o golpe processo de 2016 ensino e no 
governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, a aprendizagem dos estudantes, onde os mesmos 
possam ser habilitados para o fechamento uso das tecnologias e ingresso ao mercado de 
escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. 
trabalho. 

 

América 
Dourada 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no governo 
Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos  

 

Barra da Estiva 
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últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. A evasão escolar sempre foi presente 
ao longo da história e no contexto da pandemia essa situação foi mais intensificada. Muitos 
estudantes necessitam trabalhar para ajudar na renda familiar, por isso há uma necessidade 
de criar bolsa incentivo para estudantes do Ensino Fundamental-Anos Finais, a fim de diminuir 
a evasão escolar. 

   

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas quilombolas, além de cortes no CNPQ, e pela defesa do retorna das 
bolsas para estudantes na formação cientifica, foram fortemente atacadas e a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 
2016 e no governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no 
Brasil, nos últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. 

 

Caculé 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no governo 
Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez 
anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. 2016. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Na educação do campo, houve retrocessos, visto que conquistas importantes como o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas 
em Educação do Campo (Procampo), o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as 
bolsas específicas para estudantes indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta 
após o golpe de 2016 e no governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas 
no campo, no Brasil, nos últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. 

 

Canarana 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no governo 
Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez 
anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. Manter as escolas de campo e qualificar para uma 
educação de qualidade, valorizando o homem do campo respeitando a identidade 

 

Castro Alves 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no governo 
Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez 
anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. Diante dos retrocessos na Educação do Campo faz 
necessário a manifestação popular, para que os valores histórico, sócio-político e cultural sejam 
preservados através de políticas públicas. 

 

Correntina 

 



211 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no governo 
Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez 
anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. escolas/ano. Linha 181 – Manter as escolas de 
campo e qualificar para uma educação dequalidade, valorizando o homem do campo 
respeitando a identidade Linha 282– ACRESCENTAR UM PARAGRÁFO QUE MOSTRE AS 
CONQUISTAS DA EDUCAÇÃO Especial e os retrocessos específicos do governo atua Linha 
283 – Nucleação Escola do Campo- descumprimento das estratégias do PNE 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional Ressaltamos que 
por falta de Educação na Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em 
Educação do Campo (Procampo), o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas 
específicas para estudantes indígenas conhecimento da comunidade e quilombolas dos 
profissionais em não saber seus direitos, várias escolas foram fortemente atacadas e a 
Secretaria fechadas por alegarem ter quantidade minima de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no governo 
Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de aluno, sendo que as escolas no campo, no 
Brasil, nos últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. não podem ser fechadas se 
tiver apenas um aluno. 

 

Irajuba 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no governo 
Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez 
anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. escolas/ano. Nucleação Escola do Campo- 
descumprimento das estratégias do PNE. 

 

Maragogipe 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas para estudantes 
indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe impeachment da 
Presidenta Dilma Rousself de 2016 e no governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento 
de escolas no campo, no Brasil, nos últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), (PNLD Campo), as bolsas específicas para 
estudantes indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no 
governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos 
últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. escolas/ano. No atual governo, ataques 
contra povos originários tornaram-se ainda mais intensos. A Educação Escolar Indígena 
também tem suas conquistas ameaçadas por esse projeto de governo fascista, a falta de apoio 
institucional e financeiro do Ministério da Educação ao Programa de Apoio a Formação 
Superior e licenciaturas Interculturais Indígenas (Proliind) e à Ação Saberes Indígenas na 
Escola, voltada à produção de materiais didáticos próprios, que atendam aos processos 
específicos de aprendizagem das comunidades indígenas, as bolsas destinadas à estudantes 
indígenas, bem como ao ataques aos direitos territoriais que incidem diretamente na oferta da 
educação escolar dentro das comunidades indígenas, como a  
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anistia e incentivo à grilagem, a impunidade ao desmate criminoso, estimulo ao garimpo, 
expropriação e fim das demarcações de território. 

   

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), (PNLD Campo), as bolsas específicas para 
estudantes indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 2016 e no 
governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no Brasil, nos 
últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. escolas/ano. No atual governo, ataques 
contra povos originários tornaram-se ainda mais intensos. A Educação Escolar Indígena 
também tem suas conquistas ameaçadas por esse projeto de governo fascista, a falta de apoio 
institucional e financeiro do Ministério da Educação ao Programa de Apoio a Formação 
Superior e licenciaturas Interculturais Indígenas (Proliind) e à Ação Saberes Indígenas na 
Escola, voltada à produção de materiais didáticos próprios, que atendam aos processos 
específicos de aprendizagem das comunidades indígenas, as bolsas destinadas à estudantes 
indígenas, bem como ao ataques aos direitos territoriais que incidem diretamente na oferta da 
educação escolar dentro das comunidades indígenas, como a anistia e incentivo à grilagem, a 
impunidade ao desmate criminoso, estimulo ao garimpo, expropriação e fim das demarcações 
de território. 

 

Rodelas 

 

     

 

Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), 
o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), PROGRAMAS SABERES INDÍGENAS as 
bolsas específicas para estudantes indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta 
após o golpe de 2016 e no governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas 
no campo, no Brasil, nos últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. 

 

Santa Cruz 
Cabrália 

 

     

 

Na Aditivas Na educação do campo, conquistas importantes como o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Pronera), o Programa de Licenciaturas em Educação do 
Campo (Procampo), o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), as bolsas específicas 
para estudantes indígenas e quilombolas foram fortemente atacadas e a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) extinta após o golpe de 
2016 e no governo Bolsonaro. Destaca-se, ainda, o fechamento de escolas no campo, no 
Brasil, nos últimos dez anos, em uma média de 4 mil escolas/ano. escolas/ano no âmbito dos 
governos estaduais e municipais. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: As entidades que, em 2017, decidiram romper com o FNE 
golpista, instalando um FNPE que proporia a Conferência Nacional Popular de 
Educação, ratificaram e reavivaram seu esforço, compromisso e empenho de 
várias décadas. Foi assim que se organizaram as conferências brasileiras de 
educação (CBE), nos anos 1980 e nos anos 1990, e se encaminharam os 
congressos nacionais de educação (Coned), a partir da década de noventa do 
século passado e no começo dos anos 2000, em momento político que exigia a 
construção de uma resistência propositiva e de outro projeto educacional. 

   

     

 

As entidades que, A CONAE 2022 terá em 2017, decidiram romper com o FNE golpista, 
instalando um FNPE que proporia sua pauta, na linha do Eixo 1, a Conferência Nacional 
Popular de Educação, ratificaram e reavivaram seu esforço, compromisso e empenho de várias 
décadas. Foi assim que se organizaram as conferências brasileiras de educação (CBE), nos 
anos 1980 e nos anos 1990, e se encaminharam os congressos nacionais de educação 
(Coned), discussão sobre a partir gestão democrática da década de noventa do século passado 
e no começo dos anos 2000, em momento político que exigia escola pública  

 

América 
Dourada 
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e, como destaque, deverá ser tratada a construção de uma resistência propositiva participação 
popular dialogada com a gestão em curso e de outro projeto educacional. seu controle social. 

   

     

 

As entidades que, em 2017, decidiram romper com o FNE golpista, instalando um FNPE que 
proporia a Conferência Nacional Popular de Educação, ratificaram e reavivaram seu esforço, 
compromisso e empenho de várias décadas. Foi assim que se organizaram as conferências 
brasileiras de educação (CBE), nos anos 1980 e nos anos 1990, e se encaminharam os 
congressos nacionais de educação (Coned), a partir da década de noventa do século passado 
e no começo dos anos 2000, em momento político que exigia a construção de uma resistência 
propositiva e de outro projeto educacional. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

As entidades que, em 2017, decidiram romper com o FNE golpista, instalando um FNPE que 
proporia a Conferência Nacional Popular de Educação, ratificaram e reavivaram seu esforço, 
compromisso e empenho de várias décadas. Foi assim que se organizaram as conferências 
brasileiras de educação (CBE), nos anos 1980 e nos anos 1990, e se encaminharam os 
congressos nacionais de educação (Coned), a partir da década de noventa do século passado 
e no começo dos anos 2000, em momento político que exigia a construção de uma resistência 
propositiva e de outro projeto educacional. educacional. Criação de políticas com ações que 
venham melhorar a educação implementando programas de investimentos que assegurem o 
direito a educação, saúde e o bem estar de toda sociedade brasileira. 

 

Castro Alves 

 

     

 

As entidades que, em 2017, decidiram romper com o FNE golpista, instalando um FNPE que 
proporia a Conferência Nacional Popular de Educação, ratificaram e reavivaram seu esforço, 
compromisso e empenho de várias décadas. Foi assim que se organizaram as conferências 
brasileiras de educação (CBE), nos anos 1980 e nos anos 1990, e se encaminharam os 
congressos nacionais de educação (Coned), a partir da década de noventa do século passado 
e no começo dos anos 2000, em momento político que exigia a construção de uma resistência 
propositiva e de outro projeto educacional. 

 

Catu 

 

     

 

As entidades que, em 2017, decidiram romper com o FNE golpista, , instalando um FNPE que 
proporia a Conferência Nacional Popular de Educação, ratificaram e reavivaram seu esforço, 
compromisso e empenho de várias décadas. Foi assim que se organizaram as conferências 
brasileiras de educação (CBE), nos anos 1980 e nos anos 1990, e se encaminharam os 
congressos nacionais de educação (Coned), a partir da década de noventa do século passado 
e no começo dos anos 2000, em momento político que exigia a construção de uma resistência 
propositiva e de outro projeto educacional. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

Parágrafo Original: Ressalta-se, ainda, em movimento de construção coletiva 
que articulava os movimentos sociais e a iniciativa governamental, a 
Conferência Nacional de Educação Básica (Coneb), de 2008, bem como as 
conferências nacionais de educação (Conae de 2010 e 2014); e as conferências 
nacionais de educação do campo e de educação escolar indígena, entre tantas 
outras, anunciavam que seria possível construir uma proposta educacional 
contra-hegemônica e um Plano Nacional de Educação que materializasse o 
direito à educação e apontasse para a implantação de um Sistema Nacional de 
Educação. 
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Ressalta-se, ainda, em movimento de construção coletiva que articulava os movimentos 
sociais e a iniciativa governamental, a Conferência Nacional de Educação Básica (Coneb), de 
2008, bem como as conferências nacionais de educação (Conae de 2010 e 2014); e as 
conferências nacionais de educação do campo e de educação escolar indígena, entre tantas 
outras, anunciavam que seria possível construir uma proposta educacional contra-hegemônica 
com equidade e um Plano Nacional de Educação que materializasse o direito à educação e 
apontasse para a implantação de um Sistema Nacional de Educação. 

 

Biritinga 

 

     

 

Ressalta-se, ainda, em o movimento de construção coletiva que articulava articulea os 
movimentos sociais e a iniciativa governamental, a Conferência Nacional de Educação Básica 
(Coneb), de 2008, bem como as conferências nacionais de educação (Conae de 2010 (Conae); 
e 2014); e as conferências nacionais de educação do campo e de educação escolar indígena, 
entre tantas outras, anunciavam que seria possível construir uma proposta educacional contra-
hegemônica e um Plano Nacional de Educação que materializasse o direito à educação e 
apontasse para a implantação de um Sistema Nacional de Educação. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Parágrafo Original: Revigorando e atualizando esta luta, entidades, educadores, 
educadoras e estudantes, comprometidos com a defesa da democracia, 
retomaram o movimento de resistência e construíram um fórum coletivo plural 
em defesa da educação – o FNPE – para articular com outros setores a 
construção da resistência propositiva e engajada aos desmontes em curso, 
tendo como meta garantir o aperfeiçoamento e a materialização do Plano 
Nacional de Educação (PNE), a implantação de um Sistema Nacional de 
Educação (SNE) que possibilite o fortalecimento da educação pública gratuita e 
a regulamentação do ensino privado, a valorização dos/as profissionais da 
educação, enfim, a defesa de políticas de Estado para a educação nacional. 

   

     

 

Revigorando e atualizando esta luta, Revigorar a luta das entidades, educadores, educadoras 
e estudantes, comprometidos com a defesa da democracia, retomaram retomando o 
movimento de resistência e construíram um fortalecimento do fórum coletivo plural em defesa 
da educação – o FNPE – para articular com outros setores a construção da resistência 
propositiva e engajada aos desmontes em curso, tendo como meta garantir o aperfeiçoamento 
e a materialização do Plano Nacional de Educação (PNE), a implantação de um Sistema 
Nacional de Educação (SNE) que possibilite o fortalecimento da educação pública gratuita e a 
regulamentação do ensino privado, a valorização dos/as profissionais da educação, enfim, a 
defesa de políticas de Estado para a educação nacional. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Revigorando e atualizando esta luta, entidades, educadores, educadoras e estudantes, 
comprometidos com a defesa da democracia, retomaram o movimento de resistência e 
construíram um fórum coletivo plural em defesa da educação – o FNPE – para articular com 
outros setores a construção da resistência propositiva e engajada aos desmontes em curso, 
tendo como meta garantir o aperfeiçoamento e a materialização do Plano Nacional de 
Educação (PNE), a implantação de um Sistema Nacional de Educação (SNE) que possibilite o 
fortalecimento da educação pública gratuita e a regulamentação do ensino privado, a 
valorização dos/as profissionais da educação, com o ingresso por meio de Concurso Público, 
enfim, a defesa de políticas de Estado para a educação nacional. 

 

Correntina 

 

     

 

Revigorando e atualizando esta luta, entidades, educadores, educadoras e estudantes, 
comprometidos com a defesa da democracia, retomaram o movimento de resistência e 
construíram um fórum coletivo plural em defesa da educação – o FNPE – para articular com 
outros setores a construção da resistência propositiva e engajada aos desmontes em curso, 
tendo como meta garantir o aperfeiçoamento e a materialização do Plano Nacional de 
Educação (PNE), a implantação de um Sistema Nacional de Educação (SNE) que possibilite o 
fortalecimento da educação pública gratuita e a regulamentação do ensino privado, a 
valorização dos/as profissionais da educação, enfim, a defesa de políticas de Estado para a  

 

Itapé 
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educação nacional. É primordial nesse contexto ir às ruas, acessar os diversos meios 
midiáticos, as escolas, pois os/as alunos/as também precisam de resistência a esse cenário 
ameaçador dos nossos direitos e conquistas, somente o acesso ao conhecimento científico 
tornará capaz o "dominado de dominar o que o dominante domina". 

   

     

 

Revigorando e atualizando esta luta, entidades, educadores, educadoras e estudantes, 
comprometidos com a defesa da democracia, retomaram o movimento de resistência e 
construíram um fórum coletivo plural em defesa da educação – o FNPE – para articular com 
outros setores a construção da resistência propositiva e engajada aos desmontes em curso, 
tendo como meta garantir o aperfeiçoamento e a materialização do Plano Nacional de 
Educação (PNE), a implantação de um Sistema Nacional de Educação (SNE) que possibilite o 
fortalecimento da educação pública gratuita de qualidade e a regulamentação do ensino 
privado, a valorização dos/as profissionais da educação, enfim, a defesa de políticas de Estado 
para a educação nacional. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

Revigorando e atualizando esta luta, entidades, educadores, educadoras e estudantes, 
comprometidos com a defesa da democracia, retomaram o movimento de resistência e 
construíram um fórum coletivo plural em defesa da educação – o FNPE – para articular com 
outros setores a construção da resistência propositiva e engajada aos desmontes em curso, 
tendo como meta garantir o aperfeiçoamento e a materialização do Plano Nacional de 
Educação (PNE), a implantação de um Sistema Nacional de Educação (SNE) que possibilite o 
fortalecimento da educação pública gratuita e a regulamentação do ensino privado, a 
valorização dos/as profissionais da educação, enfim, a defesa de políticas de Estado para a 
educação nacional. nacional (tanto na questão salarial, quanto na formação continuada). 
Emenda aditiva. 

 

Várzea Nova 

 

     

 

Parágrafo Original: Neste contexto, a convocação da Conferência Nacional 
Popular de Educação (Conape), espaço de discussão e proposição de um PNE 
e um SNE ancorados em um projeto democrático, popular, emancipador e 
inclusivo de educação, no ano de 2017, após a destruição do FNE, deu-se como 
resposta direta ao autoritarismo ascendente que veio a descaracterizar a 3a 
Conferência Nacional de Educação (Conae 2018) como espaço democrático e 
plural de debate e proposição. 

   

     

 

Neste contexto, a A convocação da Conferência Nacional Popular de Educação (Conape), 
espaço de discussão e proposição de um PNE e um SNE ancorados em um projeto 
democrático, popular, emancipador e inclusivo de educação, no ano de 2017, após a destruição 
do FNE, deu-se como resposta direta ao autoritarismo ascendente que veio a descaracterizar 
a 3a Conferência Nacional de Educação (Conae 2018) como espaço democrático e plural de 
debate e proposição. educação. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Neste contexto, a convocação da Conferência Nacional Popular de Educação (Conape), 
espaço de discussão e proposição de um PNE e um SNE ancorados em um projeto 
democrático, popular, emancipador e inclusivo de educação, no ano de 2017, após a destruição 
do FNE, deu-se como resposta direta ao autoritarismo ascendente que veio a descaracterizar 
a 3a Conferência Nacional de Educação (Conae 2018) como espaço democrático e plural de 
debate e proposição. Ações coletivas sejam cada vez mais reforçadas como espaço 
democrático de direito. 

 

Jaborandi 

 

     

 

Parágrafo Original: A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional 
Popular de Educação (FNPE), em Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de 
um movimento de resistência em via dupla: de um lado, por entender que não é 
possível lutar pela democracia sem lutar pela educação pública, gratuita, laica, 
inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação  
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infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção de outra realidade, 
mais justa e mais solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas 
educacionais só faz sentido e só terá efetividade a partir do momento em que se 
assegurar a restauração do Estado democrático de direito, sendo o impedimento 
de Bolsonaro por crimes de responsabilidade e contra a Constituição um 
caminho para a realização de eleições livres e efetivamente democráticas. 

   

     

 

A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), em 
Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de um movimento de resistência em via dupla: de 
um lado, por entender que não é possível lutar pela democracia sem lutar pela educação 
pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação 
infantil até a pós-graduação, garantindo aos profissionais da educação o direito a reserva 
técnica e a formação continuada, fundamental para a construção de outra realidade, mais justa 
e mais solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas educacionais só faz 
sentido e só terá efetividade a partir do momento em que se assegurar a restauração do Estado 
democrático de direito, sendo o impedimento de Bolsonaro por crimes de responsabilidade e 
contra a Constituição um caminho para a realização de eleições livres e efetivamente 
democráticas. 

 

Amélia 
Rodrigues 

 

     

 

A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), em 
Belo Horizonte, MG, reforçou Reforçar a importância de um movimento de resistência em via 
dupla: de um lado, por entender que não é possível lutar pela democracia sem lutar pela 
educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a 
educação infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção de outra realidade, mais 
justa e mais solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas educacionais só faz 
sentido e só terá efetividade a partir do momento em que se assegurar a restauração do Estado 
democrático de direito, sendo o impedimento de Bolsonaro por crimes de responsabilidade 
participação dos educadores nas esferas nacional, estadual e contra a Constituição um 
caminho para a realização de eleições livres e efetivamente democráticas. municipal. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), em 
Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de um movimento de resistência em via dupla: de 
um lado, por entender que não é possível lutar pela democracia sem lutar pela educação 
pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação 
infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção de outra realidade, mais justa e 
mais solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas educacionais só faz sentido 
e só terá efetividade a partir do momento em que se assegurar a restauração do Estado 
democrático de direito, sendo o impedimento de Bolsonaro por crimes de responsabilidade e 
contra a garantido através da Constituição um caminho para a realização Federal de eleições 
livres e efetivamente democráticas. 1988. 

 

Canarana 

 

     

 

A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), em 
Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de um movimento de resistência em via dupla: de 
um lado, por entender que não é possível lutar pela democracia sem lutar pela educação 
pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação 
infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção de outra realidade, mais justa e 
mais solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas educacionais só faz sentido 
e só terá efetividade a partir do momento em que se assegurar a restauração do Estado 
democrático de direito, sendo o impedimento de do Presidente Bolsonaro por crimes de 
responsabilidade e contra a Constituição um caminho para a realização de eleições livres e 
efetivamente democráticas. 

 

Catu 
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A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), em 
Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de um movimento de resistência em via dupla: de 
um lado, por entender que não é possível lutar pela democracia sem lutar pela educação 
pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação 
infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção de outra realidade, mais justa e 
mais solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas educacionais só faz sentido 
e só terá efetividade a partir do momento em que se assegurar a restauração do Estado 
democrático de direito, sendo viável cada cidadão ter mais consciência sobre o impedimento 
de Bolsonaro por crimes de responsabilidade poder do voto e contra a Constituição um 
caminho fazer melhores escolhas para a realização de eleições livres e efetivamente 
democráticas. gerir o país. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), em 
Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de um movimento de resistência em via dupla: de 
um lado, por entender que não é possível lutar pela democracia sem lutar pela educação 
pública, gratuita, laica, inclusiva inclusiva, holística e de qualidade social, com gestão pública, 
desde a educação infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção de outra 
realidade, mais justa e mais solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas 
educacionais só faz sentido e só terá efetividade a partir do momento em que se assegurar a 
restauração do Estado democrático de direito, sendo o impedimento de Bolsonaro por crimes 
de responsabilidade e contra a Constituição um caminho para a realização de eleições livres e 
efetivamente democráticas. 

 

Souto Soares 

 

     

 

A Supressivas A realização da Conape, em 2018, pelo Fórum Nacional Popular de Educação 
(FNPE), em Belo Horizonte, MG, reforçou a importância de um movimento de resistência em 
via dupla: de um lado, por entender que não é possível lutar pela democracia sem lutar pela 
educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a 
educação infantil até a pós-graduação, fundamental para a construção de outra realidade, mais 
justa e mais solidária; de outro, porque qualquer discussão sobre políticas educacionais só faz 
sentido e só terá efetividade a partir do momento em que se assegurar a restauração do Estado 
democrático de direito, sendo o impedimento de Bolsonaro por crimes de responsabilidade e 
contra a Constituição um caminho para a realização de eleições livres e efetivamente 
democráticas. null 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: A partir destes pressupostos e inspirados pelos princípios 
constitucionais, pela vida e obra do Patrono da Educação Nacional, Paulo Freire, 
cujo Centenário é comemorado em 2021, e sob a influência do legado de Anísio 
Teixeira e Darcy Ribeiro, dentre outras grandes figuras da educação e da cultura 
nacional, somos instados e convocados a inúmeras lutas e desafios, mais uma 
vez, e a construir a Conape 2022. 

   

     

 

A partir destes pressupostos e inspirados pelos princípios constitucionais, pela vida e obra do 
Patrono da Educação Nacional, Paulo Freire, cujo Centenário é comemorado em 2021, e sob 
a influência do legado de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, dentre outras grandes figuras da 
educação e da cultura nacional, somos instados e convocados a inúmeras lutas e desafios, 
mais uma vez, e a construir a Conape 2022. 2022. Reafirmar as lutas de classe em prol da 
teoria Freireana 

 

Jaborandi 

 

     

 

A partir destes pressupostos e inspirados pelos princípios constitucionais, pela vida e obra do 
Patrono da Educação Nacional, Paulo Freire, cujo Centenário é comemorado em 2021, e sob 
a influência do legado de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, dentre outras grandes figuras da 
educação e da cultura nacional, somos instados e convocados a inúmeras lutas e desafios, 
mais uma vez, e a construir a Conape 2022. Registrando décadas de lutas e conquistas sociais, 
culturais,educacionais e políticas em xeque em consequência do golpe,da pandemia do covid-
19 e da agenda federal brasileira. 

 

Serra Preta 
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Parágrafo Original: A superação dos retrocessos nas políticas públicas que 
afetam toda a sociedade e, sobretudo, os mais pobres e vulneráveis, exige 
convergência e unidade entre as forças vivas da sociedade comprometidas com 
as liberdades e com a democracia. Tais forças devem mobilizar-se para defender 
a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais que asseguram direitos, a 
política e a participação, a democracia direta, a ética, as famílias em suas 
múltiplas configurações e, sobretudo, a vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do 
valor do voto e da democracia representativa, da ciência, da educação, da 
cultura e das artes e o respeito e a valorização das diversidades e da pluralidade 
que nos constituem. Além disso, são valores que devem unir tais forças a 
liberdade de imprensa, a preservação do meio ambiente e uma economia voltada 
ao desenvolvimento nacional soberano, sustentável e inclusivo, cujos princípios 
não devem subjugar direitos conquistados. 

   

     

 

A superação dos retrocessos nas políticas públicas que afetam toda a sociedade e, sobretudo, 
os mais pobres e vulneráveis, exige convergência e unidade entre as forças vivas da sociedade 
comprometidas com as liberdades e com a democracia. Tais forças devem mobilizar-se para 
defender a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais que asseguram direitos, a política 
e a participação, a democracia direta, a ética, as famílias em suas múltiplas configurações e, 
sobretudo, a vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do valor do voto e da democracia 
representativa, da ciência, da educação, da cultura e das artes e o respeito e a valorização das 
diversidades e da pluralidade que nos constituem. Além disso, são valores que devem unir tais 
forças a liberdade responsável de imprensa, a preservação do meio ambiente e uma economia 
voltada ao desenvolvimento nacional soberano, sustentável e inclusivo, cujos princípios não 
devem subjugar direitos conquistados. conquistados. Retomar de onde o Brasil parou, além do 
limite para avançar e conquistar os direitos assegurados anteriormente como ampliação das 
políticas pública de inclusão ( Educação especial), jovens e adultos , comunidade negras e 
outras. Formação continuada para professores e funcionários da Educação, incentivo na 
programação de programas, cortes nos investimentos em bolsas de incentivos a docência, 
como a PBD, residência pedagógica , corte de bolsa de incentivo a pesquisa , ensino e 
extensão 

 

Castro Alves 

 

     

 

A superação dos retrocessos nas políticas públicas que afetam toda a sociedade e, sobretudo, 
os mais pobres e vulneráveis, exige convergência e unidade entre as forças vivas da sociedade 
comprometidas com as liberdades e com a democracia. Tais forças devem mobilizar-se para 
defender a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais que asseguram direitos, a política 
e a participação, a democracia direta, a ética, as famílias em suas múltiplas configurações e, 
sobretudo, a vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do valor do voto e da democracia 
representativa, da ciência, da educação, da cultura e das artes e o respeito e a valorização das 
diversidades e da pluralidade que nos constituem. Além disso, são valores que devem unir tais 
forças a liberdade de imprensa, a preservação do meio ambiente e uma economia voltada ao 
desenvolvimento nacional soberano, sustentável e inclusivo, cujos princípios não devem 
subjugar direitos conquistados. conquistados. Linha 344- 345– Liberdade responsável de 
imprensa ( informações com veracidadecomprovada). 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

A superação dos retrocessos nas políticas públicas que afetam toda a sociedade e, sobretudo, 
os mais pobres e vulneráveis, exige convergência e unidade entre as forças vivas da sociedade 
comprometidas com as liberdades e com a democracia. Liberdade responsável de imprensa ( 
informações com veracidade comprovada). Tais forças devem mobilizar-se para defender a 
Constituição Federal e as leis infraconstitucionais que asseguram direitos, a política e a 
participação, a democracia direta, a ética, as famílias em suas múltiplas configurações e, 
sobretudo, a vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do valor do voto e da democracia 
representativa, da ciência, da educação, da cultura e das artes e o respeito e a valorização das 
diversidades e da pluralidade que nos constituem. Além disso, são valores que devem unir tais 
forças a liberdade de imprensa, a preservação do meio ambiente e uma economia voltada ao 
desenvolvimento nacional soberano, sustentável e inclusivo, cujos princípios não devem 
subjugar direitos conquistados. 

 

Maragogipe 
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A superação dos retrocessos nas políticas públicas que afetam toda a sociedade e, sobretudo, 
os mais pobres e vulneráveis, exige convergência e unidade entre as forças vivas da sociedade 
comprometidas com as liberdades e com a democracia. Tais forças devem mobilizar-se para 
defender a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais que asseguram direitos, a política 
e a participação, a democracia direta, a ética, as famílias em suas múltiplas configurações e, 
sobretudo, a vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do valor do voto e da democracia 
representativa, da ciência, da educação, da cultura e das artes e o respeito e a valorização das 
diversidades e da pluralidade que nos constituem. Além disso, são valores que devem unir tais 
forças a liberdade de imprensa, a preservação do meio ambiente e uma economia voltada ao 
desenvolvimento nacional soberano, que atenta às diversidades, sustentável e inclusivo, cujos 
princípios não devem subjugar direitos conquistados. conquistados, com a promoção da 
agroecologia e da agricultura familiar em reação ao modelo vigente de agronegócio - 
monocultural expansivo - que tem mostrado-se nocivo ao meio e à saúde coletiva, com uso 
exagerado de agrotóxicos. 

 

Rodelas 

 

     

 

A superação dos retrocessos nas políticas públicas que afetam toda a sociedade e, sobretudo, 
os mais pobres e vulneráveis, exige convergência e unidade entre as forças vivas da sociedade 
comprometidas com as liberdades e com a democracia. Tais forças devem mobilizar-se para 
defender a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais que asseguram direitos, a política 
e a participação, a democracia direta, a ética, as famílias em suas múltiplas configurações e, 
sobretudo, a vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do valor do voto e da democracia 
representativa, da ciência, da educação, da cultura e das artes e o respeito e a valorização das 
diversidades e da pluralidade que nos constituem. Além disso, são valores que devem unir tais 
forças a SOBERÂNIA ALIMENTAR, liberdade de imprensa, a preservação do meio ambiente 
e uma economia voltada ao desenvolvimento nacional soberano, sustentável e inclusivo, cujos 
princípios não devem subjugar direitos conquistados. A criação do Fórum MEIBA – Movimento 
Educacional Indígena da Bahia, como espaço de discussão quanto às demandas da Educação 
Escolar Indígena, também com a finalidade de fortalecer, ecoar e repercutir as demandas dos 
povos originários deste Estado federativo, a nível nacional. 

 

Santa Cruz 
Cabrália 

 

     

 

A superação dos retrocessos nas políticas públicas que afetam toda a sociedade e, sobretudo, 
os mais pobres e vulneráveis, exige convergência e unidade entre as forças vivas da sociedade 
comprometidas com as liberdades e com a democracia. Tais forças devem mobilizar-se para 
defender a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais que asseguram direitos, a política 
e a participação, a democracia direta, a ética, as famílias em suas múltiplas configurações e, 
sobretudo, a vida. É-nos exigida, ainda, a defesa do valor do voto e da democracia 
representativa, da ciência, da educação, da cultura e das artes e o respeito e a valorização das 
diversidades e da pluralidade que nos constituem. Além disso, são valores que devem unir tais 
forças a liberdade de imprensa, a preservação do meio ambiente ambiente, a garantia dos 
povos indígenas e demais povos tradicionais: quilombolas, ribeirinhos, fundo e fecho de pasto, 
ciganos e uma economia voltada ao desenvolvimento nacional soberano, sustentável e 
inclusivo, cujos princípios não devem subjugar direitos conquistados. 

 

Souto Soares 

 

     

 

Parágrafo Original: Queremos enfatizar a defesa da democracia, do estado 
democrático de direito, da soberania nacional e dos direitos humanos, sociais e 
políticos, e ao mesmo tempo o combate a tudo que ameace as instituições 
públicas, as entidades representativas dos trabalhadores, os movimentos 
sociais e o direito dos indivíduos. Dessa forma, deve-se rejeitar fortemente as 
iniciativas de golpe, de autogolpe e todas as manifestações antirrepublicanas e 
fascistas. 
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Queremos enfatizar a defesa da democracia, do estado democrático de direito, da soberania 
nacional e dos direitos humanos, sociais e políticos, e ao mesmo tempo o combate a tudo que 
ameace as instituições públicas, as entidades representativas dos trabalhadores, os 
movimentos sociais e o direito dos indivíduos. Dessa forma, deve-se rejeitar fortemente as 
iniciativas de golpe, de autogolpe e todas as manifestações antirrepublicanas e fascistas. null 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Queremos nós de Cardeal da Silva - BA, queremos enfatizar a defesa da democracia, do 
estado democrático de direito, da soberania nacional e dos direitos humanos, sociais e 
políticos, e ao mesmo tempo o combate a tudo que ameace as instituições públicas, as 
entidades representativas dos trabalhadores, os movimentos sociais e o direito dos indivíduos. 
Dessa forma, deve-se rejeitar fortemente as iniciativas de golpe, de autogolpe e todas as 
manifestações antirrepublicanas e fascistas. 

 

Cardeal da Silva 
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Garantia dos investimentos para consolidação e valorização dos Professores, bem como, 
infraestrutura de qualidade em educação. 

 

Abaré 

 

     

 

241. indígenas as populações mais vitimizadas. Diante disso, temos como exemplos o aumento 
do custo de vida como vemos nos preços do gás de cozinha, gasolina, cesta básica, etc. 259. 
da como deveria, pois sem os mesmos a perda em relação ao número de mortes da população 
brasileira poderia ser bem maior. Diante a muitas fragilidades e poucos recursos financeiros 
principalmente estiveram a todo o momento na linha de frete do combate ao covid 19. 283. Os 
programas da Educação do Campo deveriam ser colocados em prática de uma forma mais 
articulada, isso porque alguns não tinham conexão com a Secretaria Municipal da Educação. 
O fechamento das escolas no campo traz um prejuízo material para os municípios, 
principalmente as comunidades, porém o poder executivo deveria investir em uma escola 
unificada em que os alunos tivessem acesso uma estrutura de qualidade e com recursos mais 
qualificados. A falta de valorização dos profissionais da educação ficou exaltado nos últimos 
anos. Afinal não adianta fornecer aumento em salários e de contramão não possibilitar 
condições de trabalho adequado. Os membros da sociedade devem andar em conjunto com a 
escola, visto que ela não consegue construir uma educação de qualidade atuando de forma 
isolada. 

 

Adustina 

 

     

 

Proporcionar formação de professores para o uso das tecnologias de informação e da 
comunicação no processo educativo, e garantir o investimento em tecnologia nos espaços 
escolares viabilizando o acesso à internet para estudantes, professores e a comunidade em 
geral. Na busca de amenizar os déficits de aprendizagem provocados pela pandemia da Covid-
19, criar e implantar projetos de reforço escolar, voltados para leitura, escrita e conhecimentos 
matemáticos, adequando o currículo , calendário e infraestrutura da educação às realidades 
regional e local principalmente num município rural e agrícola. 

 

Água Fria 

 

     

 

Promover a inserçao dos grupos culturais no ambiente das escolas, proporcionando a 
valorização e conhecimento da cultura local. 

 

Água Fria 

 

     

 

Constantemente o mundo passa por crises, no entanto, grande parte dele consegue se 
recuperar e até ser exemplo para as demais nações. O Brasil, no entanto, talvez por uma 
prática enraizada de erros e deslizes sociais, segue um caminho oposto a isso. Aqui, os 
constantes golpes e as escolhas errôneas do povo ao eleger os seus representantes para o 
governo, têm feito quem mais sofre, sofrer mais ainda. No campo da educação, isso se justifica 
na grande prática da evasão escolar e na repetente distorção idade série. Problemas estes que 
afetam diretamente na vida das pessoas, obrigando dos governantes,  

 

Érico Cardoso 
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responsáveis pelo povo, promover politicas públicas que atentem à melhoria dessa 
problemática,. 

   

     

 

POLÍTICAS EM XEQUE E O GOLPE: DÉCADAS DE LUTAS, CONQUISTAS SOCIAIS E AS 
POSSIBILIDADES DE UMA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA 

 

Alagoinhas 

 

     

 

Alteração do título do texto: POLÍTICAS EM XEQUE E O GOLPE: DÉCADAS DE LUTAS, 
CONQUISTAS SOCIAIS E AS POSSIBILIDADES DE UMA EDUCAÇÃO 
TRANSFORMADORA PROPOSIÇÕES DO GRUPO: - Reconhecer o papel do professor como 
Agente Transformador; - Incentivar ao acesso digital com investimento para aquisição de 
ferramentas digitais - Trazer temas do nosso cotidiano para o espaço escolar, com 
posicionamento crítico, através de rodas de conversa, Tertúlias dialógicas,... - (Re)ativar os 
Grêmios Estudantis; - Fomentar uma Agenda Participativa nas escolas que favoreça o 
Protagonismo Juvenil e o fortalecimento dos Conselhos Escolares; - Divulgar e discutir junto 
às Comunidades Escolares, os Referenciais Curriculares Municipais, visando o fortalecimento 
da Educação Democrática, inclusiva, a partir de um CURRÍCULO TERRITÓRIO DE 
IDENTIDADE, valorizando a diversidade e a pluralidade das Comunidades Tradicionais e dos 
Povos Originários; - Incentivar a participação nos Sindicatos; - Garantir a representação dos 
sindicatos nas discussões e comissões da Educação; - Implantar e implementar a Educação 
Integral; - Garantir o atendimento psicológico para toda a comunidade escolar; - Criar Cirandas 
Digitais (Centros de Inclusão Digital) nas comunidades. 

 

Alagoinhas 

 

     

 

EIXO 1 Quem golpeou as conquistas da nossa nação? Anos de lutas e sonhos idealistas em 
vão. Quem ousou usurpar os nossos poucos direitos previstos na Constituição? Que tínhamos 
alcançado de grão em grão. Quem foi o Judas que esquartejou e crucificou a educação? Se já 
vínhamos em passos tão lentos imagina agora então. E se a educação é processo, como 
caminhar na contramão? Se há problema, há solução. Então, ou aprendemos a votar e exercer 
o nosso direito e dever de cidadão, ou o caos permanece de geração em geração. A hora é 
agora cidadão! Olhe ao seu entorno, reflita, lute e não se faça de rogado não!! Elisângela 
Borges e Valdenice Peixinho 

 

Andorinha 

 

     

 

1. Garantir a permanência e valorizar os professores efetivos e contratados do campo no 
município; 2. Repensar o congelamento por 20 anos as verbas destinadas à educação e saúde; 
3. Fiscalizar as verbas enviados aos Estados e municípios; 4. Efetivar programas de saúde na 
escola com centros educacionais especializados com profissionais: psicólogos, 
psicopedagogos, fonoaudiólogo, etc. 5. Garantir ao estudante do campo a permanência e 
capacitação profissional valorizando a cultura local. 6. Criar programas específicos para 
comunidades do campo: assentamentos, agricultores familiares (meeiros), indígenas, 
quilombolas, a fim de manter essas famílias. 7. Assegurar a escolha do livro didático condizente 
com a realidade das escolas do campo; 8. Investimento nos processos formativos para os 
professores, coordenadores, diretores da educação; 9. Adequar o espaço escolar para receber 
os estudantes com necessidades especiais; 10. Definir um calendário exclusivamente do 
Campo, levando em conta, o tempo da colheita e as especificidades do campo no que diz 
respeito à cumprir o que reza a LDB. 11. Adequar e estruturar o espaço escolar tornando 
acessível, os banheiros, cozinha e salas de aula, as portas, para as Escolas localizadas no 
Campo, podendo melhorar o desempenho no ensino aprendizagem; 12. Assegurar o não 
fechamento das escolas do campo tendo como referência a lei e diretrizes Operacionais das 
escolas do campo. 13. Realizar concurso público específico para escolas do campo e efetivar 
professores com experiência na área. 14. Criar um Centro ou secretaria específica para 
Educação do Campo. 

 

Arataca 
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(X) Aditiva - Efetivar a construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e 
de estudantes, que pode ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de 
educação básica públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e 
mobilizar projetos pedagógicos e formativos de profissionais da educação e de estudantes a 
fim de dar concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias 
educacionais de acesso livre, públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 
688 a 693, pag. 58). (X) Novas proposições/emendas novas - Recursos federais e estaduais 
tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), com efetivo 
controle social, para assegurar plataformas públicas e internet de alta velocidade para todas 
as instituições de educação básica e superior públicas do País, assim como nas localidades 
rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o acesso gratuito aos profissionais da 
educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. - Desenvolver 
políticas públicas que propiciem uma educação social de qualidade com uso eficaz das 
tecnologias da informação e comunicação e a conectividade, compreendendo a existência 
humana dentro de um mundo globalizado e o universo social vivenciado pelos estudantes. - 
Construir um plano estratégico de ações integradas a politicas públicas que garantam a 
disponibilidade e qualidade de equipamentos tecnológicos, além de garantir a comunidade 
escolar o acesso e qualidade da conexão com a internet e serviços atinentes. - Possibilitar 
políticas públicas de formação docente com foco na construção e desenvolvimento de 
conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias ao uso potencializado das 
tecnologias e conectividade no processo educativo. - Disponibilizar internet livre, aberta e 
confiável nas escolas públicas viabilizando assim a democratização e inclusão digital e 
universalização de acesso tecnológico e de conectividade às comunidades escolares. - Ampliar 
e fortalecer o investimento em tecnologia e conectividade nas escolas urbanas e rurais, 
inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos e acesso a internet com qualidade para 
estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Aratuípe 

 

     

 

A educação passou por grandes transformações ao longo dos anos. As conquistas advindas 
desse processo não podem, nem devem ser esquecidas. É preciso entender que o período em 
que estamos vivendo traz a tona muitas questões antes não entendidas ou simplesmente 
ignoradas. A defesa da educação pública, gratuita, laica, universal e democrática é uma dessas 
questões que vem sendo debatidas com mais ênfase nos últimos anos. Cada governante tem 
sua parcela de responsabilidade, não há apenas um culpado, os atos de cada um avançam ou 
atrasam a redemocratização do estado brasileiro. Ressalta-se que a responsabilidade também 
é nossa, também foram nossos atos que nos direcionaram para este momento em que nos 
encontramos agora. As desigualdades educacionais e os prejuízos aos estudantes se 
intensificaram com a pandemia, mas elas sempre existiram. A superação dos retrocessos exige 
ainda mais de nós a dedicação que sempre empenhamos. Resta-nos mobilizar a outros em 
defesa da nossa Constituição Federal. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

A pandemia escancarou as debilidades de um sistema educacional que não cumpre o que está 
na lei, escolas sem acesso a internet, escolas sem banheiros, escolas sem energia elétrica, 
escolas sem água, escolas totalmente desestruturadas. Mobilizar todos os setores e 
segmentos da educação nacional dedicados à defesa do Estado democrático de direito, da 
Constituição Federal de 1988, do Plano Nacional de Educação e de um projeto de Estado que 
garanta educação pública, com a mais ampla abrangência, de gestão pública, gratuita, 
inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todas e todos. A reversão desse cenário 
de retrocessos requer a busca por políticas e ações, envolvendo a sociedade civil e política, 
mediante alteração substantiva da agenda política, econômica e educacional vigentes no país. 
A retomada do Estado Democrático de Direito, tendo por centralidade a ampliação dos direitos 
sociais e sua materialização por meio de políticas sociais de Estado, que implica, portanto, 
numa ruptura mais profunda com a dinâmica sociopolítica brasileira, pautada por um 
“desenvolvimento desigual e combinado”. Remetendo-nos a uma análise dialética do processo 
histórico brasileiro, buscando superar os limites da modernização conservadora excludente, 
acentuadas pelas políticas e processos atuais e seus desdobramentos, visando à constituição 
de uma formação social brasileira democrática, com o fortalecimento e engajamento da 
sociedade civil na defesa da democracia como valor essencial e universal, para avançarmos 
no sentido da construção da democracia e nos afastarmos de qualquer tentação golpista ou 
militarista. Monitorar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Educação, com destaque 
específico ao cumprimento das metas e das estratégias intermediárias, sem prescindir de uma 
análise global do plano, e proceder a indicações de ações, no sentido de promover avanços 
nas políticas públicas educacionais e  

 

Barro Alto 
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fortalecer a agenda de instituição do Sistema Nacional de Educação, por lei complementar. 
Realizar avaliação diagnóstica sobre as 10 Diretrizes e 20 metas estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação 2014-2024, com o objetivo de modernizar e promover a atualização 
sobre as atuais demandas. Criar fóruns de educação municipal, estadual e distrital para que 
haja diálogos na construção de políticas públicas voltadas para educação, mobilizar a 
sociedade na participação e controle social de políticas públicas educacionais. 

   

     

 

Diante das evidências e dos dados* que apontam a diminuição dos investimentos e dos 
recursos do MEC na Educação durante a pandemia, propõe–se: a) destinar os recursos não 
empregados em 2020 para reestruturação efetiva das escolas (física e de pessoal) visando 
atender aos protocolos sanitários e às necessidades de adequação de infraestrutura; b) 
estruturar as escolas com dispositivos e aparatos de inovação tecnológica para viabilizar as 
aulas remotas e híbridas; c) capacitar a equipe Pedagógica para utilização dos novos recursos 
tecnológicos adquiridos; d) garantir aos alunos o acesso às novas plataformas digitais e facilitar 
a aquisição de dispositivos (tablets, computadores, chips) para que ocorra a inclusão digital 

 

Belmonte 

 

     

 

Retrocessos a partir de 2017 da destituição dos fóruns. ? Questionamento *Por que somos a 
6° economia do mundo? •Corrupção. •Naturalização do processo de degeneração da política. 
•Conformismo. •Falta de acesso a informações úteis. •Manipulação das mídias. *Retrocessos 
políticos •Privatização (ideia de que os serviços públicos não são bons). •Ideia de que 
concursos públicos não são bons. •Precarização dos serviços essenciais. •Falta de incentivo 
aos estudos (universidade não é para todos). •Ataques a democracia. •Degradação ambiental. 
•Fim do ministério do trabalho. •Fim de benefícios. beneficiários. •Valorização e incentivo ao 
agronegócio. •Cortes de verbas da ciência e da educação. *Retrocessos intensificados por 
causa da COVID. •Evidenciou as diferenças sociais. •Evidenciou condições miseráveis de 
sobrevivência (falta de acesso a saneamento básico). •Evidenciou a falta de acesso das 
populações mais carentes aos recursos tecnológicos. •Evidenciou o quanto o professor tem 
assumido o papel que seria da família. •Evidenciou o fato de que a educação não tem sido 
considerada primordial, pela família, pelo estado, enfim pela sociedade. #Avançar na luta 
contra o retrocesso •Formação política. •Conscientização de classe. •Uso correto do poder de 
participação e decisão 

 

Belo Campo 

 

     

 

• Nível municipal: 1. Reconhecimento profissional em todos os níveis que o plano de carreira 
propõe; 2. Luta forte, posicionamento do Sindicato APLB independente de direita e esquerda; 
3. Salas forradas e equipadas com ar condicionado ou ventiladores; 4. Escolas em tempo 
integral; 5. Criação de salas de informática para que os alunos tenham acesso com 
mediadores; 6 Manutenção das estradas e transportes para os alunos da zona rural; 7. 
Construção de Creches nos Distritos e Povoados; 8. Cursos profissionalizantes para os jovens; 
9. Bibliotecas estruturadas para a sede e os Distritos e Povoados; 10. Móveis adequados para 
as salas de Educação Infantil e para os estudantes com Necessidades Especiais. 11. 
Fortalecer a parceria com os programas e projetos da Secretaria da Assistência Social. 12. 
Promover à interação/ educação x família • Nível Estadual: 1. Garantir escolas com infra 
estrutura adequada com acessibilidade para todos os educandos; 2. Garantir formação 
continuada aos professores para que esses possam ofertar educação de qualidade para os 
alunos; 3. Fortalecer as Políticas de Escola em tempo integral; 4. Valorizar os profissionais da 
educação garantindo a progressão salarial do piso; • Nível Federal: 1. Divulgar, monitorar, 
aprimorar e fiscalizar às políticas públicas, enfatizando os direitos constitucionais vigentes; 2. 
Fortalecer à Educação Pública Básica, com promoção de cursos para toda comunidade 
escolar, reestruturação e implantação de novas escolas, valorização profissional; 3. Rever á 
política de recursos destinados à educação no que diz respeito aos Royates do Petróleo e do 
Pis; nesta modalidade foram 4. Validar as lutas sindicais das diversas esferas visando a 
garantia de direitos conquistas e a conquistar; 5. Garantir a política de informatização das 
escolas; 

 

Boa Nova 
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PROBLEMATIZAÇÃO : O QUE FAZER PARA AVANÇAR NA LUTA CONTRA OS 
RETROCESSOS NA AGENDA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO À GARANTIA DA 
DEMOCRACIA E DO DIREITO À EDUCAÇÃO PARA TODOS/ES/AS? - Retomar as 
discussões democráticas acerca das Políticas Públicas que garantam a equidade e igualdade 
de direitos, assegurando a participação das entidades nas discussões; - Elaborar políticas 
públicas, em relação aos impactos do cenário de crise social e sanitária nas experiências e 
vivências dos educandos, educadores e seus familiares; - Propor políticas públicas em relação 
às desigualdades sociais, educacionais e restrições impostas pela pandemia na vida dos 
educandos em crise, priorizar as ações intersetoriais para juventude vulnerável; - Retorno da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI para 
garantir, subsidiar e fortalecer as modalidades e programas educacionais dos estados e 
municípios no que diz respeito as diversidades; (Cumprir as Políticas de - Educação do Campo 
conforme preceitua às legislações; - Manter os fóruns de educação a nível nacional para 
garantir por meio desses diálogos, novas propostas que atendam as verdadeiras necessidades 
da realidade ao povo brasileiro; - Criação de frente de trabalho: serviço público de saúde, 
educação, assistência e meio ambiente (agentes jovens). 

 

Bom Jesus da 
Lapa 

 

     

 

1-Garantir a todo e qualquer e qualquer cidadão o direito de fazer questionamentos e receber 
informações acerca dos atos da administração escolar. 2- Em relação às políticas públicas para 
a educação a situação não é diferente, é preciso que a sociedade se levante para participar de 
forma efetiva sobre as ações educacionais, contribuindo com informações e sugestões que 
além de criar novas políticas públicas também contribua para o aprimoramento das já 
existentes, tal participação deve ser efetivada de ponta a ponta, ou seja, desde o planejamento, 
passando pela implantação e execução, além do processo de avaliação para aferir a eficiência 
e eficácia de determinada política. 3- Garantir uma Bolsa auxílio para o estudante com incentivo 
baseado no desempenho e na frequência do aluno; 4-Revogar ou adequar o texto que trata da 
aposentadoria do magistério. Há que se pensar também em políticas de saúde voltadas para 
o público docente, pois está aumentando cada vez mais o número de profissionais da educação 
afastados por problemas de saúde ligados à sua função. 5 - Revisar a uma porcentagem maior 
para mudanças de nível, incentivando o profissional a continuar se qualificando 
academicamente. 6 - Desenvolver políticas públicas voltadas para a educação do campo com 
currículo que procure fortalece-la cada dia mais. 7 - Considerar também a implantação de uma 
nova política econômica e social, baseada no desenvolvimento e na capacidade de cada 
indivíduo tanto na participação ativa do poder público quanto nas suas constituições individuais 
como sujeitos socialmente de direitos constituídos, com a finalidade de incluir a educação de 
qualidade como agente de eficaz no combate às desigualdades sociais que mais afetam a 
população subalternizada. 

 

Bom Jesus da 
Serra 

 

     

 

1. Democratização das escolas, através de eleições para diretor e fortalecimentos dos 
conselhos. Meta 19 e 20 do PME. 2. Adoção de uma plataforma de ensino, estímulo ao 
protagonismo do aluno e a inserção da tecnologia em sala de aula, com disponibilização de 
recursos tecnológicos para enfrentamento em qualquer situação emergencial na educação, 
como a que estamos enfrentando no momento no Brasil. Meta 5 e 7 do PME. 3. Garantir o 
financiamento e aumento permanente do FUNDEB, a fim de evitar o sucateamento da 
educação, garantindo o aumento por lei, fiscalização e transparência dos recursos públicos 
investidos em educação. Meta 20 do PME. 4. Destinar recursos para estruturação das escolas 
e formação continuada para os educadores que trabalham com pessoas com deficiência e para 
profissionais da educação básica. Meta 4, 12, 13 e 15 do PME. 5. Investimento em estruturação 
das salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) formação para os professores da 
sala de (AEE) e para profissionais do ensino regular. Meta 4 do PME. 6. Ampliação da 
infraestrutura em relação a oferta de educação básica integral, com atividades 
multidisciplinares, culturais e esportivas, estrutura para aulas de educação física, arte e parte 
diversificada relacionada a cultura e profissão. Meta 2 e 6 do PME. 7. Revogar a emenda 
constitucional 95, apelidada de PEC da morte, no diz respeito a educação. 8. Resgate da 
constituição de 1988, sob olhar dos políticos como compromisso com uma educação de 
qualidade e respeito aos direitos populares garantidos. 9. Que as propostas educacionais 
sejam tratadas de forma transparente para com a sociedade. Meta 20 do PME. 10. Garantir o 
ensino de qualidade no campo, mantendo as escolas abertas, para que fortaleçam a agricultura 
familiar e garantam a preservação da cultura e tradições das comunidades campesinas. Meta 
15 do PME. 11. Garantir as políticas de estado e os seus objetivos, a erradicação do 
analfabetismo, universalização do ensino, o acesso à tecnologia e a profissionalização dos 
trabalhadores em educação. Meta 01, 02 e 03 do PME. 12. Valorizar  

 

Brejolândia 
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os profissionais da educação básica com maior oferta de formação de professores por 
componente curricular. Meta 17 do PME. 13. Aumentar a oferta e o acesso ao ensino superior. 
Meta 13, 14 do PME. 14. Capacitar com mais veemência órgãos, capazes de coibir a corrupção 
e os desvios de verbas na educação. Meta 20 do PME. 15. Capacitar professores com ênfase 
na prática para diminuir a repetência com diversificação dos processos pedagógicos de 
alfabetização escolar. Meta 05 do PME. 16. Aumentar a nota do IDEB. Meta 07 do PME. 

   

     

 

Garantir ao professor a permanência da autonomia em sala de aula, para que aborde os 
conteúdos e possibilidades de formar o aluno com pensamento crítico, político, dialético, de 
contraposiçoes de uma formação técnico conteudista. Inserir na linha 318. 

 

Caém 

 

     

 

A não privatização dos espaços escolares e o fortalecimento de reaberturas e aberturas de 
espaços escolares no campo e do campo, com um conteúdo inclusivista e formativo, 
considerando competências e habilidades. 

 

Caém 

 

     

 

• Efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 
sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes 
fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais; 

 

Caetanos 

 

     

 

1- Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. 2- Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação 
social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a 
conectividade, compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o 
universo social vivenciado pelos estudantes. 3- Construir um plano estratégico de ações 
integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos 
tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a 
internet e serviços atinentes. 4- Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco 
na construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes 
necessárias ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. 5- 
Disponibilizar internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a 
democratização e inclusão digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade 
às comunidades escolares. 6- Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e 
conectividade nas escolas urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos 
e acesso a internet com qualidade para estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Cairu 

 

     

 

EIXO I UMA ESCOLA PARA O FUTURO: TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE A SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO. ( X )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas 
Efetivar a construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de estudantes, 
que pode ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação básica 
públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos 
pedagógicos e formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar 
concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais 
de acesso livre, públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, 
pag. 58). 

 

Camamu 
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EIXO I UMA ESCOLA PARA O FUTURO: TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE A SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - 
Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. - Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação 
social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a 
conectividade, compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o 
universo social vivenciado pelos estudantes. - Construir um plano estratégico de ações 
integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos 
tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a 
internet e serviços atinentes. - Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco na 
construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias 
ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. - Disponibilizar 
internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a democratização e 
inclusão digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade às comunidades 
escolares. - Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e conectividade nas escolas 
urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos e acesso a internet com 
qualidade para estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Camamu 

 

     

 

1. Criação de uma plataforma/sistema nacional que abranja a logística de notas, avaliações, 
atividades e aulas remotas, bem como, que tenha versões para web e app; 2. Disponibilizar, 
regularmente para os professores, profissionais de saúde mental e bem-estar a fim de garantir 
o direito a uma qualidade de vida melhor; 3. Promover capacitações online e presencialmente 
para os professores, sobre tecnologia, inteligência emocional, práticas educacionais, 
pedagogia, criatividade, qualidade de vida e saúde mental, bem como capacitações por 
componente curricular e para professores com alunos com necessidades especiais, 
viabilizando a preparação do profissional de acordo com a necessidade do aluno; 4. 
Disponibilizar, através de recurso do governo federal, aparelhos eletrônicos como: notebooks, 
tablets, impressoras e smartphones para os professores de modo que possam trabalhar 
remotamente; 5. Melhorar a implementação, nas escolas, das redes públicas de WIFI e 
conexão de qualidade com a internet; 6. Buscar por meio do FNDE a criação de laboratórios 
de informática com computadores nas escolas públicas para toda a comunidade educacional 
a fim de garantir o acesso à informação e o direito à conectividade; 

 

Campo Alegre 
de Lourdes 

 

     

 

É preciso intensificar o fortalecimento das organizações em prol da garantia de direitos 
constitucionais para que se tenha um Estado democratico e uma sociedade igualitária: com 
com oferta de uma educação de qualidade, mais equitativa e inclusiva. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

CONTRIBUIÇÕES E ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO COEED 2022 171 a 180 O Brasil, com 
dimensões continentais e dotado de inúmeras riquezas, figurou como a sexta maior economia 
do mundo, o que demonstra sua capacidade de constituir-se como potência mundial, incluindo 
com dignidade e altivez os milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham diuturna e 
arduamente. Há, na atual conjuntura, um enorme desafio político-institucional para garantir 
emprego e renda, saúde, segurança alimentar e nutricional, moradia, segurança pública, 
educação, acesso à terra e à água potável, entre tantos outros direitos básicos elementares, 
ainda não assegurados à grande maioria da população. Mas, para isso, é preciso um governo 
e instituições organizadas, geridas de maneira responsável,  

 

Central 
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ao contrário do que acontece hoje. 181 a 190 O País, infelizmente, passa por uma devastadora 
crise sanitária, ambiental e de política econômica e educacional, que atravessa e alcança 
milhões de brasileiros. Tal situação, contudo, não se explica apenas pela ocorrência da grave 
pandemia (Covid-19) que assola os países do mundo inteiro. No caso brasileiro, a crise, muito 
mais complexa, tem como ponto de inflexão a instabilidade política que se instalou o 
impeachment da presidenta Dilma Rousseff, desde ocorrido no ano de 2016, patrocinado por 
setores conservadores da sociedade política brasileira: o capital agrário, industrial e financeiro, 
amplamente noticiados pela grande mídia. com o apoio do monopólio dos grandes meios de 
comunicação e da cumplicidade do Judiciário. (Já havia uma crise econômica mundial) 191 a 
201 Uma importante referência histórica, que ajuda a explicar o decaimento do processo de 
aquisição civilizatório de direitos adquiridos País, foi a chegada de Michel Temer ao Governo 
Federal, no ano de 2016, por meio do Golpe jurídico, midiático e parlamentar e, em seguida, 
pela eleição de Jair Bolsonaro, governo neoliberal e ultraconservador, por meio de campanha 
ancorada em notícias falsas e no apoio de setores da classe dominante. O processo acelerou 
a adoção de um conjunto de medidas que atenta contra o povo e que destrói as conquistas da 
sociedade nas décadas anteriores consagradas na Carta Constitucional de 1988, e sinalizam 
progressiva militarização do Estado. Assim, um conjunto de avanços institucionais e 
normativos, arduamente conquistados, são esvaziados, fazendo retroceder os avanços nas 
áreas da saúde, da educação e de tantas outras políticas públicas relevantes para a garantia 
do bem-estar social do povo brasileiro. 

   

     

 

Equipar escolas, em que os alunos de classe menos favorecida venha acompanhar os avanços 
tecnológicos; Equidade: onde a criança com necessidade especial venha ter acesso de igual a 
outra; Sala multifuncional; A oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a comunidade 
de Caraibuna, São Gonçalo, uma vez que estes apresentam demandas; Retomada do 
colegiado escolar e/ou criação de novos nas instituição que não possuem; Criação de políticas 
locais que atendam a grupos sociais e etnicamente desfavorecidos, principalmente as 
comunidades rurais. Sabemos que a raça, a cor, a condição financeira, regionalidade e gênero 
são fatores que acentuam as diferenças. 

 

Contendas do 
Sincorá 

 

     

 

1. Garantir a política do Plano Nacional de Educação com as suas 20 metas, em consonância 
com a Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional– LDBEN 
e Plano Nacional de Educação, PNE, PEE e PME. 2. Propor aos gestores governamentais, o 
cumprimento das obrigações legais, de acordo com o papel que ocupam para o exercício da 
cidadania. 3. Exigir a garantia do Estado Democrático de Direito em defesa das instituições 
públicas e da soberania popular. 4. Buscar em regime de colaboração entre união, estados e 
municípios, construção de creches para atender crianças de 0 a 03 anos e 11 meses. 5. Exigir 
a ampliação e melhorias das escolas do Ensino Fundamental, para a garantia do ensino de 09 
anos e para que concluam a etapa na idade certa. 6. Garantir a valorização do profissional de 
educação, com a elevação do salário aos níveis municipal, estadual e federal, mantendo-se 
uma qualidade de vida do profissional. 7. Assegurar a existência do Plano de Cargos e Salários, 
para os profissionais da educação escolar básica. 8. Assegurar o direito ao atendimento dos 
alunos portadores de Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades 
ou Superdotação. 9. Exigir dos gestores governantais a garantia de ações pós-pandemia, a fim 
de corrigir prejuízos causados no processo ensino-aprendizagem em virtude da Covid-19 e, ao 
mesmo tempo, garantir a sequência do processo escolar dos estudantes. 10. Exigir dos 
gestores governamentais a implantação de políticas públicas voltadas para os estudantes da 
educação escolar básica, no pós-pandemia Covid-19. 

 

Coribe 

 

     

 

Parágrafo 182- Buscar fontes alternativas, para geração de energia de menos impactos 
ambientais (Ciências da Tecnologia, Economia Verde, Fontes Renováveis). Iniciativa da 
UNIÃO, através de projetos, pesquisas, investimentos de recursos, dentre outros. Parágrafo 
191 – 1. Buscar uma política de melhor gerenciamento econômico das empresas estatais, não 
permitindo privatizações e desestatizações; Iniciativa da UNIÃO, com capacitação e 
treinamento de profissionais. 2. As mudanças de cargos ou funções de órgãos representativos 
acontecerem naturalmente pela vigência da cargo ou por deliberação do conselho normativo 
do órgão/empresa, não pela vontade do Presidente da República. Iniciativa da UNIÃO, dando 
autonomia aos órgãos/empresas estatais. Parágrafo 219 - Criar o Fórum Municipal 
Permanente, bem como os conselhos escolares municipais para fortalecimento da participação 
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social nas tomadas de decisões com a comunidade escolar. Iniciativa do MUNICIPIO, 
regulamentar por um projeto de Lei. Parágrafo 240 - Criar Delegacia  
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da Mulher na Bacia do Rio Corrente. Iniciativa do ESTADO, votar orçamento, através de Projeto 
de Lei e mobilização popular. Parágrafo 263 - Disponibilizar internet pública de qualidade e 
equipamentos tecnológicos como aparelho de celular ou tablet para os estudantes da rede 
pública municipal. Iniciativa da/o UNIÃO/MUNICIPIO. Parágrafo 267 - Investir em escolas do 
campo, visando promover a Educação Integral no espaço de vivência do aluno, criando 
mecanismo que valorize as escolas e o povo do Campo. Iniciativa do ESTADO/MUNICIPIO. 
Parágrafo 273- Informatizar a Rede Municipal de Ensino com infraestrutura (profissional, 
plataforma, servidor, dentre outros), em razão do grande avanço tecnológico. Iniciativa do 
MUNICÍPIO. Parágrafo 276 - Criar Política Pública com diretrizes voltada a Educação do 
Campo, dando ênfase aos aspectos históricos, sócio-político e cultural da territorialidade (luta, 
em defesa da terra, água, comunidades tradicionais etc.) Aprovar através do Conselho 
Municipal de Educação, fundamentada por PARECER E RESOLUÇÃO, que dispõe de 
diretrizes voltada para Educação do Campo a ser trabalhada no currículo municipal na parte 
diversificada do componente curricular – Educação Ambiental; Elaborar material gráfico(livro, 
apostila, revista) 

   

     

 

O Eixo I discutiu sobre as décadas de lutas e conquistas sociais depois da Constituição Federal 
de 1988 e os retrocessos especificamente na educação brasileira a partir do golpe político em 
2016 e a pandemia do Covid19. As discussões se deram em torno do seguinte questionamento: 
O que fazer para avançar na luta contra os retrocessos na agenda das políticas públicas 
visando à garantia da democracia e do direito à educação para todos/as? O grupo de estudo 
pontuou várias questões que dialogam com a realidade local tanto na dimensão pedagógica 
quanto na política social, sugerindo as seguintes proposições: ? Garantir a contratação de 
psicólogos e psicopedagogos na rede de ensino antes de iniciar o ano letivo de 2022, 
justificando que no contexto de pandemia e suspensão das aulas presenciais muitos 
estudantes estão enfrentando problemas emocionais e psicológicos impedindo-os do convívio 
social; ? Fortalecer a parceria com os pequenos agricultores para ampliar a participação da 
agricultura familiar na merenda escolar. O grupo argumentou que falta incentivo técnico e 
financeiro dentro do município para as pessoas que estão nesse ramo; ? Valorizar os bons 
profissionais da rede e ofertar cursos de aperfeiçoamento para aqueles que estão 
apresentando fragilidade na prática pedagógica. 

 

Cotegipe 

 

     

 

EIXO I - O GOLPE, A PANDEMIA E OS RETROCESSOS NA AGENDA BRASILEIRA X 
DÉCADAS DE LUTAS E CONQUISTAS SOCIAIS 

 

Cravolândia 

 

 

( X ) Novas proposições/emendas novas 1. Recursos federais e estaduais tais como o Fundo 
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para 
assegurar plataformas públicas e internet de alta velocidade para todas as instituições de 
educação básica e superior públicas do País, assim como nas localidades rural e urbana 
brasileiras, com intuito de oportunizar o acesso gratuito aos profissionais da educação e 
estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. 2. Desenvolver políticas 
públicas que propiciem uma educação social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da 
informação e comunicação e a conectividade, compreendendo a existência humana dentro  
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de um mundo globalizado e o universo social vivenciado pelos estudantes. 3. Construir um 
plano estratégico de ações integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e 
qualidade de equipamentos tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e 
qualidade da conexão com a internet e serviços atinentes. 4. Possibilitar políticas públicas de 
formação docente com foco na construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, 
habilidades e atitudes necessárias ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no 
processo educativo. 5. Disponibilizar internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas 
viabilizando assim a democratização e inclusão digital e universalização de acesso tecnológico 
e de conectividade às comunidades escolares. 6. Ampliar e fortalecer o investimento em 
tecnologia e conectividade nas escolas urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos 
tecnológicos e acesso a internet com qualidade para estudantes e docentes das escolas 
públicas. 

   

     

 

1- 171- ASSEGURAR DIREITOS BÁSICOS ELEMENTARES, AINDA NÃO GARANTIDOS Á 
GRANDE MAIORIA DA POPULAÇÃO COMO EMPREGO E RENDA, SAÚDE, SEGURANÇA 
PUBLICA, EDUCAÇÃO, ACESSO A TERRA E ÁGUA POTÁVEL. 2- 243 - CRIAR 
MECANISMOS DE PODER DE COMPRAS DAS VACINAS E QUE NÃO FIQUE RESTRITOS 
AO GOVERNO FEDERAL E SIM AOS GOVERNOS: ESTADUAL E MUNICIPAL. 3. O 
MINISTRO DA EDUCAÇÃO SER INDICADO POR UM COLEGIADO. 4. 263- APARELHOS 
NAS ESCOLAS COM CRITÉRIOS, PARA AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE 
SOCIAL, OU SEJA NÃO TIVERAM COMO COMPRAR APARELHO CELULAR. 5- 336- *AS 
MOBILIZAÇÕES SOCIAIS; *CONFERÊNCIAS *ATRAIR INVESTIDORES INTERNACIONAIS 

 

Glória 

 

     

 

Para avançar na luta contra os retrocessos na agenda das políticas públicas, na defesa da 
democracia e do direito à educação será necessário garantir: a) a mobilização e o 
fortalecimento dos diversos segmentos da sociedade para a realização de eleições diretas e 
livres 2022; b) recursos para as pastas de Ciências, Tecnologia e Aperfeiçoamento 
Profissional, especificamente para os órgãos que fomentam a pesquisa já consolidados em 
nosso país (CNPQ, CAPES e outros); c) a soberania das Universidades Públicas; d) o 
funcionamento da Educação do Campo no campo, bem como o cumprimento das Diretrizes 
Curriculares da Educação do Campo e Educação Escolar Quilombola; e) o funcionamento de 
instâncias, a exemplo, do Fórum Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação e 
outros como espaços de participação popular e controle social; f) uma política nacional de 
combate ao fake news. 

 

Guanambi 

 

     

 

- Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade; - Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação 
social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a 
conectividade, compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o 
universo social vivenciado pelos estudantes; - Construir um plano estratégico de ações 
integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos 
tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a 
internet e serviços atinentes; - Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco na 
construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias 
ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. - Disponibilizar 
internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a democratização e 
inclusão digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade às comunidades 
escolares. - Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e conectividade nas escolas 
urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos e acesso a internet com 
qualidade para estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Ibirapitanga 
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• É necessário que se fortaleça o engajamento de movimentos populares, de grupos sociais e 
culturais; que sejam a favor de uma gestão democrática e que garanta uma educação inclusiva 
e de qualidade; • Faz-se necessário organização e planejamento de políticas públicas 
comprometidas com a coletividade no que diz respeito à diversidade social e cultural, através 
de movimentos globais que se efetivem em contextos dinâmicos e peculiares, sinalizando a 
necessidade de uma união de luta, envolvendo a sociedade civil em prol da democracia. É 
preciso, nesse momento que enfrentemos novos desafios, para buscar espaços de atuação 
por meio de grandes transformações no mundo contemporâneo. • Um dos primeiros pontos a 
serem reformados é o combate à corrupção, pois a mesma é a grande responsável por negar 
que negros, pobres e os grupos majoritariamente menos favorecidos tenham, cada vez mais, 
tenham acesso à educação de qualidade e políticas afirmativas. • É preciso uma reforma na 
política, de corte de gastos, super aposentadorias e outros benefícios no âmbito político e 
judiciário. É preciso investir uma maior parcela do PIB na educação, o que, consequentemente 
passa pela valorização dos profissionais da educação, na melhoria da infraestrutura das 
escolas, equipamentos tecnológicos necessários à pesquisa e ao trabalho docente. • Propor 
projetos de lei para acabar com indicações políticas em todas as esferas do governo. 
Principalmente para cargos de chefia (diretores, presidentes, etc…). E assim fortalecer a 
democracia. 

 

Ibititá 

 

     

 

• PROPOR AOS ORGAOS PÚBLICOS COMPETENTES QUE OFEREÇAM UM ENSINO 
MÉDIO E SUPERIOR DE QUALIDADE. • PROPOSTAS 3: RESTRUTURAR E AMPLIAR 
CURSOS TÉCNICOS. • PROPOSTAS 4: ESTRUTURAR UMA INICIATIVA MUNICIPAL E 
ESTADUAL QUE VISE A PERMANENCIA DE ALUNOS NO ENSINO EJA ,COM INCENTIVO 
DE UMA BOLSA REMUMERADA ,EMPREGOS COM PARCERIA DO COMÉRCIO E 
PREFEITURA. 

 

Ibotirama 

 

     

 

DESCRIÇÃO DAS PROPOSTAS Assegurar a Valorização salarial dos Profissionais de 
Educação, mantendo os seus direitos e melhores condições de trabalho. Garantir uma Equipe 
Multifuncional (Psicólogo, Psiquiatra, Psicopedagogo, Assistente Social, Fonoaudiólogo) 
buscando fortalecer e ampliar o Núcleo de AEE) para atendimento socioemocionais de 
docentes, discentes e demais funcionários Lutar pela realização do Concurso Público para 
Coordenador Pedagógico e demais cargos da rede, visando a qualificação do trabalho 
pedagógico das Escolas. Oferecer aos estudantes dois horários com lanche (café da manhã x 
lanche e ou lanche x almoço) tendo em vista o fortalecimento da segurança alimentar e 
nutricional. 

 

Ichu 

 

     

 

Instituir espaços de discussão e mobilização propositiva, contra os graves retrocessos nas 
políticas de formação de professores e professoras, sobretudo na dinâmica que de fato impacta 
o chão da sala de aula, que é o “fazer pedagógico”. 

 

Igaporã 

 

     

 

Fortalecer ainda mais a gestão democrática através de organização de espaços de escuta e 
discussão, realizados em bairros e localidades rurais do município em parceria com a 
sociedade civil organizada. 

 

Igaporã 

 

     

 

Equipar as unidades de ensino com profissionais capacitados da educação, visando a 
recomposição de escolarização dos discentes em virtude da baixa aprendizagem causado pelo 
processo pandêmico instaurado no município, bem como em todo estado e país. 

 

Igaporã 
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Garantir a oferta de professores do atendimento educacional especializado, tradutores ou 
intérpretes de Libras, de acordo a necessidade da unidade escolar, auxiliando os monitores de 
sala de aula. 

 

Igaporã 

 

     

 

Fortalecer a educação em tempo integral para crianças de até 03 anos de idade. 
 

Igaporã 

 

     

 

Adequar as unidades escolares da sede do município, para implantação em fase experimental 
da educação em tempo integral no ensino Fundamental I e II. 

 

Igaporã 

 

     

 

Ampliar e garantir o atendimento Psicossocial dos alunos, visando a melhoria da qualidade de 
vida dos mesmos e de seus familiares, em parceria com Município e Estado. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir políticas que promovam o acesso à escola de jovens e adultos, através do 
compartilhamento do espaço do saber com o espaço de produção. 

 

Igaporã 

 

     

 

18 ( X )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Efetivar a 
construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de estudantes, que pode 
ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação básica públicas, 
entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos pedagógicos e 
formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar concretude à ação 
docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais de acesso livre, 
públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, pag. 58). ( )Aditiva 
( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Recursos federais e 
estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), 
com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e internet de alta velocidade 
para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, assim como nas 
localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o acesso gratuito aos 
profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de 
vulnerabilidade. - Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação social de 
qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a conectividade, 
compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o universo social 
vivenciado pelos estudantes. - Construir um plano estratégico de ações integradas a politicas 
públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos tecnológicos, além de 
garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a internet e serviços 
atinentes. - Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco na construção e 
desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias ao uso 
potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. - Disponibilizar internet 
livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a democratização e inclusão 
digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade às comunidades escolares. 
- Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e conectividade nas escolas urbanas e 
rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos e acesso a internet com qualidade 
para estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Igrapiúna 
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PROPOSTAS: 1 – Fortalecer os movimentos estudantis e outros ligados à educação pública 
básica e superior: sindicatos e representações dos profissionais de educação, grêmios, 
associações e coletivos estudantis. 2 – Fortalecer a comunidade através da Escola, unindo 
forças de todos os envolvidos. 3 – Cobrar junto aos poderes públicos a implementação e 
cumprimento de leis que favoreçam e garantam a Democracia e a educação de qualidade. 4 – 
Formar espaços de discussão e estudo de políticas públicas, para o entendimento destas como 
possibilidades de mudanças e melhoria social. (Igrejas, Escolas, Associações Rurais e outras). 
5 – Engajamento maior de todos os profissionais nas discussões sobre a educação. Se faz 
necessário ajustar a militância e ocupar os espaços de luta. 6 – Fortalecer nas instituições 
escolares a defesa da democracia como valor essencial e universal. 7 – Instigar a mudança 
social através da tomada de consciência política e de classe. 8 – Fortalecer a escola pública 
para ganhar a confiança da população. 9 – Escolher representantes nas esferas municipal, 
estadual e federal, que de fato lutem em defesa dos direitos à Educação. 10 – Investir na 
política de formação continuada dos professores e na defesa do serviço público ( mais 
concursos). 11 – Defesa da educação como um projeto que contempla a diversidade. 12 – 
Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade para todos. 13 – Criar Políticas Públicas 
que visem à universalização das creches e escolas em tempo integral, especialmente na zona 
rural, com objetivo de atender aos filhos da mãe que trabalha. 14- Promover formação 
continuada de conselheiros dos diversos Conselhos Municipais ( FUNDEB, CAE, CME e 
outros.) 15 – Promover políticas públicas voltadas para a merenda escolar, transporte escolar 
e para a infância. 

 

Irará 

 

     

 

Manutenção do processo democrático da sociedade; Democratização e autonomia da Escola 
Pública; Participação dos atores educacionais nas ações da escola pública; Criação de açoes 
promotoras de uma educação de pública de qualidade e inclusiva de todos os cidadão 
brasileiros, estrangeiros e refugiados; Participação de todos os atores educacionais no 
processo de andamento da escola; Criação de ações promotoras de uma educação pública de 
qualidade como uma forma de viabilizar a luta contra os retrocesso dos direitos adquiridos 
através das políticas públicas educacioanis que atinjam a todos os atores educacionais; 
Utilização correta dos recursos financeiros destinados à educação pública, a fim de que, esta, 
se torne de qualidade, inclusiva e participativa; ações pedagógicas na escola para a melhoria 
do processo de ensino e aprendizagem; Formação continuada dos profissionais da educação; 
garantia do acesso e da permanência de todas as pessoas à educação pública de qualidade e 
inclusiva, como uma forma de transformação da vida humana e do planeta em si; Ampliação 
da equipe trabalhadora na escola com a adoção de profissionais diversos como Assistente 
Social e Psicológo; Escolha de representantes políticos eleitos pelo voto democrático capazes 
de garantir o avanço da escola pública e não ao seu retrocesso; Garantia dos direitos 
adquiridos nas esferas sócio- econômica e cultural e a Criação de projetos educativos na 
escola, que garantam a dignidade de todos os seus atores educacionais 

 

Itapetinga 

 

     

 

A criação de condições, dimensões e fatores para a oferta de um ensino de qualidade social, 
capaz de envolver a discussão abrangente sobre o custo aluno qualidade, deve desenvolver-
se em sintonia com ações direcionadas à superação da desigualdade socioeconômica e 
cultural entre as regiões. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Formulação e implementação de Diretrizes curriculares da educação básica (incluindo a 
questão da diversidade étnico-racial, de gênero e orientação sexual); 

 

Itapicuru 
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Reavaliar parcerias entre as Secretarias da Educação, Esporte, Cultura e Assistência Social, 
objetivando a busca ativa dos cidadãos fora da escola, bem como a criação de núcleos 
intersetoriais para apoio a permanência desse aluno. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Ao envolver a sociedade no acompanhamento do Plano Municipal de Educação, 
continuamente, debatendo elementos constitucionais dos direitos dos servidores da educação 
municipal, com ações que, de fato, consolidem as estratégias do PME, há fortalecimento do 
Fórum Municipal de Educação, dos conselhos da educação e, consequentemente, da 
educação, da autonomia, do controle social e dos direitos. Para fazer valer o direito de cada 
cidadão é imprescindível 'reavivar' os movimentos sociais, tendo em vista a união e o trabalho 
conjunto com os órgãos públicos, com parceria intersetorial e suporte especializado nas 
diversas áreas que regem a educação para aplicar as políticas públicas de forma a assegurar 
educação de qualidade, com equidade e justiça social para todos o tempo todo. 

 

Itiúba 

 

     

 

- Efetivar a construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de 
estudantes, que pode ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação 
básica públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos 
pedagógicos e formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar 
concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais 
de acesso livre, públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, 
pag. 58). ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - 
Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. - Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação 
social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a 
conectividade, compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o 
universo social vivenciado pelos estudantes. - Construir um plano estratégico de ações 
integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos 
tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a 
internet e serviços atinentes. - Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco na 
construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias 
ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. - Disponibilizar 
internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a democratização e 
inclusão digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade às comunidades 
escolares. - Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e conectividade nas escolas 
urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos e acesso a internet com 
qualidade para estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Ituberá 

 

     

 

Para tanto, se torna interessante que os municípios realizem investimentos financeiros em 
infraestrutura, tecnologia, bem como cursos de formação profissional, apoio e suporte 
psicológico e emocional para todos os profissionais da educação, de maneira que favoreça a 
conciliação profissional e familiar. 

 

Jacaraci 

 

     

 

Diante das problemáticas abordadas é evidente que a educação desempenha um papel 
importante na história do Brasil, no que diz respeito à formação dos cidadãos, no entanto, é 
visto constantemente o descaso por parte dos governantes para com este direito garantido 
pela Constituição Federal de 1988. As mudanças políticas repentinas que ocorreram no país 
recentemente, trouxeram ainda perdas significativas para a educação. Nesse viés, os fóruns e 
Conselhos que tinham características democráticas e participativas, uma vez que envolviam 
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toda a comunidade educacional e social, perderam sua funcionalidade, visto que as decisões 
passaram a ser tomadas de forma unilateral. Em virtude disso, enfatizamos a  

   



237 

 

     

 

importância da transparência de maneira clara e objetiva, além de uma fiscalização rigorosa 
quanto às políticas públicas desenvolvidas no âmbito educacional. Ao falarmos em 
transparência e fiscalização pensamos que essas devem ocorrer por intermédio de um sistema 
que ofereça informações precisas e fidedignas, contendo uma linguagem acessível a todas as 
esferas sociais. Ademais, além das informações é preciso também conscientizar a população 
de seu papel fiscalizador. Assim, é essencial a participação constante da população através 
do acesso às plataformas de transparência e também por meio de auditorias, para que a 
população possa contribuir de maneira ativa, ou seja, tendo direito de suprimir ou acrescentar 
políticas públicas que beneficiem todas as classes sociais. 

   

     

 

1) Efetivação das leis 10 639/03 11//645/08, que obriga escolas a trabalharem com a temática: 
História indígena e cultura afro- brasileira. 2) Assegurar uma educação pública, laica, 
presencial, gratuita, inclusiva e de qualidade social e com gestão públicas desde educação 
infantil a pós-graduação. 3) Restaurar o estado democrático, assegurando a população a 
direitos a politica, a participação, a democracia direta e ética, não retirando as conquistas 
alcançadas. 4) Valorizar e garantir a permanência das universidades públicas e institutos 
federais, ampliando os recursos do financiamento na iniciação científica e tecnológica das 
universidades. 5) Suspensão da emenda constitucional 95/2016 (Lei de Teto dos Gastos) 

 

Malhada 

 

     

 

EIXO I EMENDAS ADITIVAS APROVADAS EMENDAS SUPRESSIVAS APROVADAS 
EMENDAS SUBSTITUTIVAS APROVADAS (SE HOUVER) PROPOSTAS APROVADAS Linha 
181 – Manter as escolas de campo e qualificar para uma educação de qualidade, valorizando 
o homem do campo respeitando a identidade Linha 198 – Criação de políticas com ações que 
venham melhorar a educação implementando programas de investimentos que assegurem o 
direito a educação , saúde e o bem estar de toda sociedade brasileira. Linha 283 – Nucleação 
Escola do Campo- descumprimento das estratégias do PNE Linha 241– Acrescentar “Pessoa 
Com Necessidades Especiais” Linha 282– ACRESCENTAR UM PARAGRÁFO QUE MOSTRE 
AS CONQUISTAS DA EDUCAÇÃO Especial e os retrocessos específicos do governo atua 
Linha 241– ... Indígena, LGBT QIA mais as entidades de religiosidade de matriz africana é 
povos de terreiros Linha 195 e 196– Retomar de onde o Brasil parou, além do limite para 
avançar e conquistar os direitos assegurados anteriormente como ampliação das políticas 
pública de inclusão ( Educação especial), jovens e adultos , comunidade negras e outras. 
Formação continuada para professores e funcionários da Educação, incentivo na programação 
de programas , cortes nos investimentos em bolsas de incentivos a docência, como a PBD, 
residência pedagógica , corte de bolsa de incentivo a pesquisa , ensino e extensão Linha 263, 
267– Acesso a Tecnologia e internet a todas as instituições educacionais de forma que todos 
possam ter acesso Linha – Ofertar moradia digna para a população marjoritariamente negra, 
garantir saneamento básico para a população pobre dando enfase mior para a população do 
campo, negros indíginas. Linha 244- 345– Liberdade responsável de imprensa ( informações 
com veracidade comprovada). Não houve Não Houve 11 propostas aprovadas VOTANTES: 90 

 

Muritiba 

 

     

 

1- Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação social 
de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a conectividade, 
compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o universo social 
vivenciado pelos estudantes. 2-Construir um plano estratégico de ações integradas a politicas 
públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos tecnológicos, além de 
garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a internet e serviços 
atinentes. -3-Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco na construção e 
desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias ao uso 
potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. 4 Disponibilizar internet 
livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a democratização e inclusão 
digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade às comunidades escolares. 
5 Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e conectividade nas escolas urbanas e 
rurais, inclusive no tocante a equipamentos  
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tecnológicos e acesso a internet com qualidade para estudantes e docentes das escolas 
públicas. 

   

     

 

Garantir investimento que possibilite gratuitamente: acesso a equipamentos tecnológicos, 
formação continuada para as novas estratégias digitais pedagógicas, garantindo tecnologias 
alternativas que não seja apenas internet e manutenção continua de suas estruturas, para 
corpo docente e discente. ( EMENDA NOVA - LARANJA) 

 

Nova Soure 

 

     

 

Implantação/implementação do sistema nacional de educação que vise tomada de decisão a 
nível nacional, garantindo condições necessárias para efetivação de educação pública de 
qualidade com participação popular.( EMENDA NOVA - LARANJA) 

 

Nova Soure 

 

     

 

Visando a garantia da democracia e do direito á educação para todos/es/as, o município de 
Palmeiras-Ba além de ofertar vagas na educação básica precisa garantir o acesso, a 
permanência, a qualidade e a equidade do ensino /aprendizagem, instituindo politicas publicas 
que garantam esses direitos, principalmente no atendimento à educação infantil (0 a 03 
anos);Educação de Jovens, Adulto e Idosos, Educação Especial e Quilombola. 

 

Palmeiras 

 

     

 

• Propor seminários periódicos de discussões sobre inclusão de políticas públicas... tomadas 
de decisões! • Formação continuada para professores nas mais diversas modalidades: 
Educação infantil, pessoal de apoio, corpo docente • Convocar/consultar a comunidade escolar 
para participar de políticas e projetos para o progresso da educação municipal. • Valorização 
Profissional através da redução da carga horária para as escolas que ainda não contemplam, 
contemplado a meta do PME 

 

Paripiranga 

 

     

 

• Valorização dos profissionais de educação, garantindo as condições de trabalho e o reajuste 
salarial anualmente; • Investir em recursos financeiros na pesquisa e na ciência, e criação de 
núcleos de estudos e pesquisas com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino; • Apoio, 
incentivo e valorização as pesquisas em escolas públicas desde a educação infantil, 
proporcionando investimentos em aparelhos tecnológicos; • Investir em políticas públicas que 
atendam as necessidades da população negra, dos povos indígenas, pobres, população em 
situação de rua, principalmente no quesito nutrição adequada das crianças em fase de 
crescimento; • Promover o fortalecimento da agricultura familiar com a criação de cooperativas, 
para que as mesmas possam participar de processos licitatórios na aquisição de alimentos 
para a alimentação escolar; • Capacitação na área tecnológica aos profissionais de educação, 
viabilizando também programas de ajuda de custos para aquisição de equipamentos 
tecnológicos; • Oportunizar projetos de reforço, e buscar parcerias em regime de colaboração 
com governo (federal e estadual), bem como com a iniciativa privada, afim de atender aos 
educandos em nível de desigualdade, para alcançar o ritmo da turma e vencer obstáculos 
presentes na sua aprendizagem; • Promover ações (nas áreas de saúde, educação e outras) 
que possam amenizar os impactos da pandemia no processo ensino-aprendizagem; • Investir 
na area da saúde para viabilizar um atendimento direcionado a toda a comunidade escolar com 
necessidades específicas, através do pse e de outras políticas de saúde existentes no 
município; • Incentivar (através de políticas de formação e capacitação) a sociedade cívil a 
participar ativamente de fóruns, conferências e conselhos municipais; • Adequação da lei 
municipal 222/99 afim de incluir os profissionais não docentes na legislação vigente; • Projeto 
de orientação aos pais de alunos, com o intuito de melhor acompanhar aos seus filhos em 
idade escolar. 

 

Pedrão 
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1- A ampliação do programa Educação Conectada com o intuito de se estender as famílias de 
todo o Município, objetivando ajudar nas pesquisas escolares e na melhoria da interação 
família/escola. 2- Apoio financeiro e fortalecimento democrático das instituições e programas 
educacionais para que não haja ataques diretos do próprio Governo Federal no sentido de 
retrocedê-los, enfraquecê-los ou até mesmo extingui-los, pelo simples fato desses Programas 
ofertarem o acesso a educação aqueles menos favorecidos. 3- Uma parceria entre entidades 
da Sociedade Civil para a geração de renda na Comunidade, criando assim cursos técnicos 
voltados a: Agricultura: plantio de alimentos como modo de sobrevivência e renda; Pecuária: 
criação de caprinos bovinos suínos e aves; Apicultura: manejo de abelhas; Piscicultura: criação 
de peixes; Processo de fabricação de cachaça, doces, cervejas e requeijão utilizando matérias 
primas de nosso Município; Manejo e criação de hortas. 4- Fortalecer o estado democrático de 
direito à democracia, a participação e a justiça social, ofertando assistencialismo dentro das 
escolas. 5- Defesa da democracia do estado democrático de direito e da soberania nacional 
dos direitos humanos como apoio efetivo, constante e sucessivo às politicas públicas que 
oferecem assistência, a saúde, educação, renda básica de famílias de baixa vulnerabilidade, 
população em situação de rua, analfabetos, negros e povos indígenas. 

 

Pilão Arcado 

 

     

 

PROPOSTA 01 Fortalecer o Sistema Municipal de Educação intensificar os fóruns e conselhos 
para possibilitar uma educação pública gratuita e de qualidade; PROPOSTA 02 Desenvolver 
projetos socioculturais, que envolvam as famílias/comunidade escolar, para a importância ao 
acompanhamento integral dos estudantes dentro e fora da escola, bem como, a valorização 
da identidade e autonomia. PROPOSTA 03 Implantar um núcleo multidisciplinar nas escolas 
com atividades diversificadas/oficinas, que motivem os alunos a sua permanência na escola, 
assegurando os direitos à educação; 

 

Pintadas 

 

     

 

Eixo I (linha 193 Suprimir “Golpe jurídico” ficando como substitutiva “antedemocracia”; linha 
220 nova emenda “Para evitar o profundo atraso e pensar na atualidade, maior investimento e 
recursos financeiros na efetivação de ações para políticas públicas na área da saúde, 
educação, segurança, entre outro”; linha 269 nova emenda “Que cada Estado, em consonância 
com o Sistema Nacional de Educação, possua um sentido próprio para articular, decidir e 
planejar a qualidade de Educação Brasileira respeitando a realidade, a diferença social e 
identidade de cada povo”. 

 

Piritiba 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 PROPOSIÇÕES/EMENDAS APROVADAS PELAS PLENÁRIAS DE EIXOS TEMÁTICOS 
EIXO I UMA ESCOLA PARA O FUTURO: TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE A SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO. ( X )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - 
Efetivar a construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de estudantes, 
que pode ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação básica 
públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos 
pedagógicos e formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar 
concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais 
de acesso livre, públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, 
pag. 58). ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - 
Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. - Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação 
social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a 
conectividade, compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o 
universo social vivenciado pelos estudantes. - Construir um plano estratégico de ações 
integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos 
tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a 
internet e serviços atinentes. - Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco na 
construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias 
ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. - Disponibilizar 
internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas  
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viabilizando assim a democratização e inclusão digital e universalização de acesso tecnológico 
e de conectividade às comunidades escolares. - Ampliar e fortalecer o investimento em 
tecnologia e conectividade nas escolas urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos 
tecnológicos e acesso a internet com qualidade para estudantes e docentes das escolas 
públicas. 

   

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 PROPOSIÇÕES/EMENDAS APROVADAS PELAS PLENÁRIAS DE EIXOS TEMÁTICOS 
EIXO I UMA ESCOLA PARA O FUTURO: TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE A SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO. ( X )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - 
Efetivar a construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de estudantes, 
que pode ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação básica 
públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos 
pedagógicos e formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar 
concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais 
de acesso livre, públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, 
pag. 58). ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 1- 
Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. 2- Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação 
social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a 
conectividade, compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o 
universo social vivenciado pelos estudantes. 3- Construir um plano estratégico de ações 
integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos 
tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a 
internet e serviços atinentes. 4- Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco 
na construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes 
necessárias ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. 5- 
Disponibilizar internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a 
democratização e inclusão digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade 
às comunidades escolares. 6- Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e 
conectividade nas escolas urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos 
e acesso a internet com qualidade para estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Presidente 
Tancredo Neves 

 

     

 

Universalizar a educação no Brasil é um dos fatores que certamente contribuirão para o avanço 
na educação brasileira, além da criação de políticas públicas especificas para cada situação 
apresentada. Oferecer escolas com infraestruturas adequadas, como também implantar a 
meritocracia para professores e estudantes, dessa forma, teremos escolas mais preparadas, 
como também professores e estudantes valorizados e satisfeitos. Alguns dos fatores que 
podem melhorar a educação no Brasil seria aumentar o número de escolas em tempo integral, 
como também capacitar professores com enfoque na pratica, tais ações certamente teremos 
ações mais significativas para uma educação de melhor qualidade. 

 

Ribeira do 
Amparo 

 

     

 

1-Necessidade urgente de governo e instituições organizadas se unirem para o enfrentamento 
dos desafios que envolvem educação, emprego e renda, saúde, segurança alimentar e 
nutricional, moradia, segurança pública, acesso à terra e a água potável entre outros direitos 
do cidadão. 2-Implementação de políticas públicas que possam garantir inclusão social, 
valorização dos profissionais da educação e regulamentação do setor privado. 3-Inclusão na 
grade curricular e formação de professores, disciplina relativa a TI – Tecnologia da Informação. 
4-Revisão do PEE (Plano Estadual de Educação) e do PME (Plano Municipal de Educação) 
antes do decênio 2016/2026 e 2015/2025 respectivamente com finalidade de assegurar que 
suas diretrizes, metas e estratégias estejam conforme o contexto atual 
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Linha 354 – politicas públicas pensadas e gestadas a luz dos princípios da inclusão equidade 
e da qualidade referenciados por processos democráticos que reconheçam os sujeitos de 
direito e o compromisso inarredável com ações livres de qualquer prática autoritária ou 
preconceituosa 

 

Santo Antônio de 
Jesus 

 

     

 

No contexto da Educação Pública e Gratuita com a máxima qualidade, deve-se ter uma maior 
interação entre os setores da Saúde, Educação e Assistência Social, visto ao devastador 
momento que a Sociedade Carente passa devido, principalmente as consequências 
irreparáveis da Pandemia. A Classe Social menos favorecida, não bastasse às crises 
economias anteriores vivenciadas, sofre agora com um processo de empobrecimento ainda 
maior. Esse olhar humanizado dos Setores Públicos: Educação- Saúde- Assistência Social 
para diminuir o caos da pobreza e desigualdade da camada social menos favorecida, se faz 
necessário e com urgência. 

 

São Desidério 

 

     

 

ATA DA PLENÁRIA DOS EIXOS I E II CONFERÊNCIA MUNICIPAL Às oito horas, do dia 
catorze de dezembro de dois mil e vinte e um, na Escola Municipal Dr. Eraldo Tinoco, foi 
realizada a IV Conferência Municipal da Educação no município de Sapeaçu - Bahia. A 
Conferência abordou os eixos: EIXO I. Décadas de lutas e conquistas sociais e políticas em 
xeque: o golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda brasileira; EIXO II. PNE, Planos 
Decenais, SNE, Políticas Setoriais e Direito à Educação; Foi aberta pelo grupo de trabalho: 
Coordenadoras: Cinara Lago Gonçalves Cruz, Cristiane Lima Castro e Denize Castro de Melo. 
Relator(a): Leila Margarett de Jesus Sampaio Amaral. Apresentada a pauta: 1. Apresentação 
da equipe de trabalho com a apresentação lúdica do vídeo; 2. Apresentação e análise do 
Documento-Referência, do Eixo correspondente; 3. Elaboração, discussão e votação das 
propostas na plenária de eixo; 4. Encaminhamentos das deliberações para a plenária final; 5. 
Definição dos candidatos interessados em assumir a função de Delegados do Eixo 
correspondente, 6. Aberto os debates, os participantes fizeram uso da palavra, debatendo o 
tema do eixo proposto, elaborando proposições, sendo que foram aprovadas as seguintes 
proposições na plenária de eixo com mais de 50% dos votos: Proposição 01. A criação de 
condições, dimensões e fatores para a oferta de um ensino de qualidade social, capaz de 
envolver a discussão abrangente sobre o custo aluno qualidade, deve desenvolver-se em 
sintonia com ações direcionadas à superação da desigualdade socioeconômica e cultural entre 
as regiões. Proposição 02. Formulação e implementação de Diretrizes curriculares da 
educação básica (incluindo a questão da diversidade étnico-racial, de gênero e orientação 
sexual); Proposição 03. Reavaliar parcerias entre as Secretarias da Educação, Esporte, 
Cultura e Assistência Social, objetivando a busca ativa dos cidadãos fora da escola, bem como 
a criação de núcleos intersetoriais para apoio a permanência desse aluno. Proposição 04. 
Construção de ações, metas, estratégias, projetos, planos, leis e políticas que superem os 
padrões de poder, as estruturas de desigualdades de classe, raça, gênero, idade, de orientação 
sexual e toda forma de racismo, discriminação e intolerância produziram e produzem efeitos 
positivos e afirmativos ao campo da educação. Proposição 05. Ampliar o currículo de forma a 
educar e preparar os cidadãos para o mercado de trabalho, para valorização da cultura e 
preservação ambiental. Em seguida passou-se para a discussão sobre os candidatos 
interessados em assumir a função de delegado. Foram indicados à plenária: Jaci Claudia 
Conceição Santos Luciano Lima dos Santos Maria Lúcia Santana Aquino Por fim, não havendo 
mais nada a ser tratado e a pauta cumprida, a coordenação do grupo de trabalho deu por 
encerrada as discussões no eixo, direcionando todos os participantes à plenária final para 
relatoria das proposições e votação final, posterior encaminhamento das proposições 
aprovadas para à Conferência Estadual de Educação. E, para constar, fiz lavrar o presente 
termo, que após lido e achado conforme, será por todos assinado. Sapeaçu – Bahia, 14 de 
dezembro de 2021 Coordenadoras: Cinara Lago Gonçalves Cruz, Cristiane Lima Castro e 
Denize Castro de Melo. Relator(a): Leila Margarett de Jesus Sampaio Amaral. 
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Proposição municipal promover a formação política da comunidade, com a garantia da 
autonomia e liberdade do professor em sala de aula; proposição estadual mobilizar as diversas 
representações da sociedade civil (associações, sindicatos, entidades) para ações políticas 
sociais nas comunidades; proposição federal tornar a escola um ambiente propício à exposição 
de ideias, com o uso das tecnologias, fomentando o debate entre discursos divergentes, 
oportunizando a livre expressão e o respeito às várias vertentes políticas. 

 

Saúde 

 

     

 

( X )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Efetivar a 
construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de estudantes, que pode 
ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação básica públicas, 
entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos pedagógicos e 
formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar concretude à ação 
docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais de acesso livre, 
públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, pag. 58). ( )Aditiva 
( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Recursos federais e 
estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), 
com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e internet de alta velocidade 
para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, assim como nas 
localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o acesso gratuito aos 
profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de 
vulnerabilidade. - Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação social de 
qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a conectividade, 
compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o universo social 
vivenciado pelos estudantes. - Construir um plano estratégico de ações integradas a politicas 
públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos tecnológicos, além de 
garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a internet e serviços 
atinentes. - Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco na construção e 
desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes necessárias ao uso 
potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. - Disponibilizar internet 
livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a democratização e inclusão 
digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade às comunidades escolares. 
- Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e conectividade nas escolas urbanas e 
rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos e acesso a internet com qualidade 
para estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Taperoá 

 

     

 

O panorama político sempre foi marcado por luta, resistência e enfrentamento. Ao longo do 
percuso histórico, muitas batalhas foram travadas no campo político. Desde o processo de 
redemocratização, as relações de antagonismos marcam o cenário político. A mudança da 
estrutura social, e do estatus quo da sociedade vai além das eleições e é perpassada por 
mudanças de paradígmas. O atual governo federal, se coloca como uma ameaça aos direitos 
conquistados históricamente. Em suma, podemos dizer que esse debate sociopolítico não se 
encerra aqui, e diante de tantas adversidades, nossa luta continua. Nas palavras de Paulo 
Freire, “ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica” . 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

EIXO I UMA ESCOLA PARA O FUTURO: TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE A SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO. ( X )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - 
Efetivar a construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de estudantes, 
que pode ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação básica 
públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos 
pedagógicos e formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar 
concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais 
de acesso livre, públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, 
pag. 58). ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - 
Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. - Desenvolver políticas  
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públicas que propiciem uma educação social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da 
informação e comunicação e a conectividade, compreendendo a existência humana dentro de 
um mundo globalizado e o universo social vivenciado pelos estudantes. - Construir um plano 
estratégico de ações integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade 
de equipamentos tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade 
da conexão com a internet e serviços atinentes. - Possibilitar políticas públicas de formação 
docente com foco na construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades 
e atitudes necessárias ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo 
educativo. - Disponibilizar internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando 
assim a democratização e inclusão digital e universalização de acesso tecnológico e de 
conectividade às comunidades escolares. - Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia 
e conectividade nas escolas urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos 
tecnológicos e acesso a internet com qualidade para estudantes e docentes das escolas 
públicas. 

   

     

 

A população precisa acordar e colocar a cara da rua, cobrando dos seus representantes que 
os direitos adquiridos na Constituição de 1988 sejam assegurados. 

 

Uauá 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 PROPOSIÇÕES/EMENDAS APROVADAS PELAS PLENÁRIAS DE EIXOS TEMÁTICOS 
EIXO I UMA ESCOLA PARA O FUTURO: TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE A SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO. ( X )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas -
Efetivar a construção de uma Plataforma Pública de profissionais da educação e de estudantes, 
que pode ser viabilizada por consórcio de universidades e instituições de educação básica 
públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar projetos 
pedagógicos e formativos de profissionais da educação e de estudantes a fim de dar 
concretude à ação docente e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais 
de acesso livre, públicas e gratuitas. (Emenda realizada na proposta da COEED, 688 a 693, 
pag.58). ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 1- 
Recursos federais e estaduais tais como o Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para assegurar plataformas públicas e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, assim como nas localidades rural e urbana brasileiras, com intuito de oportunizar o 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade. 2- Desenvolver políticas públicas que propiciem uma educação 
social de qualidade com uso eficaz das tecnologias da informação e comunicação e a 
conectividade, compreendendo a existência humana dentro de um mundo globalizado e o 
universo social vivenciado pelos estudantes. 3- Construir um plano estratégico de ações 
integradas a politicas públicas que garantam a disponibilidade e qualidade de equipamentos 
tecnológicos, além de garantir a comunidade escolar o acesso e qualidade da conexão com a 
internet e serviços atinentes. 4- Possibilitar políticas públicas de formação docente com foco 
na construção e desenvolvimento de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes 
necessárias ao uso potencializado das tecnologias e conectividade no processo educativo. 5- 
Disponibilizar internet livre, aberta e confiável nas escolas públicas viabilizando assim a 
democratização e inclusão digital e universalização de acesso tecnológico e de conectividade 
às comunidades escolares. 6- Ampliar e fortalecer o investimento em tecnologia e 
conectividade nas escolas urbanas e rurais, inclusive no tocante a equipamentos tecnológicos 
e acesso a internet com qualidade para estudantes e docentes das escolas públicas. 

 

Wenceslau 
Guimarães 

 

     

 

EIXO II – PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À 
EDUCAÇÃO 
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Parágrafo Original: O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve 
ser o epicentro dos programas e ações educacionais, construídos e 
implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 13.005/2014, de 26 de junho 
de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos presidenciais, define 
ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e 
estratégias do PNE e muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma 
concreta para a formatação do SNE. São exemplos dessa possibilidade a 
realização das conferências democráticas e representativas; a criação das 
instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os entes federativos; 
a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais de 
educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão 
democrática; a instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a 
materialização da política nacional de formação dos/as profissionais da 
educação; a instituição e o funcionamento de um fórum permanente, com 
representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e 
dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da 
educação e das políticas de valorização profissional; a ampliação do 
investimento público em educação pública como proporção do Produto Interno 
Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, entre outras iniciativas 
estratégicas. 

   

     

 

O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos programas e 
ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 
13.005/2014, concepção ainda hoje, está sendo inserida em passos curtos é de 26 um princípio 
de junho direito à aprendizagem. Portanto, uma educação centrada na aprendizagem, não de 
2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos presidenciais, define ações e 
estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente organizadas, concretizam a 
agenda acumulação de constituição do SNE. As metas informações e estratégias do PNE 
conteúdo e muitos dos seus dispositivos podem colaborar sim como direito legal de forma 
concreta para a formatação do SNE. São exemplos dessa possibilidade a realização das 
conferências democráticas sistemática e representativas; contínua a criação das instâncias 
permanentes partir de negociação seus saberes, realidade e cooperação entre os entes 
federativos; a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais 
expectativas de educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão 
democrática; a instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a materialização 
da política nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o 
funcionamento de um fórum permanente, com representação da União, dos estados, do Distrito 
Federal, dos municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da 
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação 
e das políticas de valorização profissional; a ampliação do investimento público em educação 
pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-
Qualidade, entre outras iniciativas estratégicas. todos. 

 

América 
Dourada 

 

     

 

O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos programas e 
ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 
13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e 
muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. 
São exemplos dessa possibilidade a realização das conferências democráticas e 
representativas; a criação das instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os 
entes federativos; a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais 
de educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a 
instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a materialização da política 
nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o funcionamento de um 
fórum permanente, com representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e das 
políticas de valorização profissional; profissional, esclarecer quem são os profissionais e como 
fica a remuneração deles em relação ao piso do órgão de  
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classe; a ampliação do investimento público em educação pública como proporção do Produto 
Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, entre outras iniciativas 
estratégicas. 

   

     

 

O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos programas e 
ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 
13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e 
muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. 
São exemplos dessa possibilidade a realização das conferências democráticas e 
representativas; a criação das instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os 
entes federativos; a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais 
de educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a 
instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a materialização da política 
nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o funcionamento de um 
fórum permanente, com representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e das 
políticas de valorização profissional; a ampliação do investimento público em educação pública 
como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, 
entre outras iniciativas estratégicas. estratégicas. Assegurar e valorizar as parcerias e 
integração entre o setor da educação com outros setores e órgãos, bem como da sociedade 
em geral. 

 

Castro Alves 

 

     

 

O Plano Nacional de Educação como política Política de Estado deve ser o epicentro dos 
programas e ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE 
(Lei nº 13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e 
muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. 
São exemplos dessa possibilidade a realização das conferências democráticas e 
representativas; a criação das instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os 
entes federativos; a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais 
de educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a 
instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a materialização da política 
nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o funcionamento de um 
fórum permanente, com representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e das 
políticas de valorização profissional; a ampliação do investimento público em educação pública 
como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, 
entre outras iniciativas estratégicas. 

 

Eunápolis 

 

     

 

O Plano Nacional de Educação Educação(PNE) como política de Estado deve ser o epicentro 
dos programas e ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do 
PNE (Lei nº 13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem 
vetos presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, 
sistemicamente organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e 
estratégias do PNE e muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma concreta para a 
formatação do Sistema Nacional de Educação - SNE. São exemplos dessa possibilidade a 
realização das conferências democráticas e representativas; a criação das instâncias 
permanentes de negociação e cooperação entre os entes federativos; a elaboração e a 
implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais de educação em consonância com 
o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a instituição de um sistema nacional de 
avaliação democrático; a materialização da política nacional de formação dos/as profissionais 
da educação; a instituição e o funcionamento de um fórum permanente, com representação da 
União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos/as trabalhadores/as da 
educação, para o acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial 
nacional para os/as profissionais da educação e das políticas de valorização  

 

Ipirá 
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profissional; a ampliação do investimento público em educação pública como proporção do 
Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, entre outras iniciativas 
estratégicas. 

   

     

 

O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos programas e 
ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 
13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e 
muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma deforma concreta para a formatação 
do SNE. São exemplos dessa possibilidade a realização das conferências democráticas e 
representativas; a criação das instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os 
entes federativos; a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais 
de educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a 
instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a materialização da política 
nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o funcionamento de um 
fórum permanente, com representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e das 
políticas de valorização profissional; a ampliação do investimento público em educação pública 
como proporção de no mínimo 10% do Produto Interno Bruto (PIB) (PIB), de vinculação dos 
recursos do pré-sal direcionados para o financiamento público na escola pública e a 
implantação do Custo Aluno-Qualidade, entre outras iniciativas estratégicas. 

 

Jequié 

 

     

 

O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos programas e 
ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 
13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e 
muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. 
São exemplos dessa possibilidade a realização das conferências democráticas e 
representativas; a criação das instâncias permanentes de negociação negociação, com 
garantia de ampla participação popular de diversos segmentos da sociedade civil, a exemplo 
de conselhos municipais, estaduais e federais, União Nacional dos Estudantes, APLB e outros 
segmentos sociais ligados á educação, garantindo a cooperação entre os entes federativos; a 
elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais de educação em 
consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a instituição de um 
sistema nacional de avaliação democrático; a materialização da política nacional de formação 
dos/as profissionais da educação; a instituição e o funcionamento de um fórum permanente, 
com representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos/as 
trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização progressiva do valor 
do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e das políticas de valorização 
profissional; a ampliação do investimento público em educação pública como proporção do 
Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, entre outras iniciativas 
estratégicas. 

 

Jussari 

 

     

 

O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos programas e 
ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 
13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e 
muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. 
São exemplos dessa possibilidade a realização das conferências democráticas e 
representativas; a criação das instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os 
entes federativos; a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais 
de educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a 
instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a materialização da política 
nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o funcionamento de um 
fórum permanente, com representação da União, dos estados, do  

 

Rio de Contas 
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Distrito Federal, dos municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o 
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as 
profissionais da educação e das políticas de valorização profissional; a ampliação do 
investimento público em educação pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e a 
implantação do Custo Aluno-Qualidade, entre outras iniciativas estratégicas. 

   

     

 

O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro ponto central dos 
programas e ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE 
(Lei nº 13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. Sistema Nacional de Educação 
(SNE). As metas e estratégias do PNE e muitos dos seus dispositivos podem colaborar de 
forma concreta para a formatação do SNE. São exemplos dessa possibilidade a realização das 
conferências democráticas e representativas; a criação das instâncias permanentes de 
negociação e cooperação entre os entes federativos; a elaboração e a implementação dos 
planos estaduais, Distrital e municipais de educação em consonância com o PNE; a aprovação 
de leis de gestão democrática; a instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; 
a materialização da política nacional de formação dos/as profissionais da educação; a 
instituição e o funcionamento de um fórum permanente, com representação da União, dos 
estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o 
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as 
profissionais da educação e das políticas de valorização profissional; a ampliação do 
investimento público em educação pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e a 
implantação do Custo Aluno-Qualidade, entre outras iniciativas estratégicas. 

 

Teofilândia 

 

     

 

O Aditivas O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos 
programas e ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE 
(Lei nº 13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e 
muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. 
São exemplos dessa possibilidade a realização das conferências democráticas e 
representativas; a criação das instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os 
entes federativos; a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais 
de educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a 
instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a materialização da política 
nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o funcionamento de um 
fórum permanente, com representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e dos/as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e das 
políticas de valorização profissional; a ampliação do investimento público em educação pública 
como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, 
para investimentos em qualificação e remuneração dos profissionais da educação pública, bem 
como manutenção, aquisição e construção de instalações/equipamentos, materiais didáticos 
pedagógicos necessários ao ensino, alimentação e transportes para alunos, bem como, para 
a criação de uma equipe multiprofissional composta por: assistente social, psicólogos e 
psicopedagogos a fim de dar suporte aos alunos e demais profissionais da educação, entre 
outras iniciativas estratégicas. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 Parágrafo Original: É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, 
ancoradas nos planos de educação, dedicadas à garantia de acesso e 
permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à redução de 
desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. 
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É fundamental retomar Os modelos educacionais tradicionais não refletem a sociedade, o 
mundo do trabalho e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso a tecnologia existente em determinado tempo – papel, livros, 
lápis, carteiras e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à redução de 
desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. quadrosnegros. Não era economicamente viável ter um professor para cada 
estudante, disponibilizar uma biblioteca em cada casa ou um material didático exclusivo para 
cada aluno. Pág. 31. 3º paragrafo 

 

América 
Dourada 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar urgentemente políticas estratégicas, ancoradas nos 
planos de educação, dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade 
e acessibilidade, e à redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas 
populações e suas especificidades. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e 
equidade à redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas 
populações e suas especificidades. 

 

Biritinga 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. especificidades, além de promover adequações, para acessibilidade afetiva. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar e dar continuidade às políticas estratégicas, ancoradas 
nos planos de educação, dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, 
qualidade e acessibilidade, e à redução de desigualdades educacionais, considerando as mais 
diversas populações e suas especificidades. 

 

Eunápolis 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. especificidades. Assegurar e valorizar as parcerias e integração entre o setor 
da educação com outros setores e órgãos, bem como da sociedade em geral. 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. Para tanto, faz-se necessário pensar todas as etapas e modalidades da 
educação, assim, ressalta-se que falta uma meta específica para a Educação do Campo. 

 

Iguaí 
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É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. especificidades.Garantir formação específica ao professor de acordo às 
necessidades especiais atendidas e remuneração ao profissional que atende esse público. 

 

Itambé 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. especificidades. É fundamental retomar e aprofundar Garantir políticas 
estratégicas, ancoradas nos planos de educação, dedicadas à garantia de acesso e 
permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à redução de desigualdades 
educacionais, considerando as mais diversas populações e suas especificidades locais. 

 

Jaborandi 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, equidade, qualidade e 
acessibilidade, e à redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas 
populações e suas especificidades. 

 

Jiquiriçá 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
redução de visando erradicar as desigualdades educacionais, considerando as mais diversas 
populações e suas especificidades. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. especificidades, promovendo a formação continuada dos gestores e 
professores sobre as políticas públicas a serem implementadas 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação, 
dedicadas à garantia de acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à 
redução de desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações e suas 
especificidades. Criando novas políticas, de acordo a realidade para atender as demandas 
advindas com a pandêmia do covid-19. 

 

Souto Soares 

 

     

 

Parágrafo Original: No topo das questões nacionais, não é difícil, por 
conseguinte, ratificar a importância, o significado e o sentido das políticas 
sociais no desenvolvimento do País e de sua população. Em um cenário de 
retração da atividade econômica, é necessário garantir, fundamentalmente, a 
centralidade das políticas sociais para a materialização de direitos, entre eles, o 
direito à educação. Não há e não haverá desenvolvimento e reconstrução 
nacional sem forte e perene priorização da agenda educacional pública, gratuita, 
laica, democrática e de qualidade. 
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No topo das questões nacionais, não é difícil, por conseguinte, ratificar Vale destacar que, de 
acordo com a importância, o significado BNCC, os estudantes devem ser estimulados a exercer 
seu protagonismo e o sentido sua autoria na articulação das políticas sociais tecnologias, no 
desenvolvimento seu processo de aprendizagem, promovendo uma mudança educacional 
sistêmica que impacta todas as instâncias do País e processo educativo. Isso implica mudança 
de sua população. Em um cenário de retração da atividade econômica, é necessário garantir, 
fundamentalmente, paradigma e exige inovação. No entanto, para que a centralidade inserção 
das políticas sociais novas tecnologias se traduza em inovação educacional, será preciso ir 
além da substituição dos cadernos e lousas por dispositivos digitais. É preciso usar as 
tecnologias para a materialização de direitos, entre eles, romper com o direito à educação. Não 
há ensino enciclopédico, passivo e não haverá desenvolvimento despersonalizado. Nesse 
sentido, acreditando no poder da tecnologia e reconstrução nacional sem forte na inclusão 
digital para educação, faz-se necessário, formações e perene priorização suportes 
tecnológicos para professores e alunos da agenda educacional pública, gratuita, laica, 
democrática rede pública. Da zona rural e de qualidade. urbana 

 

América 
Dourada 

 

     

 

No topo das questões nacionais, não é difícil, por conseguinte, ratificar a importância, o 
significado e o sentido das políticas sociais no desenvolvimento do País e de sua população. 
Em um cenário de retração da atividade econômica, é necessário garantir, fundamentalmente, 
a centralidade das políticas sociais para a materialização de direitos, entre eles, o direito à 
educação. Não há e não haverá desenvolvimento e reconstrução nacional sem forte e perene 
priorização da agenda educacional pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. 
qualidade social. 

 

Castro Alves 

 

     

 

No topo das questões nacionais, não é difícil, por conseguinte, ratificar a importância, o 
significado e o sentido das políticas sociais no desenvolvimento do País e de sua população. 
Em um cenário de retração da atividade econômica, é necessário garantir, fundamentalmente, 
a centralidade das políticas sociais para a materialização de direitos, entre eles, o direito à 
educação. Não há e não haverá desenvolvimento e reconstrução nacional sem forte e perene 
priorização da agenda educacional pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. 
qualidade, o que se dará por meio do financiamento público da escola pública. 

 

Jequié 

 

     

 

No topo das questões nacionais, não é difícil, por conseguinte, ratificar a importância, o 
significado e o sentido das políticas sociais no desenvolvimento do País e de sua população. 
Em um cenário de retração da atividade econômica, é necessário garantir, fundamentalmente, 
a centralidade das políticas sociais para a materialização de direitos, entre eles, o direito à 
educação. Não há e não haverá desenvolvimento e reconstrução nacional sem forte e perene 
priorização da agenda educacional pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. 
qualidade social. 

 

Jiquiriçá 

 

     

 

No topo das questões nacionais, não é difícil, por conseguinte, ratificar a importância, o 
significado e o sentido das políticas sociais no desenvolvimento do País e de sua população. 
Em um cenário de retração da atividade econômica, é necessário garantir, fundamentalmente, 
a centralidade das políticas sociais para a materialização de direitos, entre eles, o direito à 
educação. Não há e não haverá desenvolvimento e reconstrução nacional sem forte e perene 
priorização da agenda educacional pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. 
qualidade. Linha 395 e de qualidade SOCIAL; Linha 400, adicionar o parágrafo “Faz-se 
necessário, também, a garantia de que haja formação permanente de todo o corpo docente e 
comunidade escolar em relação ao conceito e prática de inclusão na escola, a partir dos 
pressupostos éticos e legais.” 

 

Maragogipe 
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No topo das questões nacionais, não é difícil, por conseguinte, ratificar legitimar a importância, 
o significado e o sentido das políticas sociais no desenvolvimento do País e de sua população. 
Em um cenário de retração da atividade econômica, é necessário garantir, fundamentalmente, 
a centralidade das políticas sociais para a materialização de direitos, entre eles, o direito à 
educação. Não há e não haverá desenvolvimento e reconstrução nacional sem forte e perene 
priorização da agenda educacional pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: A educação, entendida como direito de todos/as/es e dever 
do Estado e da família, deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

   

     

 

A educação, entendida como direito de todos/as/es e dever do Estado e da família, deve 
garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
cidadania, desde a educação infantil ao ensino superior e sua qualificação para o trabalho. 
Devemos ser preparados para ocuparmos o nosso espaço no meio social, exercermos o nosso 
direito de intervir, transformar e (re)significar a nossa realidade. 

 

Alagoinhas 

 

     

 

A educação, entendida como direito É possível aproveitar as possibilidades que a EAD traz, 
de todos/as/es flexibilidade de tempo, de espaço e dever do Estado e da família, deve garantir 
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo de ritmo nos estudos, para o exercício 
permitir a definição de trilhas personalizadas de aprendizagem. Isso tem impactos na estrutura 
organizacional da cidadania escola e sua qualificação para o trabalho. no modelo de atuação. 
Para tanto, disponibilizar vídeo aulas dos assuntos abordados em aulas presenciais através 
das plataformas digitais acessivos a todos que estejam em lugares e tempo diversos. 

 

América 
Dourada 

 

     

 

A educação, entendida como direito de todos/as/es todos/as e dever do Estado e da família, 
deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

A educação, entendida como direito de todos/as/es e dever do Estado e da família, deve 
garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. Faz-se necessário, também, a garantia de que haja formação 
permanente de todo o corpo docente e comunidade escolar em relação ao conceito e prática 
de inclusão na escola, a partir dos pressupostos éticos e legais. 

 

Castro Alves 

 

     

 

A educação, entendida como direito de todos/as/es todas as pessoas e dever do Estado e da 
família, deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Catu 

 

     

 

A educação, entendida como direito de todos/as/es todos e dever do Estado e da família, deve 
garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

 

Eunápolis 
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A educação, entendida como direito de todos/as/es todos e dever do Estado e da família, deve 
garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

 

Sento Sé 

 

     

 

A educação, entendida como direito de todos/as/es e dever do Estado e da família, deve 
garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  

 

Simões Filho 

 

     

 

Parágrafo Original: Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na 
universalização do direito à educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao 
longo dos anos 2000, foi proposta e implementada uma política mais vigorosa e 
sistêmica no campo educacional, com repercussões positivas na expansão do 
fundo público destinado à educação pública, pensada da creche à pós-
graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, 
com vantagens no acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os 
avanços, entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa público-
privada que marca a história da educação brasileira, a defesa intransigente, 
determinante e perene da educação pública como Política de Estado. 

   

     

 

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à 
educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 
implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada 
da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, 
educação quilombola e nômade com vantagens no acesso à escolarização para mais setores 
da sociedade. Os avanços, entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa 
público-privada que marca a história da educação brasileira, a defesa intransigente, 
determinante e perene da educação pública como Política de Estado. 

 

Biritinga 

 

     

 

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à 
educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 
implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada 
da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, 
com vantagens no acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, 
entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa público-privada que marca a 
história da educação brasileira, a defesa intransigente, determinante e perene da educação 
pública como Política de Estado. Estado.411. Há que trazer à memória que o FNE, até o ano 
de 2016 constituído democraticamente 412. como instituição de interação e diálogo social entre 
Estado e sociedade, afirmou, por 413. meio da Nota Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em 
Defesa da Educação Pública, da 414. Democracia e do Estado de Direito, que Impeachment 
sem crime de responsabilidade 415. é golpe e implicará em risco à consagração dos direitos 
sociais. Na oportunidade, o FNE 416. exigia responsabilidade e compromisso dos (as) 
parlamentares com a democracia e 417. com a defesa dos direitos sociais e, portanto, do direito 
à educação pública, gratuita, 418. laica, democrática, de qualidade social e livre de quaisquer 
formas de discriminação. 419. 420. O alerta desse importante espaço de participação da 
sociedade, legítimo e repre- 421. sentativo, denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, 
com a fragilização da 422. democracia e perda da ampliação de direitos sociais, especialmente 
os educacionais. 423. Foi rigorosamente o que aconteceu na sucessão do usurpador de Michel 
Temer para 424. o Governo de Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército e entusiasta da 
ditadura 425. civil-militar instaurada a partir de 1964, eleito com base na manipulação de 
notícias 426. e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a politização e consequente suspeição 
de agen- 427. tes e setores do Judiciário, especialmente, da operação Lava Jato, em Curitiba, 
cujas 428. ações - na contramão da garantia dos direitos e da justiça social e que resultaram 
na 429. prisão ilegal  

 

Cafarnaum 
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de Lula e no impedimento de sua candidatura à Presidência da República 430. – foram 
anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 431. 

   

     

 

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à 
educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 
implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada 
da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, 
com vantagens no acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, 
entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa público-privada que marca a 
história da educação brasileira, a defesa intransigente, determinante e perene da educação 
pública como Política de Estado. Estado. Os Sistemas Educacionais devem fomentar políticas 
públicas (programas, projetos, ações) na perspectiva da Educação Ambiental, em todos os 
níveis e modalidades de Ensino ofertado, com o intuito de alcançar os objetivos para o 
desenvolvimento sustentável-ODS, na busca pela justiça socioambiental e pela qualidade de 
vida. Estabelecer parâmetros comuns aos órgãos públicos diretamente ligados ao setor da 
educação de modo a propiciar o levantamento das ações que promovam acesso e 
permanência de crianças, jovens e adultos na escola, bem como estreitar as informações 
recebidas e catalogadas relacionadas à saúde e ação social devido à complexidade do 
processo ensino e aprendizagem com abrangência integral e social para os sujeitos. Diante 
dos impactos negativos que a pandemia acumulou na área educacional, agregado às 
demandas peculiares que se perduram na Educação brasileira, intensificar o investimento em 
políticas públicas para a implementação de ações pedagógicas para a formação do(a) 
professor(a) em atuação de forma a atingir a todos os estudantes da Educação Básica, através 
de produção local de recursos pedagógicos que dialoguem com as especificidades de cada 
segmento/modalidade, bem como a inserção de materiais didáticos específicos para as 
comunidades tradicionais e população itinerante. Fomentar ações que incentivem o debate a 
respeito da educação enquanto espaço laico, sem a prevalência de uma religião em detrimento 
das demais. 

 

Castro Alves 

 

     

 

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à 
educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 
implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada 
da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, 
com vantagens no acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, 
entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa público-privada que marca a 
história da educação brasileira, a defesa intransigente, determinante e perene da educação 
pública como Política de Estado. Estado. Estabelecer parâmetros comuns aos órgãos públicos 
diretamente ligados ao setor da educação de modo a propiciar o levantamento das ações que 
promovam acesso e permanência de crianças, jovens e adultos na escola, bem como estreitar 
as informações recebidas e catalogadas relacionadas à saúde e ação social devido à 
complexidade do processo ensino e aprendizagem com abrangência integral e social para os 
sujeitos. 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à 
educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 
implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada 
da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, 
com vantagens no acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, 
entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa público-privada que marca a 
história da educação brasileira, a defesa intransigente, determinante e perene da educação 
pública como Política de Estado. É necessário que haja modificação do novo formato do Ensino 
Médio adotado no País, o qual está voltado diretamente para a formação tecnicista deixando a 
responsabilidade do sucesso profissional exclusivamente para o educando através de uma 
política de mérito . 

 

Itabela 
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Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à 
educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, , foi proposta e 
implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada 
da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento público para todas as etapas e 
modalidades da educação básica e da educação superior a educação do campo, com 
vantagens no acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, entretanto, 
não foram suficientes para consagrar, na disputa público-privada que marca a história da 
educação brasileira, a defesa intransigente, determinante e perene da educação pública como 
Política de Estado. 

 

Jequié 

 

     

 

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à direito 
à educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 
proposta e implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões com repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação 
pública, pensada pública, pensada da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento 
público para a educação a educação do campo, com vantagens no acesso à escolarização 
para mais setores da sociedade. Diminuir/ excluir a necessidade de autorizar transferências 
dos aluno do campo para a cidade, por meio da sociedade. construção de escolas que 
possibilitem a nucleação das pequenas comunidades rurais, dando condições aos profissionais 
da educação trabalharem com faixa etárias seriadas e consequentemente evitar as classes 
multisseriadas ( entende-se aqui como classes multisseriadas alunos de várias séries/ anos e 
não alunos de níveis diferentes) Os avanços, entretanto, não foram suficientes para consagrar, 
na disputa público-privada disputa público-privada que marca a história da educação brasileira, 
a defesa intransigente, determinante intransigente, determinante e perene da educação pública 
como Política de Estado. 

 

Mortugaba 

 

     

 

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à 
educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 
implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada 
da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, 
com vantagens no acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, 
entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa público-privada que marca a 
história da educação brasileira, a defesa intransigente, determinante e perene da educação 
pública como Política de Estado. Estado. Uma vez que a educação no Brasil desde 2018 teve 
a aprovação da BNCC e este documento traz uma importante valorização para o campo faz-
necessária a elaboração e implementação de uma proposta pedagógica que considere a 
especificidade daquela localidade e assegure aos moradores do campo condição de acesso e 
permanência, comprove previsto na Constituição Federal de 1988. 

 

Rodelas 

 

     

 

Nos últimos trinta anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à 
educação sob esta concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e 
implementada uma política mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com 
repercussões positivas na expansão do fundo público destinado à educação pública, pensada 
da creche à pós-graduação, marco normativo e orçamento público para a educação do campo, 
com vantagens no acesso à escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, 
entretanto, não foram suficientes para consagrar, na disputa público-privada que marca a 
história da educação brasileira, a defesa intransigente, inflexível, determinante e perene da 
educação pública como Política de Estado. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: Há que trazer à memória que o FNE, até o ano de 2016 
constituído democraticamente como instituição de interação e diálogo social 
entre Estado e sociedade, afirmou, por meio da Nota Pública nº 39, de 1º de abril 
de 2016, Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e do Estado de Direito, 
que Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e implicará em risco à 
consagração dos direitos sociais. Na oportunidade, o FNE exigia  
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responsabilidade e compromisso dos (as) parlamentares com a democracia e 
com a defesa dos direitos sociais e, portanto, do direito à educação pública, 
gratuita, laica, democrática, de qualidade social e livre de quaisquer formas de 
discriminação. 

   

     

 

Há que trazer à memória que o FNE, até o ano de 2016 constituído democraticamente como 
instituição de interação e diálogo social entre Estado e sociedade, afirmou, por meio da Nota 
Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e do 
Estado de Direito, que Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e implicará em 
risco à consagração dos direitos sociais. Na oportunidade, o Direito. O FNE exigia exige 
responsabilidade e compromisso dos (as) parlamentares com a democracia e com a defesa 
dos direitos sociais e, portanto, do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, de 
qualidade social e livre de quaisquer formas de discriminação. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Há que trazer à memória que o FNE, até o ano de 2016 constituído democraticamente como 
instituição de interação e diálogo social entre Estado e sociedade, afirmou, por meio da Nota 
Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e do 
Estado de Direito, que Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e implicará em 
risco à consagração dos direitos sociais. Na oportunidade, o FNE exigia responsabilidade e 
compromisso dos (as) parlamentares com a democracia e com a defesa dos direitos sociais e, 
portanto, do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, de qualidade social e livre 
de quaisquer formas de discriminação. 

 

Canarana 

 

     

 

Há que trazer à memória que o FNE, até o ano de 2016 constituído democraticamente como 
instituição de interação e diálogo social entre Estado e sociedade, afirmou, por meio da Nota 
Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e do 
Estado de Direito, que Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e implicará em 
risco à consagração dos direitos sociais. Na oportunidade, o FNE exigia exige a 
responsabilidade e compromisso dos (as) parlamentares com a democracia e com a defesa 
dos direitos sociais e, portanto, do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, de 
qualidade social e livre de quaisquer formas de discriminação. 

 

Eunápolis 

 

     

 

Há que trazer à memória que o Fórum Nacional de Educação- FNE, até o ano de 2016 
constituído democraticamente como instituição de interação e diálogo social entre Estado e 
sociedade, afirmou, por meio da Nota Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em Defesa da 
Educação Pública, da Democracia e do Estado de Direito, que Impeachment sem crime de 
responsabilidade é golpe e implicará em risco à consagração dos direitos sociais. Na 
oportunidade, o FNE exigia responsabilidade e compromisso dos (as) parlamentares com a 
democracia e com a defesa dos direitos sociais e, portanto, do direito à educação pública, 
gratuita, laica, democrática, de qualidade social e livre de quaisquer formas de discriminação. 

 

Ipirá 

 

     

 

Há que trazer à memória que o FNE, até o ano de 2016 constituído democraticamente como 
instituição de interação e diálogo social entre Estado e sociedade, afirmou, por meio da Nota 
Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e do 
Estado de Direito, que Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e implicará em 
risco à consagração dos direitos sociais. Na oportunidade, o FNE exigia responsabilidade e 
compromisso dos (as) parlamentares com a democracia e com a defesa dos direitos sociais e, 
portanto, do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, de qualidade social e livre 
de quaisquer formas de discriminação. discriminação. Linha 448 CONFORME ARTIGO 1º DA 
CF 1988; 

 

Maragogipe 
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Há que trazer à memória que o FNE, até o ano de 2016 constituído democraticamente como 
instituição de interação e diálogo social entre Estado e sociedade, afirmou, por meio da Nota 
Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e do 
Estado de Direito, que Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e implicará em 
risco à consagração dos direitos sociais. Direito. Na oportunidade, o FNE exigia 
responsabilidade e compromisso dos (as) parlamentares com a democracia e com a defesa 
dos direitos sociais e, portanto, do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, de 
qualidade social e livre de quaisquer formas de discriminação. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Há que trazer à memória que o FNE, FNE - Fórum Nacional de Educação, até o ano de 2016 
constituído democraticamente como instituição de interação e diálogo social entre Estado e 
sociedade, afirmou, por meio da Nota Pública nº 39, de 1º de abril de 2016, Em Defesa da 
Educação Pública, da Democracia e do Estado de Direito, que Impeachment sem crime de 
responsabilidade é golpe e implicará em risco à consagração dos direitos sociais. Na 
oportunidade, o FNE exigia responsabilidade e compromisso dos (as) parlamentares com a 
democracia e com a defesa dos direitos sociais e, portanto, do direito à educação pública, 
gratuita, laica, democrática, de qualidade social e livre de quaisquer formas de discriminação. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: O alerta desse importante espaço de participação da 
sociedade, legítimo e representativo, denunciava o iminente ataque aos direitos 
sociais, com a fragilização da democracia e perda da ampliação de direitos 
sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que aconteceu na 
sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a 
partir de 1964, eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser 
ressaltada, ainda, a politização e consequente suspeição de agentes e setores 
do Judiciário, especialmente, da operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - 
na contramão da garantia dos direitos e da justiça social e que resultaram na 
prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à Presidência da 
República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

   

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e a perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

Amélia 
Rodrigues 

 

     

 

O alerta desse importante espaço Sugestão de participação da sociedade, legítimo e 
representativo, denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, emenda com a fragilização 
supressão da democracia e perda da ampliação de direitos sociais, especialmente os 
educacionais. Foi rigorosamente o que aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer 
para o Governo de Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-
militar instaurada a partir de 1964, eleito com base na manipulação de notícias e mídias. 
Merece ser ressaltada, ainda, a politização e consequente suspeição de agentes e setores do 
Judiciário, especialmente, da operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da 
garantia expressão “usurpador”. Rejeitada por 71% dos direitos e da justiça social e que 
resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à Presidência da 
República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. delegados. 

 

Andaraí 
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O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

Camaçari 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

Canarana 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 
null 

 

Capela do Alto 
Alegre 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. 1964. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de  

 

Castro Alves 
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sua candidatura à Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo 
Tribunal Federal. social. 

   

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 
null 

 

Catu 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo É imperativo estar 
vigilante e representativo, denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com fomentar a 
fragilização participação da democracia e perda da ampliação sociedade de direitos sociais, 
especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o forma legítima, evitando que aconteceu 
na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, capitão 
reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, eleito 
com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a politização e 
consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da operação Lava 
Jato, direitos constitucionais sejam fragilizados em Curitiba, cujas ações - na contramão da sua 
garantia dos direitos e da justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no 
impedimento de sua candidatura à Presidência da República – foram anuladas em decisão 
recente do Supremo Tribunal Federal. aplicação, especialmente os educacionais. 

 

Eunápolis 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia 
democracia, desmonte do estado, intensificação da politica neoliberal e perda da ampliação de 
direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que aconteceu na 
sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, capitão reformado 
do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, eleito com base na 
manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a politização e consequente 
suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da operação Lava Jato, em 
Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da justiça social e que 
resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à Presidência da 
República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. 1964. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

Lagoa Real 
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O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 
null 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi educacionais. Foi 
rigorosamente o que aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo 
de Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada 
a partir de 1964, eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, 
ainda, a politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, 
especialmente, da operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia 
dos direitos e da justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de 
sua candidatura à Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo 
Tribunal Federal. Federal 

 

Mortugaba 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar militar instaurada a partir de 
1964, eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

Rio de Contas 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 
null 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura  

 

São Sebastião 
do Passé 
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à Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal 
Federal. 

   

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 
null 

 

Sento Sé 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 
null 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição desconfiança de agentes e setores do Judiciário, 
especialmente, da operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia 
dos direitos e da justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de 
sua candidatura à Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo 
Tribunal Federal. 

 

Teofilândia 

 

     

 

O alerta desse importante espaço de participação da sociedade, legítimo e representativo, 
denunciava o iminente ataque aos direitos sociais, com a fragilização da democracia e perda 
da ampliação de direitos sociais, especialmente os educacionais. Foi rigorosamente o que 
aconteceu na sucessão do usurpador de Michel Temer para o Governo de Jair Bolsonaro, 
capitão reformado do Exército e entusiasta da ditadura civil-militar instaurada a partir de 1964, 
eleito com base na manipulação de notícias e mídias. Merece ser ressaltada, ainda, a 
politização e consequente suspeição de agentes e setores do Judiciário, especialmente, da 
operação Lava Jato, em Curitiba, cujas ações - na contramão da garantia dos direitos e da 
justiça social e que resultaram na prisão ilegal de Lula e no impedimento de sua candidatura à 
Presidência da República – foram anuladas em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. 

 

Tucano 

 

 

 
   

 

Parágrafo Original: Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o 
estabelecimento de “Teto” para investimentos sociais e propostas de 
desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao mesmo  
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tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre 
áreas igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, 
ainda, na orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no 
apoio a projetos que desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede 
privada de educação, promovem a diferenciação das redes, de sua gestão por 
organizações sociais e por diversas modalidades de parcerias público-privadas, 
sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor público. Merece destaque, 
ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, 
proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da 
educação e comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao 
mesmo tempo em que tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com 
organizações da sociedade civil, entidades acadêmicas, estudantis e sindicais 
da educação básica e superior. A luta pela educação, portanto, não pode estar 
desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático de direito e 
do diálogo com os movimentos sociais. 

   

     

 

Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para investimentos 
sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na 
orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que 
desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede privada de educação, promovem 
a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas modalidades 
de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor público. Merece 
destaque, ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, 
proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao mesmo tempo em que 
tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com organizações da sociedade civil, entidades 
acadêmicas, estudantis e sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, 
portanto, não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático 
de direito e do diálogo com os movimentos sociais. O Plano Nacional da Educação é nosso. 
Ele é fruto do esforço da coletividade, de toda a sociedade brasileira e todos os segmentos 
devem se envolver na sua execução e cumprimento de metas, todas as metas constantes, com 
prioridade no esfera municipal. 

 

Alagoinhas 

 

     

 

Os últimos dois governos anos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para 
investimentos sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas 
públicas, ao mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de 
recursos entre áreas igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. 
Avançam, ainda, na orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a 
projetos que desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede privada de educação, 
promovem a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas 
modalidades de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor 
público. Merece destaque, ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. 
Há, ainda, proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao mesmo tempo em que 
tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com organizações da sociedade civil, entidades 
acadêmicas, estudantis e sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, 
portanto, não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático 
de direito e do diálogo com os movimentos sociais. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para investimentos 
sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na 
orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que 
desfinanciam e desmontam desfavorece a rede pública em favor da rede privada de educação, 
promovem a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas 
modalidades de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e tendo atenção para 
não desvalorizar o setor público. Merece destaque, ainda, a expansão  

 

Canarana 
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do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, proposições unilaterais que fazem 
retroceder as políticas e a gestão da educação e comprometem o cumprimento das metas e 
estratégias do PNE, ao mesmo tempo em que tentam inviabilizar o diálogo democrático sério 
com organizações da sociedade civil, entidades acadêmicas, estudantis e sindicais da 
educação básica e superior. A luta pela educação, portanto, não pode estar desatrelada 
daquela em defesa da retomada do Estado democrático de direito e do diálogo com os 
movimentos sociais. 

   

     

 

Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para investimentos 
sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na 
orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que 
desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede privada de educação, promovem 
a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas modalidades 
de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor público. Merece 
destaque, ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, 
proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao mesmo tempo em que 
tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com organizações da sociedade civil, entidades 
acadêmicas, estudantis e sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, 
portanto, não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático 
de direito e do diálogo com os movimentos sociais. sociais, CONFORME ARTIGO 1º DA CF 
1988; 

 

Castro Alves 

 

     

 

Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para investimentos 
sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na 
orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que 
desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede privada de educação, promovem 
a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas modalidades 
de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor público. Merece 
destaque, ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, 
proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao mesmo tempo em que 
tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com organizações da sociedade civil, entidades 
acadêmicas, estudantis e sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, 
portanto, não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático 
de direito e do diálogo com os movimentos sociais. 

 

Catu 

 

     

 

Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para investimentos 
sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na 
orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que 
desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede privada de educação, promovem 
a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas modalidades 
de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor público. Merece 
destaque, ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, 
proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao mesmo tempo em que 
tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com organizações da sociedade civil, entidades 
acadêmicas, estudantis e sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, 
portanto, não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático 
de direito e do diálogo com os movimentos sociais. sociais. Fomentar ações que incentivem o 
debate a respeito da educação enquanto espaço laico, sem a prevalência de uma religião em 
detrimento das demais. 

 

Governador 
Mangabeira 
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Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para investimentos 
sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na 
orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que 
desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede privada de educação, promovem 
a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas modalidades 
de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor público. Merece 
destaque, ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, 
proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, o cumprimento também do 
direito a educação ao mesmo tempo em que tentam inviabilizar o diálogo democrático sério 
com organizações da sociedade civil, entidades acadêmicas, estudantis e sindicais da 
educação básica e superior. A luta pela educação, portanto, não pode estar desatrelada 
daquela em defesa da retomada do Estado democrático de direito e do diálogo com os 
movimentos sociais. 

 

Jiquiriçá 

 

     

 

Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para investimentos 
sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na 
orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que 
desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede privada de educação, promovem 
a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas modalidades 
de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor público. Merece 
destaque, ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, 
proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao mesmo tempo em que 
tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com organizações da sociedade civil, entidades 
acadêmicas, estudantis e sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, 
portanto, não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático 
de direito e do diálogo com os movimentos sociais. 

 

Lagoa Real 

 

     

 

Os últimos dois governos oscilam, assim, entre o estabelecimento de “Teto” para investimentos 
sociais e propostas de desvinculação dos recursos financeiros para políticas públicas, ao 
mesmo tempo em que investem na instalação de uma perversa disputa de recursos entre áreas 
igualmente importantes, como no caso da saúde e da educação. Avançam, ainda, na 
orientação de aplicação de recursos públicos no setor privado, no apoio a projetos que 
desfinanciam e desmontam a rede pública em favor da rede privada de educação, promovem 
a diferenciação das redes, de sua gestão por organizações sociais e por diversas modalidades 
de parcerias público-privadas, sempre visando a diminuir e desvalorizar o setor público. Merece 
destaque, ainda, a expansão do processo de militarização das escolas civis. Há, ainda, 
proposições unilaterais que fazem retroceder as políticas e a gestão da educação e 
comprometem o cumprimento das metas e estratégias do PNE, ao mesmo tempo em que 
tentam inviabilizar o diálogo democrático sério com organizações da sociedade civil, entidades 
acadêmicas, estudantis e sindicais da educação básica e superior. A luta pela educação, 
portanto, não pode estar desatrelada daquela em defesa da retomada do Estado democrático 
de direito e do diálogo com os movimentos sociais. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

Parágrafo Original: A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente 
debate político, é uma conquista da sociedade e, portanto, fundamental 
instrumento para a organização do SNE, do federalismo cooperativo em 
educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado 
democraticamente. O projeto político dos dois últimos governos é exatamente 
não cumprir, nem criar condições para a implementação do PNE, em favor de 
políticas restritivas de direitos e amplamente privatizantes. 
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A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar condições para a 
descontinuidade da implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos e 
amplamente privatizantes. 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar condições para a 
implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos e amplamente privatizantes. 
null 

 

Campo Formoso 

 

     

 

A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar condições para a na 
descontinuidade da implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos e 
amplamente privatizantes. 

 

Canarana 

 

     

 

A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar democraticamente, 
criando condições para a implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos 
e amplamente privatizantes. PNE. 

 

Catu 

 

     

 

A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar condições para 
Ressaltando que mesmo assim, a implementação continuidade das discussões e 
acompanhamentos quanto as metas a serem atingidas, dentro do prazo estabelecido no PNE, 
em favor não poderão sofrer tentativas de adiamento ou postergação, seja por políticas 
restritivas de direitos e amplamente privatizantes. ou qualquer outra forma. 

 

Eunápolis 

 

     

 

A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar condições para a 
implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos e amplamente privatizantes. 
Os Sistemas Educacionais devem fomentar políticas públicas (programas, projetos, ações) na 
perspectiva da Educação Ambiental, em todos os níveis e modalidades de Ensino ofertado, 
com o intuito de alcançar os objetivos para o desenvolvimento sustentável-ODS, na busca pela 
justiça socioambiental e pela qualidade de vida. 

 

Governador 
Mangabeira 
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A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar condições para a 
implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos e amplamente privatizantes. 
null 

 

Lagoa Real 

 

     

 

A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente caminha para não cumprir, nem criar 
condições para a implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos e 
amplamente privatizantes. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

A vigência do PNE, aprovado após amplo e consistente debate político, é uma conquista da 
sociedade e, portanto, fundamental instrumento para a organização do SNE, do federalismo 
cooperativo em educação e para a mobilização social em prol da educação nacional. Por isso, 
não deve ser secundarizado e, sim, instituído e implementado democraticamente. O projeto 
político dos dois últimos governos é exatamente não cumprir, nem criar condições para a 
implementação do PNE, em favor de políticas restritivas de direitos e amplamente privatizantes. 
null 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Parágrafo Original: O PNE, atualmente em crescente abandono, responde ao que 
determina o Art. 214 da Constituição Federal (CF), quando diz que uma lei 
estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 
de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, para assegurar a 
manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 
esferas federativas. 

   

     

 

O PNE, atualmente em crescente abandono, PNE responde ao que determina o Art. 214 da 
Constituição Federal (CF), quando diz que uma lei estabelecerá o plano nacional de educação, 
de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, para 
assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas. Cumpre destacar que, de acordo com os relatórios do PNE em movimento, há 
insuficiência no alcance de algumas metas. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

O PNE, atualmente em crescente abandono, responde ao que determina o Art. 214 da 
Constituição Federal (CF), quando diz que uma lei estabelecerá o plano nacional de educação, 
de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, para 
assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas. 

 

Capim Grosso 
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O PNE, atualmente em crescente abandono, responde ao que determina o Art. 214 da 
Constituição Federal (CF), quando diz que uma lei estabelecerá o plano nacional de educação, 
de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, para 
assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas. A redação dada ao artigo 214, mediante a Emenda n.59, possui uma 
impropriedade ao atribuir ao Plano Nacional de Educação o objetivo de articular o Sistema 
Nacional de Educação. Isso se explica no fato do sistema preceder o plano, tendo caráter 
permanente enquanto o plano possui vigência transitória determinada, no caso, em dez anos. 
Desse modo e com ancoragem nos estudos de Saviani (2014), se o plano vai se propor a 
articular o Sistema Nacional de Educação, isso supõe que já estaria existindo um sistema 
desarticulado que caberia, então, articular. Convém frisar que a articulação é inerente ao 
sistema, logo, se o sistema carece de articulação, então não pode tratar-se de um sistema. 

 

Matina 

 

     

 

Parágrafo Original: A defesa da CF/1988 e do PNE/2014 como referenciais de luta 
para as forças progressistas alinhadas na defesa da educação pública é 
fundamental para a garantia deste direito e seu valor social e, por isso, o PNE 
precisa ser resgatado, já que é um legítimo instrumento de gestão pública e de 
mobilização da sociedade. A superação da atual fluidez de delimitação e 
interpenetração entre as esferas pública e privada da sociedade, em detrimento 
da esfera pública, é urgente, para romper com os projetos e concepções das 
elites, forças econômicas e forças patrimoniais, que impulsionam modalidades 
diversas de privatização e financeirização da educação pública, priorizando o 
lucro de empresas educacionais nacionais e estrangeiras, em prejuízo da 
democratização do acesso e da garantia de qualidade do ensino público e 
gratuito socialmente referenciado. 

   

     

 

A defesa da CF/1988 e do PNE/2014 como referenciais de luta para as forças progressistas 
alinhadas na defesa da educação pública é fundamental para a garantia deste direito e seu 
valor social e, por isso, o PNE precisa ser resgatado, já que é um legítimo instrumento de 
gestão pública e de mobilização da sociedade. A superação da atual fluidez de delimitação e 
interpenetração entre as esferas pública e privada da sociedade, em detrimento da esfera 
pública, é urgente, para romper com os projetos e concepções das elites, forças econômicas e 
forças patrimoniais, que impulsionam modalidades diversas de privatização e financeirização 
da educação pública, priorizando o lucro de empresas educacionais nacionais e estrangeiras, 
em prejuízo da democratização do acesso e da garantia de qualidade do ensino público e 
gratuito socialmente referenciado. referenciado.com foco nos resultados com vinculação ao 
financiamento do Novo FUNDEB (VAAT) 

 

Barrocas 

 

     

 

A defesa da CF/1988 e do PNE/2014 como referenciais de luta para as forças progressistas 
alinhadas na defesa da educação pública é fundamental para a garantia deste direito e seu 
valor social e, por isso, o PNE precisa ser resgatado, CUMPRIDO, já que é um legítimo 
instrumento de gestão pública e de mobilização da sociedade. A superação da atual fluidez de 
delimitação e interpenetração entre as esferas pública e privada da sociedade, em detrimento 
da esfera pública, é urgente, para romper com os projetos e concepções das elites, forças 
econômicas e forças patrimoniais, que impulsionam modalidades diversas de privatização e 
financeirização da educação pública, priorizando o lucro de empresas educacionais nacionais 
e estrangeiras, em prejuízo da democratização do acesso e da garantia de qualidade do ensino 
público e gratuito socialmente referenciado. 

 

Catu 
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A defesa da CF/1988 e do PNE/2014 como referenciais de luta para as forças progressistas 
alinhadas na defesa da educação pública é fundamental para a garantia deste direito e seu 
valor social e, por isso, o PNE precisa ser resgatado, já que é um legítimo instrumento de 
gestão pública e de mobilização da sociedade. A superação da atual fluidez de delimitação e 
interpenetração entre as esferas pública e privada da sociedade, em detrimento da esfera 
pública, é urgente, para romper com os projetos e concepções das elites, forças econômicas e 
forças patrimoniais, que impulsionam modalidades diversas de privatização e financeirização 
da educação pública, priorizando o lucro de empresas educacionais nacionais e estrangeiras, 
em prejuízo da democratização do acesso e da garantia de qualidade do ensino público e 
gratuito socialmente referenciado. null 

 

Lagoa Real 

 

     

 

A defesa 1. Criar ouvidoria municipal no âmbito dos conselhos, que possa garantir a voz da 
CF/1988 e comunidade no acompanhamento do PNE/2014 como referenciais de luta para as 
forças progressistas alinhadas na defesa da educação pública é fundamental para processo a 
garantia deste direito e seu valor social e, por isso, o PNE precisa ser resgatado, já que é um 
legítimo instrumento de gestão pública e de mobilização respeito da sociedade. A superação 
da atual fluidez merenda escolar, transporte escolar, espaço escolar de delimitação qualidade 
e interpenetração entre as esferas pública e privada da sociedade, em detrimento da esfera 
pública, é urgente, instrumentos pedagógicos. 2. Implantar a formação continuada para romper 
com todos os projetos e concepções das elites, forças econômicas e forças patrimoniais, 
profissionais da educação, referente aos temas contemporâneos transversais, revendo as 
Diretrizes condizentes com a realidade de cada município 3. Fortalecer ações que impulsionam 
modalidades diversas viabilize a busca ativa de privatização jovens, adultos e financeirização 
da educação pública, priorizando o lucro idosos por meio de empresas educacionais nacionais 
e estrangeiras, em prejuízo da democratização do parcerias com instituições sociais, 
garantindo o acesso e da garantia a permanência desses sujeitos na rede regular de qualidade 
do ensino público ensino. 4. Revisar os projetos políticos pedagógicos através dos documentos 
educacionais, visando o respeito aos diferentes grupos sociais, que são diversos nas 
instituições públicas e gratuito socialmente referenciado. privadas. 

 

Santaluz 

 

     

 

Parágrafo Original: Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação 
consequente e sustentada no tempo em favor de uma política educacional 
efetivamente de Estado, contrariando as políticas de ajustes fiscais, que 
abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 
ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a 
dinâmica de avaliação restrita a testes estandardizados, com foco nos 
resultados em detrimento do processo formativo, e construir, efetivamente, um 
sistema de avaliação democrático que considere a complexidade do sistema 
educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos do processo, visando 
a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com 
especial atenção e políticas direcionadas às populações mais vulneráveis. 

   

     

 

Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e sustentada no tempo em 
favor de uma política educacional efetivamente de Estado, contrariando as políticas de ajustes 
fiscais, que abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 
ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a dinâmica de avaliação 
restrita a testes estandardizados, com foco nos resultados em detrimento do processo 
formativo, e construir, efetivamente, um sistema de avaliação democrático que considere a 
complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos do processo, 
visando a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com especial 
atenção e políticas públicas direcionadas às populações mais vulneráveis. 

 

Biritinga 
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Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e sustentada no tempo em 
favor de uma política educacional efetivamente de Estado, contrariando as políticas de ajustes 
fiscais, que abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 
ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a dinâmica de avaliação 
restrita a testes estandardizados, com foco nos resultados em detrimento do processo 
formativo, e construir, efetivamente, um sistema de avaliação democrático que considere a 
complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos do processo, 
visando a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com especial 
atenção e políticas direcionadas às populações mais vulneráveis. vulneráveis, E DESSA 
FORMA UTILIZAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DEMOCRÁTICO PARA REGULAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS; 

 

Castro Alves 

 

     

 

Aliada 1. Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e sustentada no 
tempo em favor de uma política educacional efetivamente de Estado, contrariando as políticas 
de ajustes fiscais, que abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, 
que dão ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a dinâmica de 
avaliação restrita a testes estandardizados, com foco nos resultados em detrimento do 
processo formativo, e construir, efetivamente, um sistema de avaliação democrático que 
considere a complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos 
do processo, visando a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com 
especial atenção e políticas setoriais direcionadas às populações mais vulneráveis. 

 

Jequié 

 

     

 

Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e sustentada no tempo em 
favor de uma política educacional efetivamente de Estado, contrariando as políticas de ajustes 
fiscais, que abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 
ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a dinâmica de avaliação 
restrita a testes estandardizados, com foco nos resultados em detrimento do processo 
formativo, e construir, efetivamente, e dessa forma utilizar um sistema de avaliação 
democrática para regular políticas públicas, um sistema de avaliação democrático que 
considere a complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos 
do processo, visando a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com 
especial atenção e políticas direcionadas às populações mais vulneráveis. 

 

Jiquiriçá 

 

     

 

Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e sustentada no tempo em 
favor de uma política educacional efetivamente de Estado, contrariando as políticas de ajustes 
fiscais, que abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 
ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a dinâmica de avaliação 
restrita a testes estandardizados, com foco nos resultados em detrimento do processo 
formativo, e construir, efetivamente, um sistema de avaliação democrático que considere a 
complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos do processo, 
visando a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com especial 
atenção princípios da isonomia e políticas direcionadas às populações mais vulneráveis. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e sustentada no tempo em 
favor de uma política educacional efetivamente de Estado, contrariando as políticas de ajustes 
fiscais, que abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 
ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a dinâmica de avaliação 
restrita a testes estandardizados, com foco nos resultados em detrimento do processo 
formativo, e construir, efetivamente, um sistema de avaliação democrático que considere a 
complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos do processo, 
visando a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com especial 
atenção e políticas direcionadas às populações mais vulneráveis. vulneráveis. Linha 486 mais 
vulneráveis E DESSA FORMA UTILIZAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DEMOCRÁTICO 
PARA REGULAR POLÍTICAS PÚBLICAS; 

 

Maragogipe 
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Aliada a esse processo, é imprescindível uma ação consequente e sustentada no tempo em 
favor de uma política educacional efetivamente de Estado, contrariando as políticas de ajustes 
fiscais, que abrigam a visão reducionista de educação, de qualidade e de avaliação, que dão 
ênfase à gestão privada em curso no País. É fundamental romper com a dinâmica de avaliação 
restrita a testes estandardizados, padronizados, com foco nos resultados em detrimento do 
processo formativo, e construir, efetivamente, um sistema de avaliação democrático que 
considere a complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos 
do processo, visando a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com 
especial atenção e políticas direcionadas às populações mais vulneráveis. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: O abandono do PNE pelas autoridades governamentais 
desde 2016 permite o fortalecimento das reformas que ratificam uma visão 
reducionista e padronizadora de educação, restrita ao desenvolvimento de 
competências e habilidades, com foco em políticas de avaliação e regulação 
atreladas aos interesses do setor privado. Assim, seus agentes buscam 
promover seus interesses, sobretudo no acesso ao fundo público e na 
autorregulamentação das instituições privadas, defendendo uma forte presença 
dos “empresários da educação” nas estruturas da educação. 

   

     

 

O abandono do PNE pelas autoridades governamentais desde 2016 permite o fortalecimento 
das reformas que ratificam uma visão reducionista e padronizadora Sugestão de educação, 
restrita ao desenvolvimento de competências e habilidades, emenda com foco em políticas de 
avaliação e regulação atreladas aos interesses do setor privado. Assim, seus agentes buscam 
promover seus interesses, sobretudo no acesso ao fundo público e na autorregulamentação 
das instituições privadas, defendendo uma forte presença dos “empresários substituição da 
educação” nas estruturas da educação. expressão “O abandono” por “O não cumprimento". 
Rejeitada por 77% dos delegados. 

 

Andaraí 

 

     

 

O abandono do PNE pelas autoridades governamentais desde 2016 permite o fortalecimento 
das reformas que ratificam uma visão reducionista e padronizadora de educação, restrita ao 
desenvolvimento de competências e habilidades, com foco em políticas de avaliação e 
regulação atreladas aos interesses do setor privado. Assim, seus agentes buscam promover 
seus interesses, sobretudo no acesso ao fundo público e na autorregulamentação das 
instituições privadas, defendendo uma forte presença dos “empresários da educação” nas 
estruturas da educação.  

 

Campo Formoso 

 

     

 

O abandono parcialmente do PNE pelas autoridades governamentais desde 2016 permite o 
fortalecimento das reformas que ratificam uma visão reducionista e padronizadora de 
educação, restrita ao desenvolvimento de competências e habilidades, com foco em políticas 
de avaliação e regulação atreladas aos interesses do setor privado. Assim, seus agentes 
buscam promover seus interesses, sobretudo no acesso ao fundo público e na 
autorregulamentação das instituições privadas, defendendo uma forte presença dos 
“empresários da educação” nas estruturas da educação. 

 

Capim Grosso 

 

     

 

O abandono do PNE pelas autoridades governamentais desde 2016 permite o fortalecimento 
das reformas que ratificam uma visão reducionista e padronizadora de educação, restrita ao 
desenvolvimento de competências e habilidades, com foco em políticas de avaliação e 
regulação atreladas aos interesses do setor privado. Assim, seus agentes buscam promover 
seus interesses, sobretudo no acesso ao fundo público e na autorregulamentação das 
instituições privadas, defendendo uma forte presença dos “empresários da educação” nas 
estruturas da educação. 

 

Matina 
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O abandono do PNE pelas autoridades governamentais desde 2016 permite o fortalecimento 
das reformas que ratificam validam uma visão reducionista e padronizadora de educação, 
restrita ao desenvolvimento de competências e habilidades, com foco em políticas de avaliação 
e regulação atreladas aos interesses do setor privado. Assim, seus agentes buscam promover 
seus interesses, sobretudo no acesso ao fundo público e na autorregulamentação das 
instituições privadas, defendendo uma forte presença dos “empresários da educação” nas 
estruturas da educação. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de 
reclames da iniciativa privada, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) impacta de forma negativa a educação básica, a formação dos alunos e 
a atuação dos professores, bem como a formação inicial e continuada dos/as 
profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada 
das concepções de habilidades e competências e umavisão curricular 
centralizadora e homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio 
(Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de estudantes, torna 
tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, 
além de atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, 
como formação docente e elaboração de currículos, à ingerência do Banco 
Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por meio 
dessa concepção reducionista de educação, alterações estruturais estão em 
curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da 
educação básica. Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora 
aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos 
educadores comprometidos com a justiça social e o direito de uma educação de 
qualidade social para a educação básica, correu o risco recentemente de 
desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois 
o ataque aos direitos sociais é constante. 

   

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão uma visão curricular centralizadora e 
homogeneizadora, que pode ser flexibilizada mediante curriculos locais que se contrapõe 
adequam às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação docente e 
elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de educação, alterações 
estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda 
Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 
social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos 
direitos sociais é constante. 

 

Barra do Mendes 
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Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão uma visão curricular centralizadora e 
homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta não 
garante o acesso e fechamento do ciclo da educação básica, fazendo com que a permanência 
de estudantes, educação se torna tecnicista tecnicista, o ideal é que o ensino público, 
desvaloriza os/as profissionais da educação médio fosse de forma integral e promove o avanço 
privatista sobre integrada a educação básica, fere sua organicidade, profissional além de 
atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação 
docente e elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de 
educação, alterações estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as 
profissionais da educação, com particular destaque para a formação inicial e continuada de 
professores da educação básica. Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, 
embora aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos 
educadores comprometidos com a justiça social e o direito de uma educação de qualidade 
social para a educação básica, correu o risco recentemente de desvinculação de recursos, no 
bojo da discussão da retomada do auxílio emergencial. Com o atual Governo, torna-se 
necessário estar em vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é constante. null 

 

Canarana 

 

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que 
se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. EMBORA DÊ 
ABERTURA (NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
PARA QUE OS ENTES FEDERADOS E ÓRGÃOS NORMATIZADORES, NO EXERCÍCIO DE 
SUA AUTONOMIA POSSAM PROCEDER COM AS TRANSGRESSÕES NECESSÁRIAS NA 
PERSPECTIVA DA NOÇÃO DE COMPETÊNCIA COMO MEDIADORA DA ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR COM O VIÉS CRÍTICO DAS TEORIAS CURRICULARES; . Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação docente e 
elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de educação, alterações 
estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda 
Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 
social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos 
direitos sociais é constante. 

 

Castro Alves 

 

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que 
se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões  

 

Catolândia 
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estratégicas, como formação docente e elaboração de currículos, à ingerência do Banco 
Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por meio dessa 
concepção reducionista de educação, alterações estruturais estão em curso nas políticas de 
valorização dos/as profissionais da educação, com particular destaque para a formação inicial 
e continuada de professores da educação básica. Nesta direção situa-se também o Fundeb. 
Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita luta 
dos educadores comprometidos com a justiça social e o direito de uma educação de qualidade 
social para a educação básica, correu o risco recentemente de desvinculação de recursos, no 
bojo da discussão da retomada do auxílio emergencial. Com o atual Governo, torna-se 
necessário estar em vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é constante. 

   

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão uma visão curricular centralizadora e 
homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica. “Embora dê abertura (nas etapas da educação infantil e do ensino fundamental) para 
que os entes federados, no exercício de sua autonomia, procederem com as “transgressões” 
necessárias na perspectiva da noção de competência como mediadora da organização 
curricular com o viés crítico das teorias curriculares. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio 
(Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de estudantes, torna tecnicista o 
ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e promove o avanço privatista 
sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar contra a soberania nacional, 
ao submeter questões estratégicas, como formação docente e elaboração de currículos, à 
ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por 
meio dessa concepção reducionista de educação, alterações estruturais estão em curso nas 
políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com particular destaque para a 
formação inicial e continuada de professores da educação básica. Nesta direção situa-se 
também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 
108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça social e o direito de 
uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco recentemente de 
desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio emergencial. Com o 
atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é 
constante. 

 

Jiquiriçá 

 

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que 
se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação docente e 
elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de educação, alterações 
estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda 
Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 
social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos 
direitos sociais é constante. 

 

Lagoa Real 
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Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa conflituosa 
a educação básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação 
inicial e continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações 
impostas arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das 
concepções de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e 
homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso 
e a permanência de estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as 
profissionais da educação e promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua 
organicidade, além de atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, 
como formação docente e elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de 
educação, alterações estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as 
profissionais da educação, com particular destaque para a formação inicial e continuada de 
professores da educação básica. Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, 
embora aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos 
educadores comprometidos com a justiça social e o direito de uma educação de qualidade 
social para a educação básica, correu o risco recentemente de desvinculação de recursos, no 
bojo da discussão da retomada do auxílio emergencial. Com o atual Governo, torna-se 
necessário estar em vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é constante. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que 
se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação docente e 
elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de educação, alterações 
estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda 
Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 
social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos 
direitos sociais é constante. constante. Linha 503 ...Educação Básica... EMBORA DÊ 
ABERTURA (NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
PARA QUE OS ENTES FEDERADOS E ÓRGÃOS NORMATIZADORES, NO EXERCÍCIO DE 
SUA AUTONOMIA POSSAM PROCEDER COM AS TRANSGRESSÕES NECESSÁRIAS NA 
PERSPECTIVA DA NOÇÃO DE COMPETÊNCIA COMO MEDIADORA DA ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR COM O VIÉS CRÍTICO DAS TEORIAS CURRICULARES; 

 

Maragogipe 

 

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BNCC), muitas vezes, impacta de 
forma negativa a educação básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem 
como a formação inicial e continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a 
legislações impostas arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a 
retomada das concepções de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora 
e homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso 
e a permanência de estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as 
profissionais da educação e promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua 
organicidade, além de atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, 
como formação docente e elaboração de currículos, à ingerência do  
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Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por meio dessa 
concepção reducionista de educação, alterações estruturais estão em curso nas políticas de 
valorização dos/as profissionais da educação, com particular destaque para a formação inicial 
e continuada de professores da educação básica. Nesta direção situa-se também o Fundeb. 
Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita luta 
dos educadores comprometidos com a justiça social e o direito de uma educação de qualidade 
social para a educação básica, correu o risco recentemente de desvinculação de recursos, no 
bojo da discussão da retomada do auxílio emergencial. Com o atual Governo, torna-se 
necessário estar em vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é constante. 

   

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta (BNCC). A BNCC chega com 
a perspectiva de forma negativa proporcionar um alinhamento no sistema educacional 
brasileiro. É um documento que, desde a educação básica, Constituição Federal de 1988, era 
previsto. Ela é assertiva quando propõe o desenvolvimento de competências como a formação 
dos alunos cultura digital, repertório cultural, empatia, cooperação e autoconhecimento. Além 
disso, a atuação dos professores, bem como partir dela, abre espaço para que cada estado 
elabore o seu documento curricular referencial e possibilita que cada município possa organizar 
o seu currículo, considerando a formação inicial territorialidade e continuada dos/as 
profissionais da educação. características locais. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que 
se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação docente e 
elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de educação, alterações 
estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda 
Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 
social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos 
direitos sociais é constante. 

 

Rodelas 

 

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que 
se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação docente e 
elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de educação, alterações 
estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda 
Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 
social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos 
direitos sociais é constante. null 
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Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
iniciativa. Quanto à aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma 
negativa sobre a educação básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem 
como a formação inicial e continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a 
legislações impostas arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita (base nacional 
comum curricular) acredita-se mesmo que, de educação, a retomada das concepções de 
habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que se 
contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da fato, ela 
impacta negativamente na educação e promove o avanço privatista sobre a educação básica, 
fere sua organicidade, além de atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões 
estratégicas, como na formação docente e elaboração de currículos, à ingerência do Banco 
Mundial (Bird) alunos, na atuação e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por 
meio dessa concepção reducionista de educação, alterações estruturais estão em curso nas 
políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com particular destaque para a 
formação inicial e continuada de professores da educação básica. Nesta direção situa-se 
também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 
108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça social professores e 
o direito de uma educação de qualidade social para articula-se a educação básica, correu o 
risco recentemente partir de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do 
auxílio emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o 
ataque aos direitos sociais é constante. legislações arbitrárias? 

 

Sento Sé 

 

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que 
se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação docente e 
elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de educação, alterações 
estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda 
Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 
social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos 
direitos sociais é constante. 

 

Souto Soares 

 

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A Embora sua construção tenha um cunho de 
equanimicidade, pois a mesma foi elaborada para possibilitar uma base comum para todos. 
Mas, a BNCC articula-se a legislações impostas arbitrariamente, tendo por eixos a concepção 
restrita de educação, a retomada das concepções de habilidades e competências e umavisão 
uma ''visão curricular centralizadora e homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio 
(Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de estudantes, torna tecnicista o 
ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e promove o avanço privatista 
sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar contra a soberania nacional, 
ao submeter questões estratégicas, como formação docente e elaboração de currículos, à 
ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por 
meio dessa concepção reducionista de educação, alterações estruturais estão em curso nas 
políticas de valorização dos/as profissionais da educação,  
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com particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação 
básica. Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da 
Emenda Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a 
justiça social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu 
o risco recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do 
auxílio emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o 
ataque aos direitos sociais é constante. 

   

     

 

Na linha do estreitamento da formação e do atendimento de reclames da iniciativa privada, a 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação 
básica, a formação dos alunos e a atuação dos professores, bem como a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. A BNCC articula-se a legislações impostas 
arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, a retomada das concepções 
de habilidades e competências e umavisão curricular centralizadora e homogeneizadora, que 
se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a 
Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de 
estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e 
promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar 
contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas, como formação docente e 
elaboração de currículos, à ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Por meio dessa concepção reducionista de educação, alterações 
estruturais estão em curso nas políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com 
particular destaque para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 
Nesta direção situa-se também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda 
Constitucional nº 108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça 
social e o direito de uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco 
recentemente de desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio 
emergencial. Com o atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos 
direitos sociais é constante. 

 

Tucano 

 

     

 

Parágrafo Original: Também é central denunciar e, por consequência, mobilizar 
as forças vivas da sociedade para enfrentar outras pautas que, na 
desconfiguração do pacto democrático, vêm ganhando projeção no cenário das 
políticas educacionais, tais como: a militarização da escola, a educação 
domiciliar (homeschooling), a terceirização da gestão de instituições 
educacionais por meio de organizações sociais, a “escola com mordaça”, a 
flexibilização dos marcos regulatórios e de avaliação da educação a distância, e 
os ataques contra a liberdade de cátedra e o livre pensamento nas instituições 
públicas de educação básica, nas universidades e nos institutos federais, 
ferindo, também, a autonomia dessas instituições educacionais, entre outros 
retrocessos. 

   

     

 

Também é central denunciar e, por consequência, mobilizar as forças vivas da sociedade para 
enfrentar outras pautas que, na desconfiguração do pacto democrático, vêm ganhando 
projeção no cenário das políticas educacionais, tais como: a militarização da escola, a 
educação domiciliar (homeschooling), a terceirização da gestão de instituições educacionais 
por meio de organizações sociais, a “escola com mordaça”, a flexibilização dos marcos 
regulatórios e de avaliação da educação a distância, e os ataques contra a liberdade de cátedra 
e o livre pensamento nas instituições públicas de educação básica, nas universidades e nos 
institutos federais, ferindo, também, a autonomia dessas instituições educacionais, entre outros 
retrocessos. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Também é central denunciar e, por consequência, mobilizar as forças vivas da sociedade para 
enfrentar outras pautas que, na desconfiguração do pacto democrático, É importante destacar 
que vêm ganhando projeção no cenário das políticas educacionais, tais como: a militarização 
da escola, a educação domiciliar (homeschooling), a terceirização da gestão de instituições 
educacionais por meio de organizações sociais, a “escola com mordaça”, a flexibilização dos 
marcos regulatórios e de avaliação da educação a distância, e os ataques contra a liberdade 
de cátedra e o livre pensamento nas instituições públicas de educação  
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básica, nas universidades e nos institutos federais, ferindo, também, a autonomia dessas 
instituições educacionais, entre outros retrocessos. educacionais. 

   

     

 

Também é central denunciar e, por consequência, mobilizar as forças vivas da sociedade para 
enfrentar discutir outras pautas que, na desconfiguração do pacto democrático, vêm ganhando 
projeção no cenário das políticas educacionais, tais como: a militarização da escola, a 
educação domiciliar (homeschooling), a terceirização da gestão de instituições educacionais 
por meio de organizações sociais, a “escola com mordaça”, a flexibilização dos marcos 
regulatórios e de avaliação da educação a distância, e os ataques contra a liberdade de cátedra 
e o livre pensamento nas instituições públicas de educação básica, nas universidades e nos 
institutos federais, ferindo, também, a autonomia dessas instituições educacionais, entre outros 
retrocessos. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

Também é central denunciar e, por consequência, mobilizar as forças vivas da sociedade para 
enfrentar outras pautas que, na desconfiguração do pacto democrático, vêm ganhando 
projeção no cenário das políticas educacionais, tais como: a militarização da escola, a 
educação domiciliar (homeschooling), a terceirização da gestão de instituições educacionais 
por meio de organizações sociais, a “escola com mordaça”, sem partido", a flexibilização dos 
marcos regulatórios e de avaliação da educação a distância, e os ataques contra a liberdade 
de cátedra e o livre pensamento nas instituições públicas de educação básica, nas 
universidades e nos institutos federais, ferindo, também, a autonomia dessas instituições 
educacionais, entre outros retrocessos. 

 

São Sebastião 
do Passé 

 

     

 Parágrafo Original: No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um 
movimento nacionalmente coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas 
assembleias legislativas, câmaras de vereadores e Congresso Nacional, 
projetos de lei são apresentados com o objetivo de implementar a 
autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa visão, uma verdadeira “Lei 
da Mordaça”, que visa silenciar e criminalizar os professores. Os ideólogos da 
Lei da Mordaça propõem, na prática, regime de censura, punição e perseguição 
aos/às professores/as no ambiente escolar em razão de sua ação pedagógica. 
Promovem a coação destes profissionais, violando a liberdade de ensinar e de 
aprender, desrespeitando a liberdade de cátedra e promovendo profunda 
interferência inconstitucional e ilegal nas escolas brasileiras. Propõem proibir o 
uso de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas e vetam, de 
maneira indefinida, o que denominam “ideologia de gênero”. Por consequência, 
sugerem restrições e constrangimentos a professores, que passam a ser vistos 
como “inimigos internos” por expressar opiniões, preferências ideológicas, 
religiosas, morais e políticas próprias, a merecer perseguições e/ou vigilância 
constante. 

   

     

 

No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um movimento nacionalmente 
coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas assembleias legislativas, câmaras de 
vereadores e Congresso Nacional, projetos de lei são apresentados com o objetivo de 
implementar Partido”, promovendo a autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa 
visão, uma verdadeira “Lei da Mordaça”, que visa silenciar e criminalizar os professores. Os 
ideólogos da Lei da Mordaça propõem, na prática, regime de censura, punição e perseguição 
aos/às professores/as no ambiente escolar em razão de sua ação pedagógica. Promovem a 
coação destes profissionais, violando a liberdade de ensinar e de aprender, desrespeitando a 
liberdade de cátedra e promovendo profunda interferência inconstitucional e ilegal nas escolas 
brasileiras. Propõem proibir o uso de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas 
e vetam, de maneira indefinida, o que denominam “ideologia de gênero”. Por consequência, 
sugerem restrições e constrangimentos a professores, que passam a ser vistos como “inimigos 
internos” por expressar opiniões, preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas 
próprias, a merecer perseguições e/ou vigilância constante. null 
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No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um movimento nacionalmente 
coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas assembleias legislativas, câmaras de 
vereadores e Congresso Nacional, projetos de lei são apresentados com o objetivo de 
implementar a autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa visão, uma verdadeira “Lei 
da Mordaça”, que visa silenciar e criminalizar os professores. Os ideólogos da Lei da Mordaça 
propõem, na prática, regime de censura, punição e perseguição aos/às professores/as no 
ambiente escolar em razão de sua ação pedagógica. Promovem a coação destes profissionais, 
violando a liberdade de ensinar e de aprender, desrespeitando a liberdade de cátedra e 
promovendo profunda interferência inconstitucional e ilegal nas escolas brasileiras. Propõem 
proibir o uso de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas e vetam, de maneira 
indefinida, o que denominam “ideologia de gênero”. Por consequência, sugerem restrições e 
constrangimentos a professores, que passam a ser vistos como “inimigos internos” por 
expressar opiniões, preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas próprias, a merecer 
perseguições e/ou vigilância constante. constante. Concordamos que as questões religiosas, 
ideologias de gênero ficam na responsabilidade da família, não da escola. 

 

Capim Grosso 

 

     

 

No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um movimento nacionalmente 
coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas assembleias legislativas, câmaras de 
vereadores e Congresso Nacional, projetos de lei são apresentados com o objetivo de 
implementar a autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa visão, uma verdadeira “Lei 
da Mordaça”, que visa silenciar e criminalizar os professores. Os ideólogos da Lei da Mordaça 
propõem, na prática, regime de censura, punição e perseguição aos/às professores/as no 
ambiente escolar em razão de sua ação pedagógica. Promovem a coação destes profissionais, 
violando a liberdade de ensinar e de aprender, desrespeitando a liberdade de cátedra e 
promovendo profunda interferência inconstitucional e ilegal nas escolas brasileiras. Propõem 
proibir o uso de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas e vetam, de maneira 
indefinida, o que denominam “ideologia de gênero”. Por consequência, sugerem restrições e 
constrangimentos a professores, que passam a ser vistos como “inimigos internos” por 
expressar opiniões, preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas próprias, a merecer 
perseguições e/ou vigilância constante. 

 

Castro Alves 

 

     

 

No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um movimento nacionalmente 
coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas assembleias legislativas, câmaras de 
vereadores e Congresso Nacional, projetos de lei são apresentados com o objetivo de 
implementar a autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa visão, uma verdadeira “Lei 
da Mordaça”, que visa silenciar e criminalizar os professores. Os ideólogos da Lei da Mordaça 
propõem, na prática, regime de censura, punição e perseguição aos/às professores/as no 
ambiente escolar em razão de sua ação pedagógica. Promovem a coação destes profissionais, 
violando a liberdade de ensinar e de aprender, desrespeitando a liberdade de cátedra e 
promovendo profunda interferência inconstitucional e ilegal nas escolas brasileiras. Propõem 
proibir o uso de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas e vetam, de maneira 
indefinida, o que denominam “ideologia de gênero”. Por consequência, sugerem restrições e 
constrangimentos a professores, que passam a ser vistos como “inimigos internos” por 
expressar opiniões, preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas próprias, a merecer 
perseguições e/ou vigilância constante. null 

 

Lagoa Real 

 

     

 

No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um movimento nacionalmente 
coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas assembleias legislativas, câmaras de 
vereadores e Congresso Nacional, projetos de lei são apresentados com o objetivo de 
implementar a autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa visão, uma verdadeira “Lei 
da Mordaça”, que visa silenciar e criminalizar os professores. Os ideólogos da Lei da Mordaça 
propõem, na prática, regime de censura, punição e perseguição aos/às professores/as no 
ambiente escolar em razão de sua ação pedagógica. Promovem a coação destes profissionais, 
violando a liberdade de ensinar e de aprender, desrespeitando a liberdade de cátedra e 
promovendo profunda interferência inconstitucional e ilegal nas escolas brasileiras. Propõem 
proibir o uso de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas e vetam, de maneira 
indefinida, o que denominam “ideologia de gênero”. Por consequência, sugerem restrições e 
constrangimentos a professores, que passam a ser vistos como “inimigos internos” por 
expressar opiniões, preferências ideológicas, religiosas,  

 

Mulungu do 
Morro 
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morais e políticas próprias, a merecer perseguições e/ou vigilância constante. RETIRAR 
PARÁGRAFO 530 ATÉ 544. 

   

     

 

No País, especialmente a partir de 2014, ganha força um movimento nacionalmente 
coordenado denominado “Escola sem Partido”. Nas assembleias legislativas, câmaras de 
vereadores e Congresso Nacional, projetos de lei são apresentados com o objetivo de 
implementar a autodenominada “Escola sem Partido” ou, em nossa visão, uma verdadeira “Lei 
da Mordaça”, que visa silenciar e criminalizar os professores. É preciso entender que a 
educação carrega consigo o ato político de ação crítica, além do caráter de emancipação. 
Assim, é impossível pensar numa escola sem partido, já que o próprio ato de educar é um ato 
político, o lugar emancipador da educação. Os ideólogos da Lei da Mordaça propõem, na 
prática, regime de censura, punição e perseguição aos/às professores/as no ambiente escolar 
em razão de sua ação pedagógica. Promovem a coação destes profissionais, violando a 
liberdade de ensinar e de aprender, desrespeitando a liberdade de cátedra e promovendo 
profunda interferência inconstitucional e ilegal nas escolas brasileiras. Propõem proibir o uso 
de termos como “gênero” e “orientação sexual” nas escolas e vetam, de maneira indefinida, o 
que denominam “ideologia de gênero”. Por consequência, sugerem restrições e 
constrangimentos a professores, que passam a ser vistos como “inimigos internos” por 
expressar opiniões, preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas próprias, a merecer 
perseguições e/ou vigilância constante. constante. Entendendo que a escola é reflexo do que 
acontece na sociedade, faz-se necessário o estabelecimento de diálogos para além dos muros 
da escola com famílias, sujeitos que tem esse lugar de fala e toda a sociedade. 

 

Rodelas 

 

     

 

Parágrafo Original: A política de militarização de escolas públicas no Brasil é 
outra expressão de retrocesso que vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a 
partir de sua defesa enfática no Programa de Governo de Jair Bolsonaro. 
Destacamos, contudo, que a militarização das escolas públicas já começa a ser 
implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 2019-2020, sua 
maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a 
militarização ocorre por meio de convênios e parcerias entre as secretarias de 
educação e de segurança pública e os comandos das polícias militares ou 
corpos de bombeiros, para implantar nas escolas civis públicas a chamada 
“metodologia de ensino” dos colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por meio 
da compra de serviços de grupos privados com participação de policiais 
aposentados ou da reserva, que vendem para as secretarias municipais de 
educação essa “metodologia de ensino”. 

   

     

 

A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso 
retrocesso 547. que precisa ser repensada e melhor esclarecida pois vem ganhando lastro e 
relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no Programa de Governo Federal, cuja 
população ainda não conhece o projeto de Jair Bolsonaro. Destacamos, contudo, que a 
militarização das escolas públicas já começa a ser implementada em meados da década de 
1990 e tem, no biênio 2019-2020, sua maior expansão. Com processos distintos por unidade 
da federação, a militarização ocorre por meio de convênios e parcerias entre as secretarias de 
educação e de segurança pública e os comandos das polícias militares ou corpos de 
bombeiros, para implantar nas escolas civis públicas a chamada “metodologia de ensino” dos 
colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por meio da compra de serviços de grupos privados 
com participação de policiais aposentados ou da reserva, que vendem para as secretarias 
municipais de educação essa “metodologia de ensino”. 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso que 
vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no Programa de 
Governo de Jair Bolsonaro. relevo. Destacamos, contudo, que a militarização das escolas 
públicas já começa a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 2019-
2020, sua maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a militarização 
ocorre por meio de convênios e parcerias entre as secretarias de educação e de  

 

Campo Formoso 
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segurança pública e os comandos das polícias militares ou corpos de bombeiros, para 
implantar nas escolas civis públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia 
Militar. Ocorre, ainda, por meio da compra de serviços de grupos privados com participação de 
policiais aposentados ou da reserva, que vendem para as secretarias municipais de educação 
essa “metodologia de ensino”. 

   

     

 

A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso que 
precisa ser repensada, pois vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa 
enfática no Programa de Governo de Jair Bolsonaro. Destacamos, contudo, que a militarização 
das escolas públicas já começa a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no 
biênio 2019-2020, sua maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a 
militarização ocorre por meio de convênios e parcerias entre as secretarias de educação e de 
segurança pública e os comandos das polícias militares ou corpos de bombeiros, para 
implantar nas escolas civis públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia 
Militar. Ocorre, ainda, por meio da compra de serviços de grupos privados com participação de 
policiais aposentados ou da reserva, que vendem para as secretarias municipais de educação 
essa “metodologia de ensino”. 

 

Canarana 

 

     

 

A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso que 
vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no Programa de 
Governo de Jair Bolsonaro. Destacamos, contudo, que a militarização das escolas públicas já 
começa a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 2019-2020, sua 
maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a militarização ocorre por 
meio de convênios e parcerias entre as secretarias de educação e de segurança pública e os 
comandos das polícias militares ou corpos de bombeiros, para implantar nas escolas civis 
públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por 
meio da compra de serviços de grupos privados com participação de policiais aposentados ou 
da reserva, que vendem para as secretarias municipais de educação essa “metodologia de 
ensino”. 546. A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de 
retrocesso 

 

Capim Grosso 

 

     

 

A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso 
temática que vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no 
Programa de Governo de Jair Bolsonaro. precisa ser discutida. Destacamos, contudo, que a 
militarização das escolas públicas já começa a ser implementada em meados da década de 
1990 e tem, no biênio 2019-2020, sua maior expansão. Com processos distintos por unidade 
da federação, a militarização ocorre por meio de convênios e parcerias entre as secretarias de 
educação e de segurança pública e os comandos das polícias militares ou corpos de 
bombeiros, para implantar nas escolas civis públicas a chamada “metodologia de ensino” dos 
colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por meio da compra de serviços de grupos privados 
com participação de policiais aposentados ou da reserva, que vendem para as secretarias 
municipais de educação essa “metodologia de ensino”. null 

 

Eunápolis 

 

     

 

A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso que 
vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no Programa de 
Governo de Jair Bolsonaro. Destacamos, contudo, que a militarização das escolas públicas já 
começa a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 2019-2020, sua 
maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a militarização ocorre por 
meio de convênios e parcerias entre as secretarias de educação e de segurança pública e os 
comandos das polícias militares ou corpos de bombeiros, para implantar nas escolas civis 
públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por 
meio da compra de serviços de grupos privados com participação de policiais aposentados ou 
da reserva, que vendem para as secretarias municipais de educação essa “metodologia de 
ensino”. 

 

Lagoa Real 
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A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso que 
vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no Programa de 
Governo de Jair Bolsonaro. Destacamos, contudo, que a militarização das escolas públicas já 
começa a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 2019-2020, sua 
maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a militarização ocorre por 
meio de convênios e parcerias entre as secretarias de educação e de segurança pública e os 
comandos das polícias militares ou corpos de bombeiros, para implantar nas escolas civis 
públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por 
meio da compra de serviços de grupos privados com participação de policiais aposentados ou 
da reserva, que vendem para as secretarias municipais de educação essa “metodologia de 
ensino”. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso que 
vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no Programa de 
Governo de Jair Bolsonaro. Destacamos, contudo, que a militarização das escolas públicas já 
começa a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 2019-2020, sua 
maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a militarização ocorre por 
meio de convênios e parcerias entre as secretarias de educação e de segurança pública e os 
comandos das polícias militares ou corpos de bombeiros, para implantar nas escolas civis 
públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por 
meio da compra de serviços de grupos privados com participação de policiais aposentados ou 
da reserva, que vendem para as secretarias municipais de educação essa “metodologia de 
ensino”. RETIRAR PARAGRAFO LINHAS 546 ATÉ 556 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de retrocesso que 
vem ganhando lastro alicerce e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no Programa 
de Governo de Jair Bolsonaro. Destacamos, contudo, que a militarização das escolas públicas 
já começa a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no biênio 2019-2020, 
sua maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a militarização ocorre 
por meio de convênios e parcerias entre as secretarias de educação e de segurança pública e 
os comandos das polícias militares ou corpos de bombeiros, para implantar nas escolas civis 
públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia Militar. Ocorre, ainda, por 
meio da compra de serviços de grupos privados com participação de policiais aposentados ou 
da reserva, que vendem para as secretarias municipais de educação essa “metodologia de 
ensino”. 

 

Teofilândia 

 

     

 

A Supressivas A política de militarização de escolas públicas no Brasil é outra expressão de 
retrocesso que vem ganhando lastro e relevo, sobretudo a partir de sua defesa enfática no 
Programa de Governo de Jair Bolsonaro. Federal. Destacamos, contudo, que a militarização 
das escolas públicas já começa a ser implementada em meados da década de 1990 e tem, no 
biênio 2019-2020, sua maior expansão. Com processos distintos por unidade da federação, a 
militarização ocorre por meio de convênios e parcerias entre as secretarias de educação e de 
segurança pública e os comandos das polícias militares ou corpos de bombeiros, para 
implantar nas escolas civis públicas a chamada “metodologia de ensino” dos colégios da Polícia 
Militar. Ocorre, ainda, por meio da compra de serviços de grupos privados com participação de 
policiais aposentados ou da reserva, que vendem para as secretarias municipais de educação 
essa “metodologia de ensino”. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: Outras formas de militarização vêm acontecendo com a 
atuação do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, em favor da 
implementação das chamadas escolas cívico-militares. As justificativas 
utilizadas para implementar a militarização nas escolas são comuns, 
destacando-se: a) “a baixa qualidade educacional” oferecida nas escolas 
públicas e a necessidade de melhoria dos índices educacionais; b) o com- bate 
à violência; c) a valorização do discurso militar da disciplina, da hierarquia, da 
ordem, do respeito e do controle dos estudantes e profissionais da educação. 
Todas são justificativas falaciosas que guardam consigo o objetivo último de  
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desacreditar a escola pública e seus profissionais para submetê-los ao controle 
externo, à comunidade escolar e a organismos privados, os quais visam acessar 
ao fundo público destinado à educação. Tais justificativas objetivam, ainda, a 
desvalorização da escola pública e da gestão democrática, a criminalização da 
pobreza e dos movimentos sociais. 

   

     

 

Outras formas de militarização vêm acontecendo com a atuação do Governo Federal, por meio 
do Ministério da Educação, , em favor da implementação das chamadas escolas cívico-
militares. As justificativas utilizadas para implementar a militarização nas escolas são comuns, 
destacando-se: a) “a baixa qualidade educacional” oferecida nas escolas públicas e a 
necessidade de melhoria dos índices educacionais; b) o com- bate à violência; c) a valorização 
do discurso militar da disciplina, da hierarquia, da ordem, do respeito e do controle dos 
estudantes e profissionais da educação. Todas são justificativas falaciosas que guardam 
consigo o objetivo último de desacreditar a escola pública e seus profissionais para submetê-
los ao controle externo, à comunidade escolar e a organismos privados, os quais visam acessar 
ao fundo público destinado à educação. Tais justificativas objetivam, ainda, a desvalorização 
da escola pública e da gestão democrática, a criminalização da pobreza e dos movimentos 
sociais. 

 

Eunápolis 

 

     

 

Outras formas de militarização vêm acontecendo com a atuação do Governo Federal, por meio 
do Ministério da Educação, em favor da implementação das chamadas escolas cívico-militares. 
As justificativas utilizadas para implementar a militarização nas escolas são comuns, 
destacando-se: a) “a baixa qualidade educacional” oferecida nas escolas públicas e a 
necessidade de melhoria dos índices educacionais; b) o com- bate à violência; c) a valorização 
do discurso militar da disciplina, da hierarquia, da ordem, do respeito e do controle dos 
estudantes e profissionais da educação. Todas são justificativas falaciosas que guardam 
consigo o objetivo último de desacreditar a escola pública e seus profissionais para submetê-
los ao controle externo, à comunidade escolar e a organismos privados, os quais visam acessar 
ao fundo público destinado à educação. Tais justificativas objetivam, ainda, a desvalorização 
da escola pública e da gestão democrática, a criminalização da pobreza e dos movimentos 
sociais. 

 

Lagoa Real 

 

     

 

Outras formas de militarização vêm acontecendo com a atuação do Governo Federal, por meio 
do Ministério da Educação, em favor da implementação das chamadas escolas cívico-militares. 
As justificativas utilizadas para implementar a militarização nas escolas são comuns, 
destacando-se: a) “a baixa qualidade educacional” oferecida nas escolas públicas e a 
necessidade de melhoria dos índices educacionais; b) o com- bate à violência; c) a valorização 
do discurso militar da disciplina, da hierarquia, da ordem, do respeito ordem e do controle dos 
estudantes e profissionais da educação. respeito considerando as diretrizes educacionais. 
Todas são justificativas falaciosas que guardam consigo o objetivo último de desacreditar a 
escola pública e seus profissionais para submetê-los ao controle externo, à comunidade 
escolar e a organismos privados, os quais visam acessar ao fundo público destinado à 
educação. Tais justificativas objetivam, ainda, a desvalorização da escola pública e da gestão 
democrática, a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. 

 

Maracás 

 

     

 

Outras formas de militarização vêm acontecendo com a atuação do Governo Federal, por meio 
do Ministério da Educação, em favor da implementação das chamadas escolas cívico-militares. 
As justificativas utilizadas para implementar a militarização nas escolas são comuns, 
destacando-se: a) “a baixa qualidade educacional” oferecida nas escolas públicas e a 
necessidade de melhoria dos índices educacionais; b) o com- bate à violência; c) a valorização 
do discurso militar da disciplina, da hierarquia, da ordem, do respeito e do controle dos 
estudantes e profissionais da educação. Todas são justificativas falaciosas que guardam 
consigo o objetivo último de desacreditar a escola pública e seus profissionais para submetê-
los ao controle externo, à comunidade escolar e a organismos privados, os quais visam acessar 
ao fundo público destinado à educação. Tais justificativas objetivam, ainda, a desvalorização 
da escola pública e da gestão democrática, a criminalização da pobreza e dos movimentos 
sociais. RETIRAR PARÁGRAFO LINHAS 558 A 569 

 

Mulungu do 
Morro 
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Parágrafo Original: Outra forma de ataque à educação pública é o incentivo à 
gestão das instituições educativas públicas de educação básica por meio de 
organizações sociais (OS), modelo originado no início dos anos 1990, no 
contexto da reforma neoliberal do Estado brasileiro. Trata-se de um modelo 
entreguista de gestão, que transfere a oferta e/ou a gestão dos serviços públicos 
para a iniciativa privada, com repercussões negativas no atendimento universal, 
democrático, igualitário e plural para os mais de 40 milhões de crianças e jovens 
matriculados em instituições públicas do País. 

   

     

 

Outra forma de ataque à educação pública é o incentivo à gestão das instituições educativas 
públicas de educação básica por meio de organizações sociais (OS), modelo originado no início 
dos anos 1990, no contexto da reforma neoliberal do Estado brasileiro. Trata-se de um modelo 
entreguista de gestão, que transfere a oferta e/ou a gestão dos serviços públicos para a 
iniciativa privada, com repercussões negativas no atendimento universal, democrático, 
igualitário e plural para os mais de 40 milhões de crianças e jovens matriculados em instituições 
públicas do País. Tais proposições ferem o fortalecimento da gestão escolar no 
desenvolvimento de liderança no ambiente da escola no fomento de ações que interligam o 
diveros sujeitos da escola, bem como fragilizam a autonomia administrativa financeira e 
pedagógica das instituições de ensino, tão essencial à oferta de ensino de qualidade. 

 

Biritinga 

 

     

 

Outra forma de ataque à educação pública é o incentivo à gestão das instituições educativas 
públicas de educação básica por meio de organizações sociais (OS), modelo originado no início 
dos anos 1990, no contexto da reforma neoliberal do Estado brasileiro. Trata-se de um modelo 
entreguista de gestão, que transfere a oferta e/ou a gestão dos serviços públicos para a 
iniciativa privada, com repercussões negativas no atendimento universal, democrático, 
igualitário e plural para os mais de 40 milhões de crianças e jovens , adultos e idosos 
matriculados em instituições públicas do País. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Outra forma de ataque à educação pública é o incentivo à gestão das instituições educativas 
públicas de educação básica por meio de organizações sociais (OS), modelo originado no início 
dos anos 1990, no contexto da reforma neoliberal do Estado brasileiro. Trata-se de um modelo 
entreguista de gestão, que transfere a oferta e/ou a gestão dos serviços públicos para a 
iniciativa privada, com repercussões negativas no atendimento universal, democrático, 
igualitário e plural para os mais de 40 milhões de crianças e jovens matriculados em instituições 
públicas do País. 

 

Lagoa Real 

 

     

 

Contudo, algo que pode ser pensado é na Gestão Compartilhada, uma vez que, no projeto 
Escola de Gestão Compartilhada, modelo hibrido que mantém a participação da Secretaria de 
Estado de Educação que, junto com a Secretaria de Segurança Pública, passam a exercer 
gestão escolar conjunta, com área de atuação distintas e autônomas. Outra forma de ataque à 
educação pública é o incentivo à gestão das instituições educativas públicas de educação 
básica por meio de organizações sociais (OS), modelo originado no início dos anos 1990, no 
contexto da reforma neoliberal do Estado brasileiro. Trata-se de um modelo entreguista de 
gestão, que transfere a oferta e/ou a gestão dos serviços públicos para a iniciativa privada, 
com repercussões negativas no atendimento universal, democrático, igualitário e plural para 
os mais de 40 milhões de crianças e jovens matriculados em instituições públicas do País. 

 

Teofilândia 
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 Parágrafo Original: O homeschooling (educação domiciliar) é outro tema que 
vem ganhando relevo, amplamente defendido por grupos conservadores. O 
direito à educação e escolarização está ancorado na CF de 1988 e nas leis 
infraconstitucionais, como a LDB. Segundo o Art. 208 da Constituição, “O dever 
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria”. 

   

     

 

O homeschooling (educação domiciliar) é outro tema que vem ganhando relevo, amplamente 
defendido por grupos conservadores. O direito à educação e escolarização está ancorado na 
CF de 1988 e nas leis infraconstitucionais, como a LDB. Segundo o Art. 208 da Constituição, 
“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. Diante dos 
impactos negativos que a pandemia acumulou na área educacional, agregado às demandas 
peculiares que se perduram na Educação brasileira, intensificar o investimento em políticas 
públicas para a implementação de ações pedagógicas para a formação do(a) professor(a) em 
atuação de forma a atingir a todos os estudantes da Educação Básica, através de produção 
local de recursos pedagógicos que dialoguem com as especificidades de cada 
segmento/modalidade, bem como a inserção de materiais didáticos específicos para as 
comunidades tradicionais e população itinerante 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

Parágrafo Original: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 
9.394/1993, por sua vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de forma 
ampla, disciplina, de acordo com o § 1º, a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. Em síntese, 
não somente não existe amparo legal para a prática da educação domiciliar no 
País, como também não há viabilidade de implementação e/ou regulação desta 
modalidade de forma a assegurar as previsões legais, muito menos nesse 
momento de pandemia, e tão pouco pode ser confundida com a educação na 
modalidade a distância, que pressupõe que o estudante esteja matriculado em 
uma instituição escolar. 

   

     

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, por sua vez, em que 
pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, disciplina, de acordo com o § 1º, a educação 
escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
Em síntese, não somente não existe amparo legal para a prática da educação domiciliar no 
País, como também não há viabilidade de implementação e/ou regulação desta modalidade de 
forma a assegurar as previsões legais, muito menos nesse momento de pandemia, e tão pouco 
pode ser confundida com a educação na modalidade a distância, que pressupõe que o 
estudante esteja matriculado em uma instituição escolar. Cabe ressaltar ainda que, nesse 
momento pandêmico tornou-se clara a importancia do profissional da educação na produção, 
acompanhamento, suporte e gestão de atividades remotas em face as dificuldades que pais, 
mães, responsáveis e tutores apresentaram no desenvolvimento de atividades em casa que, 
emora não se configure como homeschooling já demonstra a necessidade de presença, física 
ou virtual, de profisionais qualificados à tal função. 

 

Biritinga 

 

     

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, 9.394/1996, por sua 
vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, disciplina, de acordo com o § 
1º, a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. Em síntese, não somente não existe amparo legal para a prática da 
educação domiciliar no País, como também não há viabilidade de implementação e/ou 
regulação desta modalidade de forma a assegurar as previsões legais, muito menos nesse 
momento de pandemia, e tão pouco pode ser confundida com a educação na modalidade a 
distância, que pressupõe que o estudante esteja matriculado em uma instituição escolar. 

 

Catolândia 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, 9.394/1993,1993 
1996 por sua vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, disciplina, de 
acordo com o § 1º, a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 
ensino, em instituições próprias. Em síntese, não somente não existe amparo legal para a 
prática da educação domiciliar no País, como também não há viabilidade de implementação 
e/ou regulação desta modalidade de forma a assegurar as previsões legais, muito menos nesse 
momento de pandemia, e tão pouco pode ser confundida com a educação na modalidade a 
distância, que pressupõe que o estudante esteja matriculado em uma instituição escolar. 

 

Ipecaetá 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, 9.394/1993 1996, 
por sua vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, disciplina, de acordo 
com o § 1º, a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, 
em instituições próprias. Em síntese, não somente não existe amparo legal para a prática da 
educação domiciliar no País, como também não há viabilidade de implementação e/ou 
regulação desta modalidade de forma a assegurar as previsões legais, muito menos nesse 
momento de pandemia, e tão pouco pode ser confundida com a educação na modalidade a 
distância, que pressupõe que o estudante esteja matriculado em uma instituição escolar. 

 

Jequié 

 

     

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, onde ler-se Lei 
9.394/1993, (ler-se 9.394/1996), por sua vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de 
forma ampla, disciplina, de acordo com o § 1º, a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. Em síntese, não somente 
não existe amparo legal para a prática da educação domiciliar no País, como também não há 
viabilidade de implementação e/ou regulação desta modalidade de forma a assegurar as 
previsões legais, muito menos nesse momento de pandemia, e tão pouco pode ser confundida 
com a educação na modalidade a distância, que pressupõe que o estudante esteja matriculado 
em uma instituição escolar. 

 

Jiquiriçá 

 

     

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, 9.394/1996, por sua 
vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, disciplina, de acordo com o § 
1º, a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. Em síntese, não somente não existe amparo legal para a prática da 
educação domiciliar no País, como também não há viabilidade de implementação e/ou 
regulação desta modalidade de forma a assegurar as previsões legais, muito menos nesse 
momento de pandemia, e tão pouco pode ser confundida com a educação na modalidade a 
distância, que pressupõe que o estudante esteja matriculado em uma instituição escolar. 

 

São Desidério 

 

     

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, 9.394/1996 por sua 
vez, em que pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, disciplina, de acordo com o § 
1º, a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. Em síntese, não somente não existe amparo legal para a prática da 
educação domiciliar no País, como também não há viabilidade de implementação e/ou 
regulação desta modalidade de forma a assegurar as previsões legais, muito menos nesse 
momento de pandemia, e tão pouco pode ser confundida com a educação na modalidade a 
distância, que pressupõe que o estudante esteja matriculado em uma instituição escolar. 

 

Souto Soares 

 

     

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1993, por sua vez, em que 
pese definir no Art. 1° a educação de forma ampla, disciplina, de acordo com o § 1º, a educação 
escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
Em síntese, não somente não existe amparo legal para a prática da educação domiciliar no 
País, como também não há viabilidade de implementação e/ou regulação desta modalidade de 
forma a assegurar as previsões legais, muito menos nesse momento de pandemia, e tão pouco 
pode ser confundida com a educação na modalidade a distância, que pressupõe que o 
estudante esteja matriculado em uma instituição escolar. Sendo assim, a escola é uma 
instituição insubstituível para a garantia do direito à educação de crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos. 

 

Vitória da 
Conquista 
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Parágrafo Original: Em julgamento sobre a prática da educação domiciliar, a 
maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2018, que pais 
não podem tirar filhos da escola para ensiná-los em casa. O entendimento da 
corte foi que é necessária a frequência da criança na escola, de modo a garantir 
uma convivência com estudantes de origens, valores e crenças diferentes. Além 
disso, argumentaram que, conforme a Constituição, o dever de educar implica 
cooperação entre Estado e família, sem exclusividade dos pais. Assim, apesar 
de não ter sido considerado inconstitucional, a decisão foi pela ilegalidade do 
homeschooling, pela inexistência de lei nacional que define e orienta a prática. 
Sendo a criação de modalidades educacionais prerrogativa da União, conforme 
a CF de 1988, as leis criadas localmente tornam-se inconstitucionais. 

   

     

 

Em julgamento sobre a prática da educação domiciliar, a maioria dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal decidiu, em 2018, que pais não podem tirar filhos da escola para ensiná-los 
em casa. O entendimento da corte foi que é necessária a frequência da criança na escola, de 
modo a garantir uma convivência com estudantes de origens, valores e crenças diferentes. É 
na escola que o sujeito, a partir da mediação necessária do professor, aprende a ser e a 
conviver com os seus pares, a frustrar-se (sendo frustração constituinte da personalidade), as 
submeter-se às regras e assim a desenvolver-se com autonomia tornando-se um sujeito 
agente, protagonista do seu processo. Além disso, argumentaram que, conforme a 
Constituição, o dever de educar implica cooperação entre Estado e família, sem exclusividade 
dos pais. Assim, apesar de não ter sido considerado inconstitucional, a decisão foi pela 
ilegalidade do homeschooling, pela inexistência de lei nacional que define e orienta a prática. 
Sendo a criação de modalidades educacionais prerrogativa da União, conforme a CF de 1988, 
as leis criadas localmente tornam-se inconstitucionais. 

 

Rodelas 

 

     

 Parágrafo Original: A educação domiciliar é um modelo educacional que, 
fundamentalmente, se ancora em uma combinação nociva entre a crítica ao 
suposto fracasso da escola pública e um desejo de desescolarização por parte 
de famílias mais abastadas, somada à reivindicação da precedência das 
convicções morais e religiosas familiares sobre a escolarização, uma vez que 
tais indivíduos enxergam a escola como uma ameaça a seus valores 
particulares. Os defensores desta forma de desescolarização querem retirar da 
escola o papel estratégico na formação e desenvolvimento integral das crianças 
e adolescentes, flexibilizando um direito público subjetivo que é a garantia de 
acesso e permanência em instituições próprias, vinculados ao mundo do 
trabalho e à prática social. Não há dúvida que uma das resultantes dessa visão 
de educação é a tendência à promoção de posturas cada vez mais 
individualistas e segregacionistas, com crianças e adolescentes isolados do 
convívio com outros estudantes de mesma idade, o que representa um profundo 
prejuízo à socialização e ao contato com diferentes pessoas, culturas e 
vivências. 

   

     

 

A educação domiciliar é um modelo educacional que, fundamentalmente, se ancora em uma 
combinação nociva entre a crítica ao suposto fracasso da escola pública e um desejo de 
desescolarização por parte de famílias mais abastadas, somada à reivindicação da 
precedência das convicções morais e religiosas familiares sobre a escolarização, uma vez que 
tais indivíduos enxergam a escola como uma ameaça a seus valores particulares. Os 
defensores desta forma de desescolarização querem retirar da escola o papel estratégico na 
formação e desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, flexibilizando um direito 
público subjetivo que é a garantia de acesso e permanência em instituições próprias, 
vinculados ao mundo do trabalho e à prática social. Não há dúvida que uma das resultantes 
dessa visão de educação é a tendência à promoção de posturas cada vez mais individualistas 
e segregacionistas, com crianças e adolescentes isolados do convívio com outros estudantes 
de mesma idade, o que representa um profundo prejuízo à socialização e ao contato com 
diferentes pessoas, culturas e vivências. Essas Politicas vão na contramão educação pública, 
gratuita e de qualidade. Tudo isso visa legitimar o desmonte e/ou o controle dos sistemas, 
tirando o protagonismo daqueles que fazem a educação acontecer 

 

Alagoinhas 
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A educação domiciliar é um modelo educacional que, fundamentalmente, se ancora em uma 
combinação nociva entre a crítica ao suposto fracasso da escola pública e um desejo de 
desescolarização por parte de famílias mais abastadas, somada à reivindicação da 
precedência das convicções morais e religiosas familiares sobre a escolarização, uma vez que 
tais indivíduos enxergam a escola como uma ameaça a seus valores particulares. Os 
defensores desta forma de desescolarização querem retirar da escola o papel estratégico na  

 

Castro Alves 
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formação e desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, flexibilizando um direito 
público subjetivo que é a garantia de acesso e permanência em instituições próprias, 
vinculados ao mundo do trabalho e à prática social. Não há dúvida que uma das resultantes 
dessa visão de educação é a tendência à promoção de posturas cada vez mais individualistas 
e segregacionistas, com crianças e adolescentes isolados do convívio com outros estudantes 
de mesma idade, o que representa um profundo prejuízo à socialização e ao contato com 
diferentes pessoas, culturas e vivências. vivências. Valorizar e dar condições para efetivação 
de um programa de aperfeiçoamento contínuo aos professores em todas as modalidades. 

   

     

 

A educação domiciliar é um modelo educacional que, fundamentalmente, se ancora em uma 
combinação nociva entre a crítica ao suposto fracasso da escola pública e um desejo de 
desescolarização por parte de famílias mais abastadas, somada à reivindicação da 
precedência das convicções morais e religiosas familiares sobre a escolarização, uma vez O 
que tais indivíduos enxergam a escola como uma ameaça a seus valores particulares. Os 
defensores desta forma de desescolarização querem retirar da escola o papel estratégico na 
formação e desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, flexibilizando um direito 
público subjetivo que é a garantia de acesso e permanência em instituições próprias, 
vinculados ao mundo do trabalho e à prática social. Não há dúvida que uma das resultantes 
dessa visão de educação é a tendência à promoção de posturas cada vez mais individualistas 
e segregacionistas, com crianças e adolescentes isolados do convívio com outros estudantes 
de mesma idade, o que representa um profundo prejuízo à socialização e ao contato com 
diferentes pessoas, culturas e vivências. 

 

Juazeiro 

 

     

 

A educação domiciliar é um modelo educacional que, fundamentalmente, se ancora em uma 
combinação nociva entre a crítica ao suposto fracasso da escola pública e um desejo de 
desescolarização por parte de famílias mais abastadas, somada à reivindicação da 
precedência das convicções morais e religiosas familiares sobre a escolarização, uma vez que 
tais indivíduos enxergam a escola como uma ameaça a seus valores particulares. Os 
defensores desta forma de desescolarização querem retirar da escola o papel estratégico na 
formação e desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, flexibilizando um direito 
público subjetivo que é a garantia de acesso e permanência em instituições próprias, 
vinculados ao mundo do trabalho e à prática social. Não há dúvida que uma das resultantes 
dessa visão de educação é a tendência à promoção de posturas cada vez mais individualistas 
e segregacionistas, com crianças e adolescentes isolados do convívio com outros estudantes 
de mesma idade, o que representa um profundo prejuízo à socialização e ao contato com 
diferentes pessoas, culturas e vivências. Nesta perspectiva, seja em âmbito estadual ou 
nacional, a educação domiciliar pode prejudicar gravemente as crianças e adolescente do 
Brasil, por resultar em indivíduos egocêntricos que não sabem conviver em grupo e que não 
respeitam a cultura do outro. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: Em particular, tais proposições e políticas – escolas cívico-
militares, educação domiciliar e a gestão por organizações sociais, bem como 
as mudanças na educação e na formação de professores – representam duros 
ataques à universalização da educação básica, à gratuidade do ensino e à 
garantia de sua qualidade, bem como impactam as políticas de educação 
superior. 

   

     

 

Em particular, tais proposições e políticas – escolas cívico-militares, educação domiciliar e a 
gestão por organizações sociais, bem como as mudanças na educação e na formação de 
professores – representam duros ataques à universalização da educação básica, à gratuidade 
do ensino e à garantia de sua qualidade, qualidade e equidade, bem como impactam as 
políticas de educação superior. 

 

Ipecaetá 
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Em particular, tais proposições e políticas – escolas cívico-militares, educação domiciliar e a 
gestão por organizações sociais, bem como as mudanças na educação e na formação de 
professores – representam duros ataques à universalização da educação básica, à gratuidade 
do ensino e à garantia de sua qualidade, bem como impactam as políticas de educação 
superior. 

 

Lagoa Real 

 

     

 

Em particular, tais proposições e políticas – escolas cívico-militares, educação domiciliar e a 
gestão por organizações sociais, bem como as mudanças na educação e na formação de 
professores – representam duros ataques à universalização da educação básica, à gratuidade 
do ensino e à garantia de sua qualidade, bem como impactam as políticas de educação básica 
e superior. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 

Em particular, tais proposições e políticas – escolas cívico-militares, educação domiciliar e a 
gestão por organizações sociais, bem como as mudanças na educação e na formação de 
professores – representam duros ataques à universalização da educação básica, à gratuidade 
do ensino e à garantia de sua qualidade, bem como impactam as políticas de educação 
superior. superior. No entanto, é válida a opção de garantir à família a liberdade de optar pelo 
homeschooling, tendo em vista que ela também é responsável por garantir a educação de seus 
filhos, e ainda que essa deve-se dar predominantemente e não totalmente nas instituições de 
ensino. É válido lutar para que a família possa exercer sua liberdade de escolha. 

 

Sento Sé 

 

     

 

Parágrafo Original: Na educação superior, o desmonte das universidades e dos 
institutos federais tem ocupado a atenção dos últimos governos após o golpe 
de 2016. Foi interrompido o processo de expansão e interiorização da educação 
superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os recursos para os 
programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência dos/das 
estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações 
afirmativas, que promoveram a democratização do acesso e assegu- raram o 
ingresso e a permanência de parcela da população historicamente excluída do 
ensino superior público, têm sido sistematicamente atacadas pelo Governo 
Bolsonaro. As universidades e institutos federais têm seus recursos represados 
e crescentemente diminuídos, sua missão institucional atacada e sua autonomia 
didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, assediada. 
O Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o ano 
de 2021, promoveu ataques estru- turais à gestão de universidades e institutos 
federais. Encaminhou medidas provisórias para afrontar a autonomia 
universitária e as decisões das comunidades acadêmicas em relação à escolha 
de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem consulta à comunidade 
acadêmica para escolha de seus dirigentes, permitindo, inclusive, que fosse o 
ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo das instituições. 
Não nomeou inúmeros dos dirigentes mais votados pela comunidade acadêmica 
em 648. claro aceno autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício 
da autonomia didático-científica das universidades. Além disso, promoveu 
projetos voltados à pri- vatização das instituições e à entrega do seu patrimônio. 

   

     

 

Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a 
atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de expansão 
e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os 
recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência 
dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações afirmativas, que 
promoveram a democratização do acesso e assegu- raram o ingresso e a permanência de 
parcela da população historicamente excluída do ensino superior público, têm sido 
sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. As universidades e institutos federais têm 
seus recursos represados e crescentemente diminuídos, sua missão  

 

Campo Formoso 
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institucional atacada e sua autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e 
patrimonial, assediada. O Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 
e o ano de 2021, promoveu ataques estru- turais à gestão de universidades e institutos 
federais. Encaminhou medidas provisórias para afrontar a autonomia universitária e as 
decisões das comunidades acadêmicas em relação à escolha de seus dirigentes, tentando 
impedir que realizassem consulta à comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes, 
permitindo, inclusive, que fosse o ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo 
das instituições. Não nomeou inúmeros dos dirigentes mais votados pela comunidade 
acadêmica em 648. claro aceno autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício da 
autonomia didático-científica das universidades. Além disso, promoveu projetos voltados à pri- 
vatização das instituições e à entrega do seu patrimônio. 

   

     

 

Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a 
atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de expansão 
e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os 
recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência 
qualificada dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações 
afirmativas, que promoveram a democratização do acesso e assegu- raram o ingresso e a 
permanência de parcela da população historicamente excluída do ensino superior público, têm 
sido sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. As universidades e institutos federais 
têm seus recursos represados e crescentemente diminuídos, sua missão institucional atacada 
e sua autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, assediada. 
O Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o ano de 2021, 
promoveu ataques estru- turais à gestão de universidades e institutos federais. Encaminhou 
medidas provisórias para afrontar a autonomia universitária e as decisões das comunidades 
acadêmicas em relação à escolha de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem 
consulta à comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes, permitindo, inclusive, que 
fosse o ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo das instituições. Não 
nomeou inúmeros dos dirigentes mais votados pela comunidade acadêmica em 648. claro 
aceno autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício da autonomia didático-
científica das universidades. Além disso, promoveu projetos voltados à pri- vatização das 
instituições e à entrega do seu patrimônio. 

 

Castro Alves 

 

     

 

Na educação superior, como etapa final deste processo de escolarização, encontra-se diversos 
indicativos que merecem reflexão, acompanhamento, diálogo e proposições de ações que 
garantam a formação acadêmica dos alunos o desmonte das universidades e dos institutos 
federais tem ocupado a atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido 
o processo de expansão e interiorização da educação superior pelo País, assim como 
drasticamente reduzidos os recursos para os programas de assistência estudantil, que 
asseguravam a permanência dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As 
políticas e ações afirmativas, que promoveram a democratização do acesso e assegu- raram 
o ingresso e a permanência de parcela da população historicamente excluída do ensino 
superior público, têm sido sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. As 
universidades e institutos federais têm seus recursos represados e crescentemente 
diminuídos, sua missão institucional atacada e sua autonomia didático-científica, administrativa 
e gestão financeira e patrimonial, assediada. O Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o 
primeiro semestre de 2020 e o ano de 2021, promoveu ataques estru- turais à gestão de 
universidades e institutos federais. Encaminhou medidas provisórias para afrontar a autonomia 
universitária e as decisões das comunidades acadêmicas em relação à escolha de seus 
dirigentes, tentando impedir que realizassem consulta à comunidade acadêmica para escolha 
de seus dirigentes, permitindo, inclusive, que fosse o ministro da Educação a fazer a escolha 
do dirigente máximo das instituições. Não nomeou inúmeros dos dirigentes mais votados pela 
comunidade acadêmica em 648. claro aceno autoritário e com enormes prejuízos para o pleno 
exercício da autonomia didático-científica das universidades. Além disso, promoveu projetos 
voltados à pri- vatização das instituições e à entrega do seu patrimônio. 

 

Eunápolis 
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Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a 
atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de expansão 
e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os 
recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência 
dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações afirmativas, que 
promoveram a democratização do acesso e assegu- raram o ingresso e a permanência de 
parcela da população historicamente excluída do ensino superior público, têm sido 
sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. As universidades e institutos federais têm 
seus recursos represados e crescentemente diminuídos, sua missão institucional atacada e 
sua autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, assediada. 
O Governo Bolsonaro, Federal, por exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o ano de 
2021, promoveu ataques estru- turais à gestão de universidades e institutos federais. 
Encaminhou medidas provisórias para afrontar a autonomia universitária e as decisões das 
comunidades acadêmicas em relação à escolha de seus dirigentes, tentando impedir que 
realizassem consulta à comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes, permitindo, 
inclusive, que fosse o ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo das 
instituições. Não nomeou inúmeros dos dirigentes mais votados pela comunidade acadêmica 
em 648. claro aceno autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício da autonomia 
didático-científica das universidades. Além disso, promoveu projetos voltados à pri- vatização 
das instituições e à entrega do seu patrimônio. Independente do governo que é eleito 
democraticamente e escolhido pelo povo, o seu representante legal, deve propor e dirimir 
ações que visem a autonomia da comunidade escolar acadêmica, garantindo recursos para 
ciência e a tecnologia, promovendo uma educação igualitária/inclusiva. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a 
atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de expansão 
e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os 
recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência 
dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações afirmativas, que 
promoveram a democratização do acesso e assegu- raram o ingresso e a permanência de 
parcela da população historicamente excluída do ensino superior público, têm sido 
sistematicamente atacadas pouco reconhecidos pelo Governo Bolsonaro. Governo. As 
universidades e institutos federais têm seus recursos represados e crescentemente 
diminuídos, sua missão institucional atacada e sua autonomia didático-científica, administrativa 
e gestão financeira e patrimonial, assediada. pouco enfatizada. O Governo Bolsonaro, por 
exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o ano de 2021, promoveu ataques estru- turais 
à gestão de universidades e institutos federais. Encaminhou medidas provisórias para afrontar 
a autonomia universitária e as decisões das comunidades acadêmicas em relação à escolha 
de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem consulta à comunidade acadêmica para 
escolha de seus dirigentes, permitindo, inclusive, que fosse o ministro da Educação a fazer a 
escolha do dirigente máximo das instituições. Não nomeou inúmeros dos dirigentes mais 
votados pela comunidade acadêmica em 648. claro aceno autoritário e com enormes prejuízos 
para o pleno exercício da autonomia didático-científica das universidades. Além disso, 
promoveu projetos voltados à pri- vatização das instituições e à entrega do seu patrimônio. 

 

Lagoa Real 

 

     

 

Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a 
atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de expansão 
e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os 
recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência 
dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações afirmativas, que 
promoveram a democratização do acesso e assegu- raram o ingresso e a permanência de 
parcela da população historicamente excluída do ensino superior público, têm sido 
sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. As universidades e institutos federais têm 
seus recursos represados e crescentemente diminuídos, sua missão institucional atacada e 
sua autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, assediada. 
O Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o ano de 2021, 
promoveu ataques estru- turais à gestão de universidades e institutos federais. Encaminhou 
medidas provisórias para afrontar a autonomia universitária e as decisões das comunidades 
acadêmicas em relação à escolha de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem 
consulta à comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes,  

 

Maragogipe 
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permitindo, inclusive, que fosse o ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo 
das instituições. Não nomeou inúmeros dos dirigentes mais votados pela comunidade 
acadêmica em 648. claro aceno autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício da 
autonomia didático-científica das universidades. Além disso, promoveu projetos voltados à pri- 
vatização das instituições e à entrega do seu patrimônio. patrimônio. Linha 636, em vez de 
“assegurar a permanência”, adicionar “ assegurar a permanência qualificada” 

   

     

 

Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a 
atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. governos. Foi interrompido o processo 
de expansão e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente 
reduzidos os recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a 
permanência dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações 
afirmativas, que promoveram a democratização do acesso e assegu- raram o ingresso e a 
permanência de parcela da população historicamente excluída do ensino superior público, têm 
sido sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. As universidades e institutos federais 
têm seus recursos represados e crescentemente diminuídos, sua missão institucional atacada 
e sua autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, assediada. 
O Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o ano de 2021, 
promoveu ataques estru- turais à gestão de universidades e institutos federais. Encaminhou 
medidas provisórias para afrontar a autonomia universitária e as decisões das comunidades 
acadêmicas em relação à escolha de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem 
consulta à comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes, permitindo, inclusive, que 
fosse o ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo das instituições. Não 
nomeou inúmeros dos dirigentes mais votados pela comunidade acadêmica em 648. claro 
aceno autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício da autonomia didático-
científica das universidades. Além disso, promoveu projetos voltados à pri- vatização das 
instituições e à entrega do seu patrimônio. 

 

Matina 

 

     

 

Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a 
atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de expansão 
e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente imperiosamente 
reduzidos os recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a 
permanência dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações 
afirmativas, que promoveram a democratização do acesso e assegu- raram o ingresso e a 
permanência de parcela da população historicamente excluída do ensino superior público, têm 
sido sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. As universidades e institutos federais 
têm seus recursos represados e crescentemente diminuídos, sua missão institucional atacada 
e sua autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, assediada. 
O Governo Bolsonaro, por exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o ano de 2021, 
promoveu ataques estru- turais à gestão de universidades e institutos federais. Encaminhou 
medidas provisórias para afrontar a autonomia universitária e as decisões das comunidades 
acadêmicas em relação à escolha de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem 
consulta à comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes, permitindo, inclusive, que 
fosse o ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo das instituições. Não 
nomeou inúmeros dos dirigentes mais votados pela comunidade acadêmica em 648. claro 
aceno autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício da autonomia didático-
científica das universidades. Além disso, promoveu projetos voltados à pri- vatização das 
instituições e à entrega do seu patrimônio. 

 

São Desidério 

 

     

 

Na educação superior, o desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a 
atenção dos últimos governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de expansão 
e interiorização da educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os 
recursos para os programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência 
dos/das estudantes provenientes das camadas populares. As políticas e ações afirmativas, que 
promoveram a democratização do acesso e assegu- raram asseguraram o ingresso e a 
permanência de parcela da população historicamente excluída do ensino superior público, têm 
sido sistematicamente atacadas pelo Governo Bolsonaro. Federal. As universidades e 
institutos federais têm seus recursos represados e crescentemente diminuídos, sua missão 
institucional atacada e sua autonomia didático-científica,  
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administrativa e gestão financeira e patrimonial, assediada. O Governo Bolsonaro, Federal, por 
exemplo, entre o primeiro semestre de 2020 e o ano de 2021, promoveu ataques estru- turais 
à gestão de universidades e institutos federais. Encaminhou 2021 encaminhou medidas 
provisórias para afrontar a autonomia universitária e as decisões das comunidades acadêmicas 
em relação à escolha de seus dirigentes, tentando impedir que realizassem consulta à 
comunidade acadêmica para escolha de seus dirigentes, permitindo, inclusive, que fosse o 
ministro da Educação a fazer a escolha do dirigente máximo das instituições. Não nomeou 
inúmeros dos dirigentes mais votados pela comunidade acadêmica em 648. claro aceno 
autoritário e com enormes prejuízos para o pleno exercício da autonomia didático-científica das 
universidades. Além disso, promoveu projetos voltados à pri- vatização privatização das 
instituições e à entrega do seu patrimônio. 

   

     

 

Parágrafo Original: Em dois anos de governo, Bolsonaro designa seu quarto 
ministro da Educação, tendo, entre eles, propagadores de ódio nas redes sociais 
e detratores das universidades públi- cas. Também defendem projetos de 
privatização e de reestruturação político-pedagógica e financeira destas 
instituições, seguindo as tendências do mercado educacional. 

   

     

 

Em dois anos de governo, Bolsonaro designa seu quarto ministro da Educação, tendo, entre 
eles, propagadores de ódio nas redes sociais e detratores das universidades públi- cas. 
Também defendem projetos de privatização e de reestruturação político-pedagógica e 
financeira destas instituições, seguindo as tendências do mercado educacional.  

 

Campo Formoso 

 

     

 

Em dois anos de governo, Bolsonaro designa seu quarto ministro da Educação, tendo, entre 
eles, propagadores de ódio nas redes sociais e detratores das universidades públi- cas. 
públicas. Também defendem projetos de privatização privatização, a reestruturação das 
instituições com mais apoio financeiro e de reestruturação político-pedagógica e financeira 
destas instituições, seguindo as tendências do mercado educacional. 

 

Correntina 

 

     

 

Em dois anos de governo, Bolsonaro designa seu quarto ministro foram designados quatro 
ministros da Educação, tendo, entre eles, propagadores de ódio nas redes sociais e detratores 
das universidades públi- cas. públicas. Também defendem projetos de privatização e de 
reestruturação político-pedagógica e financeira destas instituições, seguindo as tendências do 
mercado educacional. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de 
propagação da Covid-19 pelo País e a crise humanitária e sanitária que vem 
ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, contexto em que as 
instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com o 
ensino presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo 
utilizada para promover plataformas e recursos tecnológicos privados, 
precarizando ainda mais o trabalho docente e as condições de acesso de 
formação dos estudantes. Este grave e prolongado momento deveria servir para 
um forte investimento político na construção de políticas coordenadas entre a 
União, os estados e o Distrito Federal, para reorganizar os calendários escolares 
e construir ciclos formativos. De igual modo, deveriam ser empreendidos 
esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de acesso a equipamentos 
e conteúdos curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e 
equipamentos para que a segurança sanitária pudesse ser efetivada. Sem 
mencionar os esforços dos governantes no sentido de garantir aos profissionais 
da educação, estudantes e toda a comunidade escolar, disponibilidade de 
conexão de internet de alta qualidade, computadores, telefones, wi-fi e livre 
aces- so a dados e informações gratuitas, bem como todo apoio pedagógico. O 
momento da pandemia poderia, com a ação do Poder Público e a garantia de 
universalidade e gratuidade, indicar o início de  
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uma caminhada para um processo de transformação digital, articulado à 
formação e valorização de profissionais da educação e da escola pública, que 
não dispensa a necessária convivência na escola. 

   

     

 

Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da Covid-19 pelo País e 
a crise humanitária e sanitária que vem ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, 
contexto em que as instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com 
o ensino presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo utilizada 
para promover plataformas e recursos tecnológicos privados, precarizando ainda mais o 
trabalho docente e as condições de acesso de formação dos estudantes. Este grave e 
prolongado momento deveria devem servir para um forte investimento político na construção 
de políticas coordenadas entre a União, os estados e o Distrito Federal, para reorganizar os 
calendários escolares e construir ciclos formativos. De igual modo, deveriam devem ser 
empreendidos esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de acesso a 
equipamentos e conteúdos curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e 
equipamentos para que a segurança sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os 
esforços dos governantes no sentido de garantir aos profissionais da educação, estudantes e 
toda a comunidade escolar, disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, 
computadores, telefones, wi-fi e livre aces- so a dados e informações gratuitas, bem como todo 
apoio pedagógico. O momento da pandemia poderia, com a ação do Poder Público e a garantia 
de universalidade e gratuidade, indicar o início de uma caminhada para um processo de 
transformação digital, articulado à formação e valorização de profissionais da educação e da 
escola pública, que não dispensa a necessária convivência na escola. 

 

Biritinga 

 

     

 

Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da Covid-19 pelo País e 
a crise humanitária e sanitária que vem ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, 
contexto em que as instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com 
o ensino presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo utilizada 
para promover plataformas e recursos tecnológicos privados, precarizando ainda mais o 
trabalho docente e as condições de acesso de formação dos estudantes. Este grave e 
prolongado momento deveria servir para um forte investimento político e financeiro na 
construção de políticas coordenadas entre a União, os estados e o Distrito Federal, Federa e 
os municípios l, para reorganizar os calendários escolares e construir ciclos formativos. De 
igual modo, deveriam ser empreendidos esforços e cooperação para mitigar as desigualdades 
de acesso a equipamentos e conteúdos curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e 
equipamentos para que a segurança sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os 
esforços dos governantes no sentido de garantir aos profissionais da educação, estudantes e 
toda a comunidade escolar, disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, 
computadores, telefones, wi-fi e livre aces- so acesso a dados e informações gratuitas, bem 
como todo apoio pedagógico. O momento da pandemia poderia, com a ação do Poder Público 
e a garantia de universalidade e gratuidade, indicar o início de uma caminhada para um 
processo de transformação digital, articulado à formação e valorização de profissionais da 
educação e da escola pública, que não dispensa a necessária convivência na escola. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da Covid-19 pelo País e 
a crise humanitária e sanitária que vem ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, 
contexto em que as instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com 
o ensino presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo utilizada 
para promover plataformas e recursos tecnológicos privados, precarizando ainda mais o 
trabalho docente e as condições de acesso de formação dos estudantes. Este grave e 
prolongado momento deveria servir para um forte investimento político na construção de 
políticas coordenadas entre a União, os estados e o Distrito Federal, para reorganizar os 
calendários escolares e construir ciclos formativos. De igual modo, deveriam ser empreendidos 
esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de acesso a equipamentos e conteúdos 
curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e equipamentos para que a segurança 
sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os esforços dos governantes no sentido de 
garantir aos profissionais da educação, estudantes e toda a comunidade escolar, 
disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, computadores, telefones, wi-fi e livre 
aces- so a dados e informações gratuitas, bem como todo apoio pedagógico. pedagógico. ? 
Criar, em regime de colaboração um pacto entre União, Estados e Municípios para conseguir 
a expansão e reestruturação de um ensino de  
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qualidade em todo país. ? Implantar o Sistema Nacional de Educação que articule os aspectos 
educacionais no país, com normas comuns válidas para todo o território nacional e com 
procedimentos também comuns visando assegurar educação com o mesmo padrão de 
qualidade a toda a população do país. ? Fortalecer a educação digital no país, direcionada à 
estrutura das instuições de ensino e capacitações dos profissionais. O momento da pandemia 
poderia, com a ação do Poder Público e a garantia de universalidade e gratuidade, indicar o 
início de uma caminhada para um processo de transformação digital, articulado à formação e 
valorização de profissionais da educação e da escola pública, que não dispensa a necessária 
convivência na escola. 

   

     

 

Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da Covid-19 pelo País e 
a crise humanitária e sanitária que vem ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, 
contexto em que as instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com 
o ensino presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo utilizada 
para promover plataformas e recursos tecnológicos privados, precarizando ainda mais o 
trabalho docente e as condições de acesso de formação dos estudantes. Este grave e 
prolongado momento deveria servir para um forte investimento político na construção de 
políticas coordenadas entre a União, os estados e o Distrito Federal, para reorganizar os 
calendários escolares e construir ciclos formativos. De igual modo, deveriam ser empreendidos 
esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de acesso a equipamentos e conteúdos 
curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e equipamentos para que a segurança 
sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os esforços dos governantes no sentido de 
garantir aos profissionais da educação, estudantes e toda a comunidade escolar, 
disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, computadores, telefones, wi-fi e livre 
aces- so a dados e informações gratuitas, bem como todo apoio pedagógico. O momento da 
pandemia poderia, com a ação do Poder Público e a garantia de universalidade e gratuidade, 
indicar o início de uma caminhada para um processo de transformação digital, articulado à 
formação e valorização de profissionais da educação e da escola pública, que não dispensa a 
necessária convivência na escola. escola. forte investimento político na construção de políticas 
coordenadas entre a União, os Estados, Distrito Federal e Município, 

 

Jaborandi 

 

     

 

Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da Covid-19 pelo País e 
a crise humanitária e sanitária que vem ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, 
contexto em que as instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com 
o ensino presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo utilizada 
para promover plataformas e recursos tecnológicos privados, precarizando ainda mais o 
trabalho docente e as condições de acesso de formação dos estudantes. Este grave e 
prolongado momento deveria servir para um forte investimento político na construção de 
políticas coordenadas entre a União, os estados estados, os municípios e o Distrito Federal, 
para reorganizar os calendários escolares e construir ciclos formativos. De igual modo, 
deveriam ser empreendidos esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de acesso 
a equipamentos e conteúdos curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e 
equipamentos para que a segurança sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os 
esforços dos governantes no sentido de garantir aos profissionais da educação, estudantes e 
toda a comunidade escolar, disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, 
computadores, telefones, wi-fi e livre aces- so a dados e informações gratuitas, bem como todo 
apoio pedagógico. O momento da pandemia poderia, com a ação do Poder Público e a garantia 
de universalidade e gratuidade, indicar o início de uma caminhada para um processo de 
transformação digital, articulado à formação e valorização de profissionais da educação e da 
escola pública, que não dispensa a necessária convivência na escola. 

 

Lagoa Real 

 

     

 

Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da Covid-19 pelo País e 
a crise humanitária e sanitária que vem ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, 
contexto em que as instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com 
o ensino presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo utilizada 
para promover plataformas e recursos tecnológicos privados, precarizando ainda mais o 
trabalho docente e as condições de acesso de formação dos estudantes. Este grave e 
prolongado momento deveria servir para um forte investimento político na construção de 
políticas coordenadas entre a União, os estados e o Distrito Federal, para reorganizar os 
calendários escolares e construir ciclos formativos. formativos e formação docente. De igual  
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modo, deveriam ser empreendidos esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de 
acesso a equipamentos e conteúdos curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e 
equipamentos para que a segurança sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os 
esforços dos governantes no sentido de garantir aos profissionais da educação, estudantes e 
toda a comunidade escolar, disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, 
computadores, telefones, wi-fi e livre aces- so a dados e informações gratuitas, bem como todo 
apoio pedagógico. O momento da pandemia poderia, com a ação do Poder Público e a garantia 
de universalidade e gratuidade, indicar o início de uma caminhada para um processo de 
transformação digital, articulado à formação e valorização de profissionais da educação e da 
escola pública, que não dispensa a necessária convivência na escola. escola, e implementação 
de aplicativos educacionais. 

   

     

 

Temos que considerar, ainda, o prolongado contexto de propagação da Covid-19 pelo País e 
a crise humanitária e sanitária que vem ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo, 
contexto em que as instituições de educação básica e superior estão impedidas de seguir com 
o ensino presencial, mas em que, para nosso repúdio, tal contingência está sendo utilizada 
para promover plataformas e recursos tecnológicos privados, precarizando ainda mais o 
trabalho docente e as condições de acesso de formação dos estudantes. Este grave e 
prolongado momento deveria servir para um forte investimento político na construção de 
políticas coordenadas entre a União, os estados estados, municípios e o Distrito Federal, para 
reorganizar os calendários escolares e construir ciclos formativos. De igual modo, deveriam 
ser empreendidos esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de acesso a 
equipamentos e conteúdos curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e 
equipamentos para que a segurança sanitária pudesse ser efetivada. Sem mencionar os 
esforços dos governantes no sentido de garantir aos profissionais da educação, estudantes e 
toda a comunidade escolar, disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade, 
computadores, telefones, wi-fi e livre aces- so a dados e informações gratuitas, bem como todo 
apoio pedagógico. O momento da pandemia poderia, com a ação do Poder Público e a garantia 
de universalidade e gratuidade, indicar o início de uma caminhada para um processo de 
transformação digital, articulado à formação e valorização de profissionais da educação e da 
escola pública, que não dispensa a necessária convivência na escola. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 Parágrafo Original: Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se 
permita a consolidação de monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e 
conteúdos, que terão consequên- cia aguda sobre a educação, fragilizando 
ainda mais os princípios do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a 
própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o 
saber. Precisamos objetar, com vigor, às tentativas de subs- tituição permanente 
da escola presencial e da centralidade do papel do professor por estratégias de 
redução da escola ao ensino e às tecnologias, bem como à aliança nefasta entre 
BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais novos currículos híbridos. 

   

     

 

Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se permita a consolidação de 
monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e conteúdos, que terão consequên- cia 
consequência aguda sobre a educação, fragilizando ainda mais os princípios do pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas e a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento e o saber. Precisamos objetar, combater, com vigor, às tentativas de 
subs- tituição substituição permanente da escola presencial e da centralidade do papel do 
professor por estratégias de redução da escola ao ensino e às tecnologias, bem como à aliança 
nefasta entre BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais novos currículos híbridos. 

 

Belmonte 

 

     

 

Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se permita a consolidação de 
monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e conteúdos, que terão consequên- cia 
consequência aguda sobre a educação, fragilizando ainda mais os princípios do pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas e a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento e o saber. Precisamos objetar, com vigor, às tentativas de subs- tituição 
substituição permanente da escola presencial e da centralidade do papel do professor  
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por estratégias de redução da escola ao ensino e às tecnologias, bem como à aliança nefasta 
entre BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais novos currículos híbridos. 

   

     

 

Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se permita a consolidação de 
monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e conteúdos, que terão consequên- cia aguda 
sobre a educação, fragilizando ainda mais os princípios do pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas e a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e 
o saber. Precisamos objetar, com vigor, às tentativas de subs- tituição substituição permanente 
da escola presencial e da centralidade do papel do professor por estratégias de redução da 
escola ao ensino e às tecnologias, bem como à aliança nefasta entre 
BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais novos currículos híbridos. 

 

Catu 

 

     

 

Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se permita a consolidação de 
monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e conteúdos, que terão consequên- cia 
consequência aguda sobre a educação, fragilizando ainda mais os princípios do pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas e a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento e o saber. Precisamos objetar, com vigor, às tentativas de subs- tituição 
substituição permanente da escola presencial e da centralidade do papel do professor por 
estratégias de redução da escola ao ensino e às tecnologias, bem como à aliança nefasta entre 
BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais novos currículos híbridos. híbridos 

 

Jequié 

 

     

 

Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se permita a consolidação de 
monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e conteúdos, que terão consequên- cia 
consequência aguda sobre a educação, fragilizando ainda mais os princípios do pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas e a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento e o saber. Precisamos objetar, com vigor, às tentativas de subs- tituição 
substituição permanente da escola presencial e da centralidade do papel do professor por 
estratégias de redução da escola ao ensino e às tecnologias, bem como à aliança nefasta entre 
BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais novos currículos híbridos. híbridos 

 

Jequié 

 

     

 

Não é aceitável que, em meio a uma aguda crise sanitária, se permita a consolidação de 
monopólios de oferta de plataformas, tecnologias e conteúdos, que terão consequên- cia aguda 
sobre a educação, fragilizando ainda mais os princípios do pluralismo de ideias e concepções 
pedagógicas e a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e 
o saber. Precisamos objetar, com vigor, às tentativas de subs- tituição permanente da escola 
presencial e da centralidade do papel do professor por estratégias de redução da escola ao 
ensino e às tecnologias, bem como à aliança nefasta entre 
BNCC/homeschooling/privatismo/edtechs/e /homeschooling/privatismo/edtechs/e aos tais 
novos currículos híbridos. 

 

Souto Soares 

 

     

 

Parágrafo Original: Um caminho que precisa ser considerado e apoiado por 
nossas instituições é a cons- trução de uma Plataforma Pública, que pode ser 
viabilizada por consórcio de univer- sidades e instituições de educação básica 
públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para apoiar e mobilizar 
projetos pedagógicos e formativos, a fim de dar concretude à ação docente e às 
práticas pedagógicas mediadas por tecnologias edu- cacionais de acesso livre, 
públicas e gratuitas. 
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Um caminho que precisa ser considerado e apoiado por nossas instituições é a cons- trução 
de uma Plataforma Pública, que pode ser viabilizada por consórcio de univer- sidades e 
instituições de educação básica públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para 
apoiar e mobilizar projetos pedagógicos e formativos, a fim de dar concretude à ação docente 
e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias edu- cacionais de acesso livre, públicas 
e gratuitas. Além disso é imprescindível assegurar a participação efetiva dos professores e da 
comunidade local de forma organizada, que discutam e analisem a problemática pedagógica 
permitindo uma maior interação escolar a partir dessa análise, buscando caminhos para 
superar as dificuldades pedagógicas. 

 

Acajutiba 

 

     

 

Um caminho que precisa ser considerado e apoiado por nossas instituições é a cons- trução 
de uma Plataforma Pública, que pode ser viabilizada por consórcio de univer- sidades e 
instituições de educação básica públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para 
apoiar e mobilizar projetos pedagógicos e formativos, a fim de dar concretude à ação docente 
e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias edu- cacionais de acesso livre, públicas 
e gratuitas. Nesse aspecto, consideramos necessária a criação de políticas territoriais que 
incentivam a Educação Superior, criando condições para que os estudantes de municípios 
menos favorecidos possam acessar e permanecer nas Universidades Públicas. 

 

Medeiros Neto 

 

     

 

Um caminho que precisa ser considerado e apoiado por nossas instituições é a cons- trução 
de uma Plataforma Pública, que pode ser viabilizada por consórcio de univer- sidades e 
instituições de educação básica públicas, entidades acadêmicas, sindicais e estudantis, para 
apoiar e mobilizar projetos pedagógicos e formativos, a fim de dar concretude à ação docente 
e às práticas pedagógicas mediadas por tecnologias edu- cacionais de acesso livre, públicas 
e gratuitas. gratuitas Selecionar e incentivar o usa das tecnologias para a alfabetização 
assegurando a diversidade de métodos, bem como, acompanhamento dos resultados:. 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

Parágrafo Original: Essa Plataforma Pública, a partir da expansão da Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP), utilizando banda larga, como direito público e 
gratuito (Marco Civil da Internet - Lei nº 12965 de 23 de abril de 2014), deve ser 
viabilizada por políticas públicas consistentes, integradoras e intersetoriais 
entre comunicação, ciência, educação e tecnologia, e pela destinação de 
recursos públicos, como o do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (FUST- Lei nº9.998 de 17 de agosto de 2000), de des- tinação 
específica. Articuladas ao fortalecimento do pacto federativo, estas políticas 
devem propiciar as condições e o investimento massivo para o desenvolvimento 
de ambientes de natureza educativa interativa. Aliados a isso, devem ser 
oferecidos processos pedagógicos e formativos na perspectiva conceitual de 
potencialização de comunidades de aprendizagem em rede multimídia, 
suportadas por sólida formação dos/as profissionais da educação e por políticas 
de acesso, acompanhamento e ava- liação compatíveis às novas demandas. De 
igual modo, é preciso assegurar políticas públicas intersetoriais direcionadas 
ao contexto atual e, também, assegurar que sejam consolidadas no cenário pós 
pandemia. Este complexo contexto vai requerer esforços adicionais e efetiva 
articulação federativa entre os entes federados, visando a garantir educação de 
qualidade social. 

   

     

 

Essa Plataforma Pública, a partir da expansão da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), utilizando 
banda larga, como direito público e gratuito (Marco Civil da Internet - Lei nº 12965 de 23 de 
abril de 2014), deve ser viabilizada por políticas públicas consistentes, integradoras e 
intersetoriais entre comunicação, ciência, educação e tecnologia, e pela destinação de 
recursos públicos, como o do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(FUST- Lei nº9.998 de 17 de agosto de 2000), de des- tinação específica. Articuladas ao 
fortalecimento do pacto federativo, estas políticas devem propiciar as condições e o 
investimento massivo para o desenvolvimento de ambientes de natureza educativa interativa. 
Aliados a isso, devem ser oferecidos processos pedagógicos e formativos na perspectiva 
conceitual de potencialização de comunidades de aprendizagem em rede multimídia,  

 

Castro Alves 
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suportadas por sólida formação dos/as profissionais da educação e por políticas de acesso, 
acompanhamento e ava- liação compatíveis às novas demandas. De igual modo, é preciso 
assegurar políticas públicas intersetoriais intersetoriais, RESGUARDADAS NOS PLANOS DE 
EDUCAÇÃO; direcionadas ao contexto atual e, também, assegurar que sejam consolidadas no 
cenário pós pandemia. Este complexo contexto vai requerer esforços adicionais e efetiva 
articulação federativa entre os entes federados, visando a garantir educação de qualidade 
social. 

   

     

 

Essa Plataforma Pública, a partir da expansão da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), utilizando 
banda larga, como direito público e gratuito (Marco Civil da Internet - Lei nº 12965 de 23 de 
abril de 2014), deve ser viabilizada por políticas públicas consistentes, integradoras e 
intersetoriais entre comunicação, ciência, educação e tecnologia, e pela destinação de 
recursos públicos, como o do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(FUST- Lei nº9.998 de 17 de agosto de 2000), de des- tinação específica. Articuladas ao 
fortalecimento do pacto federativo, estas políticas devem propiciar as condições e o 
investimento massivo para o desenvolvimento de ambientes de natureza educativa interativa. 
Aliados a isso, devem ser oferecidos processos pedagógicos e formativos na perspectiva 
conceitual de potencialização de comunidades de aprendizagem em rede multimídia, 
suportadas por sólida formação dos/as profissionais da educação e por políticas de acesso, 
acompanhamento e ava- liação compatíveis às novas demandas. De igual modo, é preciso 
assegurar políticas públicas intersetoriais direcionadas ao contexto atual e, também, assegurar 
que sejam consolidadas no cenário pós pandemia. Este complexo contexto vai requerer 
esforços adicionais e efetiva articulação federativa entre os entes federados, visando a garantir 
educação de qualidade social. social. Linha 708 ...intersetoriais, RESGUARDADAS NOS 
PLANOS DE EDUCAÇÃO; 

 

Maragogipe 

 

     

 

Essa Plataforma Pública, a partir da expansão da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), utilizando 
banda larga, como direito público e gratuito (Marco Civil da Internet - Lei nº 12965 de 23 de 
abril de 2014), deve ser viabilizada por políticas públicas consistentes, integradoras e 
intersetoriais entre comunicação, ciência, educação e tecnologia, e pela destinação de 
recursos públicos, como o do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(FUST- Lei nº9.998 de 17 de agosto de 2000), de des- tinação destinação específica. 
Articuladas ao fortalecimento do pacto federativo, estas políticas devem propiciar as condições 
e o investimento massivo para o desenvolvimento de ambientes de natureza educativa 
interativa. Aliados a isso, devem ser oferecidos processos pedagógicos e formativos na 
perspectiva conceitual de potencialização de comunidades de aprendizagem em rede 
multimídia, suportadas por sólida formação dos/as profissionais da educação e por políticas de 
acesso, acompanhamento e ava- liação avaliação compatíveis às novas demandas. De igual 
modo, é preciso assegurar políticas públicas intersetoriais direcionadas ao contexto atual e, 
também, assegurar que sejam consolidadas no cenário pós pandemia. Este complexo contexto 
vai requerer esforços adicionais e efetiva articulação federativa entre os entes federados, 
visando a garantir educação de qualidade social. Há de considerar também a necessidade da 
parceria ativa e efetiva da Universidade com a Educação Básica. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: É preciso estar atento, portanto, às movimentações de 
empresários da educação e, assim, assumir posição contrária à privatização e à 
desqualificação da educação pública, ratificando que as atividades formativas 
na pandemia e depois dela devem envolver a participação direta e permanente 
das comunidades e dos/as profissionais da educação, das instituições 
educativas de educação básica e superior, em consonância com os projetos 
pedagógicos institucionais das escolas e dos sistemas. Soma-se a isso a 
garantia de padrão de qualidade articulada à formação humana, à promoção da 
justiça social e da cidadania para toda a sociedade brasileira. 
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É preciso estar atento, portanto, às movimentações de empresários da educação e, assim, 
assumir posição contrária à privatização e à desqualificação da educação pública, ratificando 
que as atividades formativas na pandemia e depois dela devem envolver a participação direta 
e permanente das comunidades e dos/as profissionais da educação, das instituições 
educativas de educação básica e superior, em consonância com os projetos pedagógicos 
institucionais das escolas e dos sistemas. Soma-se a isso a garantia de padrão de qualidade 
articulada à formação humana, à promoção da justiça social e da cidadania para toda a 
sociedade brasileira. brasileira. criação de um conselho popular com a participação das 
comunidades escolares de todas as instituições municipais. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

É preciso estar atento, portanto, às movimentações de empresários da educação e, assim, 
assumir posição contrária à privatização e à desqualificação da educação pública, ratificando 
que as atividades formativas na pandemia e depois dela devem envolver a participação direta 
e permanente das comunidades e dos/as profissionais da educação, das instituições 
educativas de educação básica e superior, em consonância com os projetos pedagógicos 
institucionais das escolas e dos sistemas. Soma-se a isso a garantia de padrão de qualidade 
e equidade articulada à formação humana, à promoção da justiça social e da cidadania para 
toda a sociedade brasileira. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 Parágrafo Original: Importante demarcar, ainda, que devem ser adotadas 
políticas de Estado (o que implica garantia de condições objetivas e reforço ao 
financiamento) que venham a resguardar os direitos à vida e à educação para 
todas as pessoas e, por conseguinte, promover e resguardar processos 
formativos de qualidade na educação básica e na educação superior. Tais 
políticas de Estado, construídas democraticamente, em diálogo com a 
sociedade e em articulação com os sistemas e órgãos normativos, com as 
instituições de educação básica e superior, devem ser harmônicas às 
necessárias medidas para reorganizar o calendário educacional, em decorrência 
da situação de emergência em saúde pública (incluindo financiamento estável). 
O eixo do esforço de coordenação e cooperação deve ser a segurança dos e das 
estudantes e dos e das profissionais da educação, em todo o território nacional, 
sempre orientada para a garantia da vida e da manutenção de vínculos 
educativos, pautados pelo necessário diálogo social. 

   

     

 

Importante demarcar, ainda, que devem ser adotadas políticas de Estado (o que implica 
garantia de condições objetivas e reforço ao financiamento) que venham a resguardar os 
direitos à vida e à educação para todas as pessoas e, por conseguinte, promover e resguardar 
processos formativos de qualidade na educação básica e na educação superior. Tais políticas 
de Estado, construídas democraticamente, em diálogo com a sociedade e em articulação com 
os sistemas e órgãos normativos, com as instituições de educação básica e superior, devem 
ser harmônicas às necessárias medidas para reorganizar o calendário educacional, em 
decorrência da situação de emergência em saúde pública (incluindo financiamento estável). O 
eixo do esforço de coordenação e cooperação deve ser a segurança dos e das de estudantes 
e dos e das profissionais da educação, em todo o território nacional, sempre orientada para a 
garantia da vida e da manutenção de vínculos educativos, pautados pelo necessário diálogo 
social. 

 

Eunápolis 

 

     

 

Importante demarcar, ainda, que devem ser adotadas políticas de Estado (o que implica 
garantia de condições objetivas e reforço ao financiamento) que venham a resguardar os 
direitos à vida e à educação para todas as pessoas e, por conseguinte, promover e resguardar 
processos formativos de qualidade na educação básica e na educação superior. Tais políticas 
de Estado, construídas democraticamente, em diálogo com a sociedade e em articulação com 
os sistemas e órgãos normativos, com as instituições de educação básica e superior, devem 
ser harmônicas às necessárias medidas para reorganizar o calendário educacional, organizar 
a agenda educacional em decorrência da situação de emergência em saúde pública (incluindo 
financiamento estável). O eixo do esforço de coordenação e cooperação deve ser a segurança 
dos e das estudantes e dos e das profissionais da  
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educação, em todo o território nacional, sempre orientada para a garantia da vida e da 
manutenção de vínculos educativos, pautados pelo necessário diálogo social. 

   

     

 

Importante demarcar, ainda, que devem ser adotadas políticas de Estado (o que implica 
garantia de condições objetivas e reforço ao financiamento) que venham a resguardar os 
direitos à vida e à educação para todas as pessoas e, por conseguinte, promover e resguardar 
processos formativos de qualidade na educação básica e na educação superior. Tais políticas 
de Estado, construídas democraticamente, em diálogo com a sociedade e em articulação com 
os sistemas e órgãos normativos, com as instituições de educação básica e superior, devem 
ser harmônicas às necessárias medidas para reorganizar o calendário educacional, em 
decorrência da situação de emergência em saúde pública (incluindo financiamento estável). O 
eixo do esforço de coordenação e cooperação deve ser a segurança dos e das estudantes e 
dos e das profissionais da educação, em todo o território nacional, sempre orientada para a 
garantia da vida e da manutenção de vínculos educativos, pautados pelo necessário diálogo 
social. social. criação de grupo de supervisão municipal 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 Parágrafo Original: No contexto da pandemia e suas consequências sobre as 
mais diversas dimensões da vida social, a necessária reorganização das aulas 
não deve ser confundida com a simples construção de alternativas autoritárias, 
burocráticas e descontextualizadas, para substituição ou reposição de aulas ou 
para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir para promover a 
desregulamentação da modalidade a distância, tornada simples transposição de 
conteúdos e materiais didáticos para um ambiente virtual de aprendizagem, sem 
nenhum cuidado com uma qualificada mediação didá- tico-pedagógica. É 
importante que não se utilizem meios e/ou tecnologias de infor- mação e 
comunicação improvisadas e, muito menos, impostas, intempestivamente, a 
docentes e estudantes, a despeito de suas condições materiais objetivas. 
Portanto, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as estratégias para 
a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação de 
qualidade devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente 
diálogo social e efetiva valo- rização e participação dos/as profissionais da 
educação em todos os níveis, etapas e modalidades. 

   

     

 

No contexto da pandemia e suas consequências sobre as mais diversas dimensões da vida 
social, a necessária reorganização das aulas não deve ser confundida com a simples 
construção de alternativas autoritárias, burocráticas e descontextualizadas, para substituição 
ou reposição de aulas ou para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir para 
promover a desregulamentação da modalidade a distância, tornada simples transposição de 
conteúdos e materiais didáticos para um ambiente virtual de aprendizagem, sem nenhum 
cuidado com uma qualificada mediação didá- tico-pedagógica. É importante que não se utilizem 
meios e/ou tecnologias de infor- mação e comunicação improvisadas e, muito menos, 
impostas, intempestivamente, a docentes e estudantes, a despeito de suas condições 
materiais objetivas. Portanto, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as estratégias 
para a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação de qualidade 
devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente diálogo social e efetiva 
valo- rização rização, qualificação e participação dos/as profissionais da educação em todos 
os níveis, etapas e modalidades. 

 

Biritinga 

 

     

 

No contexto da pandemia e suas consequências sobre as mais diversas dimensões da vida 
social, a necessária reorganização das aulas não deve ser confundida com a simples 
construção de alternativas autoritárias, burocráticas e descontextualizadas, para substituição 
ou reposição de aulas ou para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir para 
promover a desregulamentação da modalidade a distância, tornada simples transposição de 
conteúdos e materiais didáticos para um ambiente virtual de aprendizagem, sem nenhum 
cuidado com uma qualificada mediação didá- tico-pedagógica. É importante que não se utilizem 

 

Campo Formoso 
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meios e/ou tecnologias de infor- mação e comunicação improvisadas e, muito menos, 
impostas, intempestivamente, a docentes e estudantes, a despeito de suas condições  
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materiais objetivas. Portanto, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as estratégias 
para a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação de qualidade 
devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente diálogo social e efetiva 
valo- rização e participação dos/as profissionais da educação em todos os níveis, etapas e 
modalidades. 

   

     

 

No contexto da pandemia e suas consequências sobre as mais diversas dimensões da vida 
social, a necessária reorganização das aulas não deve ser confundida com a simples 
construção de alternativas autoritárias, burocráticas e descontextualizadas, para substituição 
ou reposição de aulas ou para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir para 
promover a desregulamentação da modalidade a distância, tornada simples transposição de 
conteúdos e materiais didáticos para um ambiente virtual de aprendizagem, sem nenhum 
cuidado com uma qualificada mediação didá- tico-pedagógica. É importante que não se utilizem 
meios e/ou tecnologias de infor- mação e comunicação improvisadas e, muito menos, 
impostas, intempestivamente, a docentes e estudantes, a despeito de suas condições 
materiais objetivas. Portanto, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as estratégias 
para a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação de qualidade 
social devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente diálogo social e 
efetiva valo- rização e participação dos/as profissionais da educação em todos os níveis, 
etapas e modalidades. 

 

Castro Alves 

 

     

 

No contexto da pandemia e suas consequências sobre as mais diversas dimensões da vida 
social, a necessária reorganização das aulas não deve ser confundida com a simples 
construção de alternativas autoritárias, burocráticas e descontextualizadas, para substituição 
ou reposição de aulas ou para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir para 
promover a desregulamentação da modalidade a distância, tornada simples transposição de 
conteúdos e materiais didáticos para um ambiente virtual de aprendizagem, sem nenhum 
cuidado com uma qualificada mediação didá- tico-pedagógica. É importante que não se utilizem 
meios e/ou tecnologias de infor- mação e comunicação improvisadas e, muito menos, 
impostas, intempestivamente, a docentes e estudantes, a despeito de suas condições 
materiais objetivas. Portanto, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as estratégias 
para a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação de qualidade 
devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente diálogo social e efetiva 
valo- rização e participação dos/as profissionais da educação em todos os níveis, etapas e 
modalidades. Valorizar e dar condições para efetivação de um programa de aperfeiçoamento 
contínuo aos professores em todas as modalidades. 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

No contexto da pandemia e suas consequências sobre as mais diversas dimensões da vida 
social, a necessária reorganização das aulas não deve ser confundida com a simples 
construção de alternativas autoritárias, burocráticas e descontextualizadas, para substituição 
ou reposição de aulas ou para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir para 
promover a desregulamentação da modalidade a distância, tornada simples transposição de 
conteúdos e materiais didáticos para um ambiente virtual de aprendizagem, sem nenhum 
cuidado com uma qualificada mediação didá- tico-pedagógica. É importante que não se utilizem 
meios e/ou tecnologias de infor- mação e comunicação improvisadas e, muito menos, 
impostas, intempestivamente, a docentes e estudantes, a despeito de suas condições 
materiais objetivas. Portanto, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as estratégias 
para a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação de qualidade 
devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente diálogo social e efetiva 
valo- rização e participação dos/as profissionais da educação em todos os níveis, etapas e 
modalidades. Nesse contexto, uma educação pública de qualidade nunca foi uma missão 
simples. A pandemia (COVID-19) introduziu desafios para a Educação Pública, porém 
apresentou possibilidades de inovações, como a utilização de tecnologias digitais. 
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No contexto da pandemia e suas consequências sobre as mais diversas dimensões da vida 
social, a necessária reorganização das aulas não deve ser confundida com a simples 
construção de alternativas autoritárias, burocráticas e descontextualizadas, para substituição 
ou reposição de aulas ou para subsumir-se ao calendário escolar. Tampouco deve servir para 
promover a desregulamentação da modalidade a distância, tornada simples transposição de 
conteúdos e materiais didáticos para um ambiente virtual de aprendizagem, sem nenhum 
cuidado com uma qualificada mediação didá- tico-pedagógica. É importante que não se utilizem 
meios e/ou tecnologias de infor- mação e comunicação improvisadas e, muito menos, 
impostas, intempestivamente, a docentes e estudantes, a despeito de suas condições 
materiais objetivas. Portanto, o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as estratégias 
para a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação de qualidade 
devem ser alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente diálogo social e efetiva 
valo- rização e participação dos/as profissionais da educação em todos os níveis, etapas e 
modalidades. modalidades. Linha 746 ...qualidade SOCIAL 

 

Maragogipe 

 

     

 

Parágrafo Original: Reconhecemos a importância das tecnologias da informação 
e do conhecimento no contexto dos enormes avanços produzidos pela 
sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não podem ser consideradas 
como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda sua extensão. 
Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o 
problema de reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o 
magistério público ou como impulsionadoras da priva- 756. tização e 
mercantilização na educação. É preciso garantir, nos processos de ensino e 
aprendizagem efetivados por intermédio da utilização de recursos e tecnologias 
de informação e comunicação, que se concretizem por meio de políticas de 
acesso, acom- panhamento e avaliação compatíveis, visando à maior articulação 
e ativa interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade 
“real”, a subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino e 
aprendizagem, envolvendo estudantes e profissionais da educação. De igual 
modo, é preciso garantir processos político-pedagógicos que garantam a 
qualidade da educação e sua materialização na forma presencial, superado o 
período de isolamento. 

   

     

 

Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do conhecimento no contexto 
dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não 
podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda 
sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o 
problema de reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o magistério público 
ou como impulsionadoras da priva- 756. tização e mercantilização na educação. É preciso 
garantir, nos processos de ensino e aprendizagem efetivados por intermédio da utilização de 
recursos e tecnologias de informação e comunicação, que se concretizem por meio de políticas 
de acesso, acom- panhamento e avaliação compatíveis, visando à maior articulação e ativa 
interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, a subjetividade 
e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem, envolvendo estudantes 
e profissionais da educação. De igual modo, é preciso garantir processos político-pedagógicos 
que garantam a qualidade da educação e sua materialização na forma presencial, superado o 
período de isolamento. As plataformas deveriam ser apenas o canal que conduz a mensagem, 
mas o professor continuará sendo o mensageiro, um complementa o outro. 

 

Alagoinhas 

 

     

 

Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do conhecimento no contexto 
dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não 
podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda 
sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o 
problema de reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o magistério público 
ou como impulsionadoras da priva- 756. tização e mercantilização na educação. É preciso 
garantir, nos processos de ensino e aprendizagem efetivados por intermédio da utilização de 
recursos e tecnologias de informação e comunicação, que se concretizem por meio de políticas 
de acesso, acom- panhamento e avaliação compatíveis, visando à maior articulação e ativa 
interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, a  
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subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem, 
envolvendo estudantes e profissionais da educação. De igual modo, é preciso garantir 
processos político-pedagógicos que garantam a qualidade da educação educação, O DIREITO 
DE APRENDER e sua materialização na forma presencial, superado o período de isolamento. 
isolamento, 

   

     

 

Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do conhecimento no contexto 
dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não 
podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda 
sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o 
problema de reposição das atividades suspen- sas suspensas ou, ainda, para atacar o 
magistério público ou como impulsionadoras da priva- 756. tização privatização e 
mercantilização na educação. É preciso garantir, nos processos de ensino e aprendizagem 
efetivados por intermédio da utilização de recursos e tecnologias de informação e 
comunicação, ,porém é necessário informatizar as escolas para que realidade vivenciada 
durante a pandemia seja prosseguida no tocante ao avanço do uso as tecnologias que se 
concretizem por meio de políticas de acesso, acom- panhamento acompanhamento e 
avaliação compatíveis, visando à maior articulação e ativa interação e complementariedade 
entre a presencialidade e a virtualidade “real”, a subjetividade e a participação democrática nos 
processos de ensino e aprendizagem, envolvendo estudantes e profissionais da educação. De 
igual modo, é preciso garantir processos político-pedagógicos atendimento psicológico e 
acompanhamento social ao alunado e professores que garantam a qualidade da educação e 
sua materialização na forma presencial, organizar estratégias que possa resgatar e recuperar, 
superado o período de isolamento. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Reconhecemos a importância das tecnologias digitais da informação e do conhecimento no 
contexto dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que 
estas não podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação 
em toda sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas 
para o problema de reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o magistério 
público ou como impulsionadoras da priva- 756. tização e mercantilização na educação. É 
preciso garantir, nos processos de ensino e aprendizagem efetivados por intermédio da 
utilização de recursos e tecnologias de informação e comunicação, que se concretizem por 
meio de políticas de acesso, acom- panhamento e avaliação compatíveis, visando à maior 
articulação e ativa interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade 
“real”, a subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem, 
envolvendo estudantes e profissionais da educação. De igual modo, é preciso garantir 
processos político-pedagógicos que garantam a qualidade da educação e sua materialização 
na forma presencial, superado o período de isolamento. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do conhecimento no contexto 
dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não 
podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda 
sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o 
problema de reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o magistério público 
ou como impulsionadoras da priva- 756. tização e mercantilização na educação. É preciso 
garantir, nos processos de ensino e aprendizagem efetivados por intermédio da utilização de 
recursos e tecnologias de informação e comunicação, que se concretizem por meio de políticas 
de acesso, acom- panhamento e avaliação compatíveis, visando à maior articulação e ativa 
interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, a subjetividade 
e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem, envolvendo estudantes 
e profissionais da educação. De igual modo, é preciso garantir processos político-pedagógicos 
que garantam a qualidade da educação e sua materialização na forma presencial, superado o 
período de isolamento. Garantir ações e projetos de inclusão digital nas formações de 
professores, bem como possibilitar aos alunos acesso às tecnologias de forma permanente 
(informática básica); 
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Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do conhecimento no contexto 
dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não 
podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda 
sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o 
problema de reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o magistério público 
ou como impulsionadoras da priva- 756. tização e mercantilização na educação. É preciso 
garantir, nos processos de ensino e aprendizagem efetivados por intermédio da utilização de 
recursos e tecnologias de informação e comunicação, que se concretizem por meio de políticas 
de acesso, acom- panhamento e avaliação compatíveis, visando à maior articulação e ativa 
interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, a subjetividade 
e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem, envolvendo estudantes 
e profissionais da educação. De igual modo, é preciso garantir processos político-pedagógicos 
que garantam a qualidade da educação e sua materialização na forma presencial, superado o 
período de isolamento. isolamento. Linha 764 ...da educação, O DIREITO DE APRENDER; 

 

Maragogipe 

 

     

 

Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do conhecimento no contexto 
dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não 
podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda 
sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o 
problema de reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o magistério público 
ou como impulsionadoras da priva- 756. tização e mercantilização na educação. É preciso 
garantir, nos processos de ensino e aprendizagem efetivados por intermédio da utilização de 
recursos e tecnologias de informação e comunicação, que se concretizem por meio de políticas 
de acesso, acom- panhamento e avaliação compatíveis, visando à maior articulação e ativa 
interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, a subjetividade 
e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem, envolvendo estudantes 
e profissionais da educação. De igual modo, é preciso garantir processos político-pedagógicos 
que garantam a qualidade da educação e sua materialização na forma presencial, superado o 
período de isolamento. isolamento. Pensando na competência cultura digital e no contexto 
sociopolítico e econômico no qual estamos inseridos, faz-se necessária a manutenção e 
ampliação dos investimentos já iniciados, na formação continuada de professores para uso das 
novas tecnologias como recurso metodológico, bem como a continuidade dos investimentos 
para a garantia de que em todas as escolas do município haja acesso a banda larga de 
qualidade. 

 

Rodelas 

 

     

 

Reconhecemos a importância das tecnologias da informação e do conhecimento no contexto 
dos enormes avanços produzidos pela sociedade. Temos clareza, entretanto, que estas não 
podem ser consideradas como um fim em si mesmas ou para substituir a educação em toda 
sua extensão. Tampouco devem se apresentar como soluções improvisadas e únicas para o 
problema de reposição das atividades suspen- sas ou, ainda, para atacar o magistério público 
ou como impulsionadoras da priva- 756. tização e mercantilização na educação. É preciso 
garantir, nos processos de ensino e aprendizagem efetivados por intermédio da utilização de 
recursos e tecnologias de informação e comunicação, que se concretizem por meio de políticas 
de acesso, acom- panhamento e avaliação compatíveis, visando à maior articulação e ativa 
interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, a subjetividade 
e a participação democrática nos processos projetos de ensino e aprendizagem, envolvendo 
estudantes e profissionais da educação. De igual modo, é preciso garantir processos político-
pedagógicos que garantam a qualidade da educação e sua materialização na forma presencial, 
superado o período de isolamento. 

 

Várzea Nova 

 

     

 

Parágrafo Original: Como já sinalizamos, a construção de alternativas para 
assegurar, antes de tudo, o direito à educação de qualidade para todos, todas e 
todes (e não uma formal, aligeirada e improvisada reposição de dias e horas 
letivos), deve se dar em espaços públicos e transparentes de negociação, com 
a participação direta dos sindicatos e das entidades representativas dos/as 
profissionais da educação, bem como das associações de pais e, quando for o 
caso, das entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve ser 
alicerçada na cooperação federativa, tão necessária para a superação de  
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desigualdades e desafios educacionais, hoje e sempre, durante a pandemia e 
após a sua superação. O quadro de descoordenação e improviso na condução 
do processo educativo em meio a pandemia também reforça a necessidade do 
diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes questões nacionais. 
Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação de 
uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os 
estados, o Distrito Federal e os municípios. 

   

     

 

Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o direito à 
educação de qualidade para todos, todas e todes as pessoas (e não uma formal, aligeirada e 
improvisada reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e 
transparentes de negociação, com a participação direta dos sindicatos e das entidades 
representativas dos/as profissionais da educação, bem como das associações de pais e, 
quando for o caso, das entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve ser 
alicerçada na cooperação federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e 
desafios educacionais, hoje e sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro 
de descoordenação e improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia 
também reforça a necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes 
questões nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação 
de uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

 

Catu 

 

     

 

Como já sinalizamos, sinalizado a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o 
direito à educação de qualidade para todos, todas e todes (e não uma formal, aligeirada e 
improvisada reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e 
transparentes de negociação, com a participação direta dos sindicatos e das entidades 
representativas dos/as profissionais da educação, bem como das associações de pais e, 
quando for o caso, das pais, entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve 
ser alicerçada na cooperação federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e 
desafios educacionais, hoje e sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro 
de descoordenação e improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia 
também reforça a necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes 
questões nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação 
de uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

 

Eunápolis 

 

     

 

Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o direito à 
educação de qualidade atendendo aos parâmetros de: estrutura; material escolar; piso salarial; 
formação de professores e profissionais de educação para todos, todas e todes (e não uma 
formal, aligeirada e improvisada reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços 
públicos e transparentes de negociação, com a participação direta dos sindicatos e das 
entidades representativas dos/as profissionais da educação, bem como das associações de 
pais e, quando for o caso, das entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve 
ser alicerçada na cooperação federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e 
desafios educacionais, hoje e sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro 
de descoordenação e improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia 
também reforça a necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes 
questões nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação 
de uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o direito à 
educação de qualidade para todos, todas e todes (e não uma formal, aligeirada e improvisada 
reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e transparentes de 
negociação, com a participação direta dos sindicatos e das entidades representativas dos/as 
profissionais da educação, bem como das associações de pais e, quando for o caso, das 
entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve ser alicerçada na cooperação 
federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e desafios educacionais, hoje e 
sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro de descoordenação e  

 

Lagoa Real 
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improviso A dificuldade na condução do processo educativo em meio a pandemia também 
reforça a necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes questões 
nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação de uma 
instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal 
e os municípios. 

   

     

 

Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o direito à 
educação de qualidade para todos, todas todos e todes todas (e não uma formal, aligeirada e 
improvisada reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e 
transparentes de negociação, com a participação direta dos sindicatos e das entidades 
representativas dos/as profissionais da educação, bem como das associações de pais e, 
quando for o caso, das entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve ser 
alicerçada na cooperação federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e 
desafios educacionais, hoje e sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro 
de descoordenação e improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia 
também reforça a necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes 
questões nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação 
de uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o direito à 
educação de qualidade para todos, todas e todes (e não uma formal, aligeirada e improvisada 
reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e transparentes 
transparentes de negociação, com a participação direta dos sindicatos e das entidades 
representativas dos/as profissionais da educação, bem como das associações de pais e, 
quando for o caso, das entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve ser 
alicerçada na cooperação federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e 
desafios educacionais, hoje e sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro 
de descoordenação e improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia 
também reforça a necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes 
questões nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação 
de uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

 

Mortugaba 

 

     

 

Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o direito à 
educação de qualidade para todos, todas e todes (e não uma formal, aligeirada e improvisada 
reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e transparentes de 
negociação, com a participação direta dos sindicatos e das entidades representativas dos/as 
profissionais da educação, bem como das associações de pais e, quando for o caso, das 
entidades estudantis. Para assegurar a participação efetiva da sociedade, sugerimos a 
institucionalização da escola de pais, que se constitui no estabelecimento de parceria entre 
escola e família, trazendo esta para uma necessária implicação no processo formativo dos 
sujeitos da aprendizagem, seus filhos. Em nível mais amplo, tal discussão deve ser alicerçada 
na cooperação federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e desafios 
educacionais, hoje e sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro de 
descoordenação e improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia 
também reforça a necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes 
questões nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação 
de uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

 

Rodelas 

 

     

 

Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o direito à 
educação de qualidade para todos, todas e todes (e não uma formal, aligeirada e improvisada 
reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e transparentes de 
negociação, com a participação direta dos sindicatos e das entidades representativas dos/as 
profissionais da educação, bem como das associações de pais e, quando for o caso, das 
entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve ser alicerçada na cooperação 
federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e desafios educacionais, hoje e 
sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro de descoordenação e  

 

Ruy Barbosa 
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improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia também reforça a 
necessidade do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes questões nacionais. 
Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação de uma instância 
permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios. municípios, devendo esta, ser proporcional à arrecadação de cada ente federado. 

   

     

 

Como já sinalizamos, a construção de alternativas para assegurar, antes de tudo, o direito à 
educação de qualidade para todos, todas e todes (e não uma formal, aligeirada e improvisada 
reposição de dias e horas letivos), deve se dar em espaços públicos e transparentes de 
negociação, com a participação direta dos sindicatos e das entidades representativas dos/as 
profissionais da educação, bem como das associações de pais e, quando for o caso, das 
entidades estudantis. Em nível mais amplo, tal discussão deve ser alicerçada na cooperação 
federativa, tão necessária para a superação de desigualdades e desafios educacionais, hoje e 
sempre, durante a pandemia e após a sua superação. O quadro de descoordenação e 
improviso na condução do processo educativo em meio a pandemia também reforça a 
necessidade urgente do diálogo e pactuação federativa na resolução de grandes questões 
nacionais. Não é por outra razão que o PNE também previu a necessidade de criação de uma 
instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal 
e os municípios. 

 

Souto Soares 

 

     

 Parágrafo Original: A materialização do PNE, instrumento de gestão e de 
mobilização da sociedade, con- firmado como epicentro para as políticas 
educacionais e instrumento fundamental na instituição do SNE, responde às 
exigências de unidade de plano, coordenação, cooperação e espírito de 
continuidade de que nossa sociedade precisa. Serve, portanto, como 
instrumento para enfrentar a fragmentação, a desarticulação e a sucessão 
periódica de reformas parciais e frequentemente arbitrárias. 

   

     

 

A materialização do PNE, PNE E DOS PLANOS SUBNACIONAIS, instrumento de gestão e de 
mobilização da sociedade, con- firmado como epicentro para as políticas educacionais e 
instrumento fundamental na instituição do SNE, responde às exigências de unidade de plano, 
coordenação, cooperação e espírito de continuidade de que nossa sociedade precisa. Serve, 
portanto, como instrumento para enfrentar a fragmentação, a desarticulação e a sucessão 
periódica de reformas parciais e frequentemente arbitrárias. 

 

Castro Alves 

 

     

 

A materialização do PNE, instrumento de gestão e de mobilização da sociedade, con- firmado 
como epicentro para as políticas educacionais e instrumento fundamental na instituição do 
SNE, responde às exigências de unidade de plano, coordenação, cooperação e espírito de 
continuidade de que nossa sociedade precisa. Serve, portanto, como instrumento para 
enfrentar a fragmentação, a desarticulação e a sucessão periódica de reformas parciais e 
frequentemente arbitrárias. arbitrárias. Exercer a autonomia municipal no tocante a efetivação 
das metas e ações previstas no Plano Municipal de Educação. 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

A materialização do PNE, instrumento de gestão e de mobilização da sociedade, con- firmado 
como epicentro para as políticas educacionais e instrumento fundamental na instituição do 
SNE, responde às exigências de unidade de plano, coordenação, cooperação e espírito de 
continuidade de que nossa sociedade precisa. Serve, portanto, como instrumento para 
enfrentar a fragmentação, a desarticulação e a sucessão periódica de reformas parciais e 
frequentemente arbitrárias. arbitrárias. Linha 780 ...PNE E DOS PLANOS SUBNACIONAIS; 

 

Maragogipe 
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Parágrafo Original: Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a 
educação de jovens, adultos e idosos, como modalidade prevista na LDB, direito 
individual e de classe, com qualidade social, com elevação de escolaridade de 
trabalhadores integrada à educação profissional, na perspectiva da educação 
popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe 
trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a especificidade. de 
trabalhadores e trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as 
quais possam garantir aos cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, 
possibilidades de melhorar suas condições de existência e de vida, além de 
propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em relação aos demais 
níveis e modalidades da educação básica nacional. 

   

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe 
trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a especificidade. de trabalhadores e 
trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as quais possam garantir aos 
cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, possibilidades de melhorar suas condições de 
existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em 
relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. nacional, a exemplo 
da criação de um núcleo de desenvolvimento da Educação de Jovens, Adultos e Idosos voltado 
para o planejamento, execução e acompanhamento de ações pedagógicas específicas para a 
modalidade, a fim de possibilitar o acesso e permanência do aluno nas Unidades Escolares. 

 

Acajutiba 

 

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de pessoas de jovens, 
adultos e idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com 
qualidade social, com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação 
profissional, na perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias da 
educação da classe trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a especificidade. 
especificidade e garantir seu direito a uma educação de qualidade, de trabalhadores e 
trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as quais possam garantir aos 
cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, possibilidades de melhorar suas condições de 
existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em 
relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. 

 

Amélia 
Rodrigues 

 

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe 
trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a especificidade. de trabalhadores e 
trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as quais possam garantir aos 
cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, possibilidades de melhorar suas condições de 
existência e de vida, bem como, incentivo de permanência desse público durante todo ano 
letivo, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em relação aos demais 
níveis e modalidades da educação básica nacional. 

 

Belmonte 

 

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, popular motivadora , com potencialidades emancipatórias 
da educação da classe trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a especificidade. de 
trabalhadores e trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as quais possam 
garantir aos cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, possibilidades de melhorar suas condições 
de existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em 
relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. 

 

Biritinga 
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Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe 
trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a especificidade. de trabalhadores e 
trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as quais possam garantir aos 
cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, EDUCAÇÃO DO CAMPO, EDUCAÇÃO INDÍGENA E 
QUILOMBOLA – MODALIDADES PREVISTAS e possibilidades de melhorar suas condições 
de existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em 
relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. 

 

Catu 

 

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, assim como 
incluir cursos profissionalizantes na grade curricular na perspectiva da educação popular, com 
potencialidades emancipatórias da educação da classe trabalhadora na EJA. Que se possa 
reconhecer a especificidade. de trabalhadores e trabalhadoras que estudam. estudam, 
assegurar a oferta de educação de jovens e adultos para dar continuidade nos estudos 
profissionais/trabalhadores da educação Defendemos políticas públicas as quais possam 
garantir aos cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, possibilidades de melhorar suas condições 
de existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em 
relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe 
trabalhadora na EJA. EJA EJA EJAI.. Que se possa reconhecer a especificidade. de 
trabalhadores e trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as quais possam 
garantir aos cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, EJA EJA EJAI., possibilidades de melhorar 
suas condições de existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar 
de justiça em relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe 
trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a especificidade. de trabalhadores e 
trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as quais possam garantir aos 
cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, possibilidades de melhorar suas condições de 
existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em 
relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. Possibilitando 
condições de inserção no mercado de trabalho através de parceria com as empresas locais 
para estudantes de educação profissional; Adotar uma proposta pedagógica que atenda as 
especificidades da EJA, com adoção de uma metodologia e calendário específicos para a 
educação. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe 
trabalhadora na EJA. Que se possa reconhecer a especificidade. especificidade de 
trabalhadores e trabalhadoras que estudam. estudam na cidade e no campo. Defendemos 
políticas públicas as quais possam garantir aos cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, 
possibilidades de melhorar suas condições de existência e de vida, além de propiciar a esta 
modalidade de ensino o lugar de justiça em relação aos demais níveis e modalidades da  

 

Rodelas 
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educação básica nacional. 
   

     

 

Enfatizamos a defesa de uma política pública que pense a educação de jovens, adultos e 
idosos, como modalidade prevista na LDB, direito individual e de classe, com qualidade social, 
com elevação de escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, na 
perspectiva da educação popular, com potencialidades emancipatórias da educação da classe 
trabalhadora na EJA. EPJAI. Que se possa reconhecer a especificidade. de trabalhadores e 
trabalhadoras que estudam. Defendemos políticas públicas as quais possam garantir aos 
cidadãos e às cidadãs, sujeitos da EJA, EPJAI, possibilidades de melhorar suas condições de 
existência e de vida, além de propiciar a esta modalidade de ensino o lugar de justiça em 
relação aos demais níveis e modalidades da educação básica nacional. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 Parágrafo Original: A Constituição Federal de 1988 define, no seu Art. 6º, a 
educação como direito social, e no caput do Artigo 205, como “direito de todos 
e dever do Estado e da família”, devendo ser “promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade”. Ainda no caput do mesmo Artigo, afirma que a 
educação deve visar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Em nossas Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional está estabelecido que educação abrange “os 
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. A 
educação, segundo Lei nacional, dever da família e do Estado, é inspirada, ainda, 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Não cabe, 
assim, no arcabouço legal, uma visão de educação estreita, autoritária e 
excludente. 

   

     

 

A Políticas Públicas voltadas para a EJA, que possam valorizar e ampliar os saberes do público 
alvo e que venham ofertar oficinas profissionalizantes havendo equidade em sua amplitude. A 
Constituição Federal de 1988 define, no seu Art. 6º, a educação como direito social, e no caput 
do Artigo 205, como “direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo ser “promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade”. Ainda no caput do mesmo Artigo, afirma que 
a educação deve visar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Em nossas Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional está estabelecido que educação abrange “os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais”. A educação, segundo Lei nacional, dever da família e do Estado, é inspirada, ainda, 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Não cabe, assim, no 
arcabouço legal, uma visão de educação estreita, autoritária e excludente. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 

Parágrafo Original: A mesma Constituição Federal ratificou, no campo 
educacional, tais princípios, bem como o federalismo de cooperação na 
formulação e implementação das políticas educacionais. O Art. 214 da Carta 
Magna confirmou como forma de organização o Sistema Nacional de Educação 
(SNE). Este SNE é entendido pelas entidades nacionais do campo educacional 
como expressão institucional do esforço organizado, autônomo e permanente 
do Estado e da sociedade, compreendendo os sistemas de ensino da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como outras instituições 
públicas ou privadas de educação. Este sistema, articulado pelo Plano Nacional 
de Educação (PNE), de duração decenal, deve ser instrumento de gestão pública 
e de mobilização da sociedade. 
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A mesma Constituição Federal ratificou, no campo educacional, tais princípios, bem como o 
federalismo de cooperação na formulação e implementação das políticas educacionais. O Art. 
214 da Carta Magna confirmou como forma de organização o Sistema Nacional de Educação 
(SNE). Este SNE é entendido pelas entidades nacionais do campo educacional como 
expressão institucional do esforço organizado, autônomo e permanente do Estado e da 
sociedade, compreendendo os sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios, bem como outras instituições públicas ou privadas de educação. Este 
sistema, articulado pelo Plano Nacional de Educação (PNE), de duração decenal, sistema deve 
ser instrumento de gestão pública e de mobilização da sociedade. 

 

Matina 

 

     

 Parágrafo Original: Esta forma de organização (SNE), que carece de 
regulamentação por Lei Complementar, é fundamental para viabilizar o alcance 
dos fins da educação, em sintonia com o estatuto constitucional da colaboração 
entre os sistemas de ensino (federal, estadual, distrital e municipal) e da 
cooperação entre os entes federativos, tornando viável o que é comum às 
esferas do poder público: a garantia de acesso à cultura, à educação e à ciência 
(Art. 23, inciso V). 

   

     

 

Esta forma de organização (SNE), que carece de regulamentação por Lei Complementar, é 
fundamental para viabilizar o alcance dos fins da educação, em sintonia com o estatuto 
constitucional da colaboração entre os sistemas de ensino (federal, estadual, distrital e 
municipal) e da cooperação entre os entes federativos, tornando viável o que é comum às 
esferas do poder público: a garantia de acesso à cultura, à educação e à ciência (Art. 23, inciso 
V). V). Exercer a autonomia municipal no tocante a efetivação das metas e ações previstas no 
Plano Municipal de Educação. 

 

Castro Alves 

 

     

 

Parágrafo Original: A educação como direito fundamental, universal, inalienável, 
bem público e direito social, sendo, então, uma política de Estado, deve ser 
compreendida como instrumento de formação ampla, de luta pelos direitos da 
cidadania e da emancipação social. A educação deve prestar contribuição 
inestimável na preparação das pessoas e da socie- dade para a construção 
coletiva de um projeto de inclusão e de qualidade social para o País. Deve, 
portanto, ser construída por meio de políticas de Estado, com ampla 
participação, com escuta às comunidades escolares, em diálogo com os 
movimentos sociais e atenção aos direitos humanos. 

   

     

 

A educação como direito fundamental, universal, inalienável, bem público e direito social, 
sendo, então, uma política de Estado, deve ser compreendida como instrumento de formação 
ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social. A educação deve prestar 
contribuição inestimável na preparação das pessoas e da socie- dade para a construção 
coletiva de um projeto de inclusão e de qualidade social para o País. Deve, portanto, ser 
construída por meio de políticas de Estado, com ampla participação, com escuta às 
comunidades escolares, em diálogo com os movimentos sociais e atenção aos direitos 
humanos. humanos. Propostas: 1- Revisão da idade limite para o acesso à matricula do público 
da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, pois os idosos que tem acima dos 70 anos 
não podem ser matriculados como estudantes regulares no Censo Escolar, os mesmos para 
participar das aulas, são matriculados como ouvintes, processo que invizibiliza essa classe de 
estudantes e os deixam fora dos direitos previstos em politicas publicas a partir do censo. 2- 
Reestruturar o currículo para obter maior abrangência em relação as necessidades do público 
alvo da EPJAI. 
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A educação como direito fundamental, universal, inalienável, bem público e direito social, 
sendo, então, uma política de Estado, deve ser compreendida como instrumento de formação 
ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social. A educação deve prestar 
contribuição inestimável na preparação das pessoas e da socie- dade sociedade para a 
construção coletiva de um projeto de inclusão e de qualidade social para o País. País para isso 
é necessário implantar uma Educação Integral de qualidade na rede municipal de ensino. Deve, 
portanto, ser construída por meio de políticas de Estado, com ampla participação, com escuta 
às comunidades escolares, em diálogo com os movimentos sociais e atenção aos direitos 
humanos. Buscar caminhos e condições para divulgação das metas do PME para todos os 
profissionais da rede de ensino, com o intuito de que os mesmos cobre a realização das 
estratégias, deve-se também divulgar o PME atualizado com as metas realizadas e quais 
prazos previstos para a realização das estratégias. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Parágrafo Original: Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada 
cidadão e cidadã, indepen- dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, 
o direito de exigir educação de qualidade social, laica, democrática, inclusiva, 
igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, todes e todas as 
pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, indígenas, 
quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da floresta e das 
águas. E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as 
pessoas negras, as mulheres, aos LGBTQI+, e a quem mais necessitar. A visão 
sistêmica da educação, que pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e 
decisiva presença do Estado, da creche à pós-graduação, é a única compatível 
com o horizonte de um sistema nacional de educação democrático e inclusivo. 

   

     

 

Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 
social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, 
todes todos e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, 
indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da floresta e das águas. 
E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as pessoas negras, as 
mulheres, aos LGBTQI+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da educação, que pensa 
a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva presença do Estado, da creche à pós-
graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema nacional de educação 
democrático e inclusivo. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 
social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, 
todes e todas as pessoas, TODAS AS PESSOAS, com especial atenção ao atendimento de 
pessoas negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da 
floresta e das águas. E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as 
pessoas negras, as mulheres, aos LGBTQI+, LGBTQIA+ e a quem mais necessitar. qualquer 
forma de intolerância religiosa. A visão sistêmica da educação, que pensa a complexidade do 
Sistema e requer a forte e decisiva presença do Estado, da creche à pós-graduação, é a única 
compatível com o horizonte de um sistema nacional de educação democrático e inclusivo. 
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Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 
social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, 
todes e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, 
indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, adultas e idosas, do campo, da 
floresta e das águas. E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as 
pessoas negras, as mulheres, aos LGBTQI+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da 
educação, que pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva presença do 
Estado, da creche à pós-graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema 
nacional de educação democrático e inclusivo.  
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Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 
social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, 
todes e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, 
indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da floresta e das águas. 
E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as pessoas negras, as 
mulheres, aos LGBTQI+, LGBTQIA+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da 
educação, que pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva presença do 
Estado, da creche à pós-graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema 
nacional de educação democrático e inclusivo. 

 

Lagoa Real 

 

     

 

Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 
social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, 
todes e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, 
indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da floresta e das águas. 
E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as pessoas negras, as 
mulheres, aos LGBTQI+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da educação, que pensa 
a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva presença do Estado, da creche à pós-
graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema nacional de educação 
democrático e inclusivo. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente independentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir 
educação de qualidade social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação 
deve alcançar a todos, todes e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de 
pessoas negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da 
floresta e das águas. E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as 
pessoas negras, as mulheres, aos LGBTQI+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da 
educação, que pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva presença do 
Estado, da creche à pós-graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema 
nacional de educação democrático e inclusivo. 

 

Mortugaba 

 

     

 

Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 
social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, 
todes e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, 
indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da floresta e das águas. 
E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as pessoas negras, as 
mulheres, aos LGBTQI+, LGBTQIA+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da 
educação, que pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva presença do 
Estado, da creche à pós-graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema 
nacional de educação democrático e inclusivo. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 
social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, 
todes e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, 
indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da floresta e das águas. 
E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as pessoas negras, as 
mulheres, aos LGBTQI+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da educação, que  

 

Sento Sé 

 

    



318 

 

     

 

pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva presença do Estado, da creche 
à pós-graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema nacional de educação 
democrático e inclusivo. 

   

     

 

Com este horizonte, compete ao Estado assegurar a cada cidadão e cidadã, indepen- 
dentemente do lugar de moradia ou de nascimento, o direito de exigir educação de qualidade 
social, laica, democrática, inclusiva, igualitária e justa. Esta educação deve alcançar a todos, 
todes e todas as pessoas, com especial atenção ao atendimento de pessoas negras, 
indígenas, quilombolas, com deficiência, jovens e adultas, do campo, da floresta e das águas. 
E, sendo uma educação democrática, se opõe ao preconceito contra as pessoas negras, as 
mulheres, aos LGBTQI+, LGBTQIA+, e a quem mais necessitar. A visão sistêmica da 
educação, que pensa a complexidade do Sistema e requer a forte e decisiva presença do 
Estado, da creche à pós-graduação, é a única compatível com o horizonte de um sistema 
nacional de educação democrático e inclusivo. 
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Adotar mecanismos para o cumprimento das metas estabelecidas no PNE, uma vez que, as 
mesmas também estão previstas no PME. 

 

Abaré 

 

     

 

8 7 0 - bem como, o incentivo a educação sexual e de gênero, como ferramenta de combate 
ao preconceito. 
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[Parágrafo novo] - Precisamos compreender e legitimar uma linha de raciocínio que diga de a 
relevância do financiamento como dínamo para a materialização das ações acontecerem. A 
reestruturação no regime de distribuição dos fundos públicos para a Educação será a fórmula. 
Fala - se em regime de cooperação e regime de colaboração. •. Fortalecer o currículo das 
escolas públicas Municipais com a adição de saberes voltados para a Educação financeira e 
domésticas (Projeto Vida). • Realização de audiências na comunidade escolar (escuta 
sensível). • Implementação da Educação em tempo integral com vistas ao combate das 
consequências da pandemia na escola (educação – saúde – cultura). • Criação de Programas 
Municipais para a correção da defasagem na aprendizagem considerando que o avanço do 
educando se consolida apenas na dimensão idade/ano. • Incentivo do protagonismo juvenil 
para maior inclusão (PCDs, quilombolas, indígenas) no corpo estudantil. 
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Assegurar, em regime de colaboração e corresponsabilidade, recursos necessários para a 
implementação de políticas de valorização da diversidade, da justiça social, e da inclusão 
escolar e dos direitos humanos nos sistemas educacionais e estabelecimentos de ensino; 
Implementar, garantir, assegurar e cumprir em regime de colaboração quanto a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; 
Desenvolver políticas e programas educacionais, de forma intersetorial, voltadas as Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; Elaborar e 
executar em parceria com os sistemas de ensino, as instituições de educação superior, núcleos 
de estudos afro-brasileiros, organizações do Movimento Quilombola e do Movimento Negro, o 
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Escolar Quilombola e educação inclusiva com ações de formação de trabalhadores (as) 
professores da educação e gestores, disponibilização de material didático e apoio à 
infraestrutura física e tecnológica das escolas quilombolas. Implementar, garantir, cumprir e 
assegurar em regime de colaboração, políticas públicas de inclusão social dos/das estudantes 
trabalhadores/as de baixa renda Inserir e implementar na política de valorização e formação 
dos/as profissionais trabalhadores (as) da educação, a discussão de raça, etnia, gênero e 
diversidade sexual, de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, naDesenvolver e consolidar políticas de produção e 
disseminação de materiais pedagógicos para as bibliotecas e demais espaços de leitura da 
educação básica que promovam a igualdade racial, de gênero, por orientação sexual e 
identidade de gênero, direitos reprodutivos, a inclusão das pessoas com deficiência, de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, transtornos mentais e transtornos de aprendizagem, a educação 
ambiental e que também contemplem a realidade dos povos do campo, dos indígenas, dos 
quilombolas, dos ciganos, povos itinerantes e da educação ao longo da vida, respeitando e 
valorizando as especificidades da infância, da juventude e dos adultos e idosos, garantindo a 
acessibilidade; Perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de superação do racismo, 
machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo para a efetivação de uma 
educação antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica. Incentivar e apoiar financeiramente 
pesquisas sobre gênero, orientação sexual e identidade de gênero, relações étnico-raciais, 
educação ambiental, direitos humanos, educação quilombola, indígena, dos povos do campo, 
dos povos da floresta, dos povos das águas, ciganos, dos povos itinerantes, educação de 
crianças, das pessoas com deficiência, de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, transtornos Implementar políticas de ações 
afirmativas para a inclusão dos negros, indígenas, quilombolas, povos do campo, povos das 
águas, povos da floresta, povos itinerantes, comunidades tradicionais, pessoas de baixa renda, 
pessoas com deficiência, gays, lésbicas,  
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bissexuais, travestis e transexuais, nos cursos de graduação, pós-graduação lato e stricto 
sensu e nos concursos públicos. Melhorar o acesso ao transporte público, enquanto 
instrumento de cidadania; Garantir conteúdos da história e cultura afro-brasileira e indígena, 
nos currículos e ações educacionais, nos termos da Lei n.º 10.639/03, e da Lei n.º 11.645/08 
Escola e Direitos Humanos – espaço privilegiado de fomento ao respeito à dignidade da pessoa 
humana; Mapear atos de violência e discriminação, com o intuito de debater ações efetivas de 
respeito aos direitos humanos 

   

     

 

O Plano Nacional de Educação como política de Estado deve ser o epicentro dos programas e 
ações educacionais, construídos e implementados em cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 
13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo consenso social, sem vetos 
presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas iniciativas que, sistemicamente 
organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. As metas e estratégias do PNE e 
muitos dos seus dispositivos podem colaborar de forma concreta para a formatação do SNE. 
São exemplos dessa possibilidade a realização das conferências democráticas e 
representativas; a criação das instâncias permanentes de negociação e cooperação entre os 
entes federativos; a elaboração e a implementação dos planos estaduais, Distrital e municipais 
de educação em consonância com o PNE; a aprovação de leis de gestão democrática; a 
instituição de um sistema nacional de avaliação democrático; a materialização da política 
nacional de formação dos/as profissionais da educação; a instituição e o funcionamento de um 
fórum permanente, com representação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e dos/ as trabalhadores/as da educação, para o acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e das 
políticas de valorização profissional; a ampliação do investimento público em educação pública 
como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e a implantação do Custo Aluno-Qualidade, 
entre outras iniciativas estratégicas. Com ampla discussão realizada na Escola Joviniano 
Fonseca, no dia 10 de dezembro de 2021, coletivamente com os mediadores, professor Girlan 
Cesar e a professora Soraya Neves, professores, gestores e colaboradores da unidade escolar, 
a discussão foi dialogada com as vertentes do eixo, fazendo um aporte sobre a estruturação e 
efetividade do Plano Nacional de Educação, dos Planos Decenais (o Plano Municipal de 
Educação que apresentou o resultado do relatório de monitoramento e avaliação de 2020 e 
2021, em audiência púlbica no dia 06 de dezembro e com participação de toda a comunidade 
escolar), a efetivação do plano municipal, bem como as metas e estratégias, as suas 
fragilidades e os desafios vigentes, ainda assim, no bojo dessa discussão, faz- se importante 
a regulamentação de um Sistema Nacional de Educação, concluindo de que a ausência de um 
marco regulatório nacional que defina um sistema de governança de cooperação federativa 
gera deficiências operacionais ao sistema educacional brasileiro e prejudica fortemente o 
diálogo, a negociaçãoe a pactuação entre União, estados e municípios. Na falta de um sistema, 
as redes educacionais do país enfrentam desde situações disfuncionais na formação de 
professores, até a falta de racionalização do gasto e perda de escala no uso de recursos das 
redes municipais e estaduais. No coletivo ainda foi possível elencar a discussão sobre as 
políticas setoriais. À vista disso, a autonomia dos governos subnacionais tem como premissa 
promover maior atendimento às peculiaridades locais, enquanto a interdependência busca 
desenvolver mecanismos de coordenação e cooperação que possibilitem a implementação de 
boas políticas educacionais e a redução de desigualdades. Na prática, cada um desses entes 
possui clareza sobre sua autonomia administrativa. Em contrapartida, por não haver 
dispositivos regulatórios de cooperação federativa, esses mesmos entes se utilizam dos 
mecanismos de articulação de forma discricionária, muitas vezes formulando e gerenciando 
suas políticas educacionais de forma isolada, articulando com a política intersetorial, no 
concernente ao desenvolvimento da educação, na articulação de políticas mais efetivas, no 
entanto, as ações adotadas têm sempre um recorte setorial, o que tem reduzido a efetividade 
da sua intervenção. Assim, o governo local tem enfrentado dificuldades para desenvolver 
políticas intersetoriais que, na prática, apresentam desafios: resistências de naturezas diversas 
por pressupor deslocamento de poder, de deliberação e do conhecimento; modificações nos 
processos de trabalho, nas concepções e nos valores arraigados, interesses corporativos, 
entre outros. Dessa forma, a política intersetorial de educação funciona de maneira articulada 
e se reforçam no: (i) desenvolvimento de marcos curriculares em diálogo entre a rede estadual 
e as redes municipais; e entre escolas da rede (ii) a articulação da formação continuada de 
profissionais da Educação e suporte aos gestores e professores no uso das avaliações 
externas para gestão do sistema educacional; (iii) o desenvolvimento conjunto de intervenções 
pedagógicas; (iv) o apoio à gestão e desenvolvimento da infraestrutura das redes municipais 
por meio de iniciativas de ordenamento de rede; (v) além de iniciativas que buscam alinhar os 
esforços e incentivar a colaboração e adoção de práticas educativas exitosas. Na falta de 
recursos técnicos e financeiros para as redes educacionais, é natural que muitas redes 
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direcionem seus esforços para os desafios mais prementes. Exatamente por isso, há um forte 
consenso na comunidade  
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educacional de que a busca por soluções no enfrentamento da pandemia estaria sendo muito 
mais célere e eficiente se o Brasil contasse com um sistema nacional que melhorassea 
governança e a pactuação das políticas educacionais entre os entes da federação. Além de 
trazer maior clareza sobre as atribuições de cada nível de governo na complexa governança 
da Educação brasileira, o Sistema garantiria a existência de instâncias para negociação, 
colaboração e pactuação das ações tanto em nível nacional como dentro de cada estado e, 
sobretudo, poderia contribuir para a redução das desigualdades educacionais, considerando 
as diferentes realidades e capacidades institucionais dos governos subnacionais brasileiros. 
Logo, um país como o Brasil, com entes federativos autônomos e corresponsáveis na oferta 
da Educação, necessita de um sistema para equalizar as diferentes condições federativas 
educacionais e garantir o direito constitucional da Educação a cada cidadão. Assegurar tal 
direito a qualquer cidadão significa delimitar um parâmetro de conhecimento satisfatório do 
qual nenhum brasileiro possa ser excluído. Isso vale para qualquer estudante, em qualquer 
lugar do País. No âmbito municipal, a responsabilidade de oferta de uma educação de 
qualidade não pode ser perder, mas é necessário de que a Educação não pode e não deve ser 
pensada apenas no período de 4 anos, mas sendo uma Educação de todos, de todos aqueles 
que participam diretamente, e que esses sujeitos tenham suas vozes ouvidas e participação 
ativa nesse processo. Um ponto bastante discutido pelo coletivo durante a pré-conferência foi 
a dificuldade de uma maior integração e articulação entre redes públicas de ensino, inclusive 
com compartilhamento de práticas exitosas e troca de experiências, há enormes desigualdades 
de aprendizagem entre redes e até mesmo entre escolas da rede. Tampouco há um olhar para 
a trajetória escolar do aluno de forma integrada, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 
Um exemplo disso é a ausência de processos estruturados de transição dos alunos das redes 
municipais para a rede estadual, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para os Anos Finais, 
e destes para a transição para o Ensino Médio. O que revela que as escolas apresentaram 
problemas sérios como evasão, repetência e qualidade da educação. Ao acesso praticamente 
universalizado, contrapõe-se também o baixo desempenho revelado pelo sistema. É 
necessário fortalecer a rede com boas formações continuadas e orientação pedagógica de 
enfrentamento desses problemas, objetivando a melhoria dos índices educacionais e 
consequentemente atingindo as metas propostas no Plano Municipal de Educação. Ainda que 
a taxa de acesso ao ensino fundamental esteja aumentando progressivamente, ela se mostra 
diferenciada para as turmas de Educação de Jovens e Adultos, que tem os maiores índices de 
evasão ao longo do ano, o aluno não se identifica com a metodologia das aulas e a rede não 
articula a matrícula por faixa-etária, e para os próximos anos o desafio será ainda mais 
complexo, exigindo dos gestores a efetivação de uma política pública eficaz e de acolhimento 
a esses sujeitos, observando e zelando pela permanência destes sujeitos nos espaços 
escolares e oferecendo uma metodologia capaz de assegurar e promover a qualificação, com 
aprovação satisfatória, baseadas em metodologias assistivas, para tanto, esse coletivo aponta 
a importância de descentralizar a oferta de EJA para todas as escolas da rede/sede, 
oportunizando o acesso a todos, inclusive por aqueles que residem próximos à escola; 
aumentar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos; incluir a EaD semipresencial 
com a aquisição de equipamentos; material didático, currículos e metodologias especificas 
para avaliação e formação continuada; assistência social aos estudantes; diversificação 
curricular. No que tange à valorização profissional, proposto no PNE, Plano Municipal de 
Educação do município, SNE, o coletivo propõe: fórum permanente, para acompanhar a 
atualização progressiva do valor do piso salarial dos profissionais do magistério público da 
educação básica, com base nas pesquisas do IBGE, associando ao desempenho docente e a 
melhoria dos índices educacionais da unidade escolar em que atua; estruturar os sistemas de 
ensino buscando atingir em seu quadro de profissionais 90% de servidores efetivos via 
concurso público; oferta de cursos técnicos para formação de funcionários de escola; censo 
dos funcionários da educação básica; Fortalecer Conselhos por meio de formação, estimular 
grêmios, definir o custo aluno - qualidade da educação básica à luz da ampliação do 
investimento público em educação; 

   

     

 

( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a oferta de equipamentos na área 
tecnológica para aprimorar a prática de ensino, bem como promover cursos de capacitação 
para professores a fim de desenvolver/ampliar o trabalho pedagógico com as TICS. - Buscar o 
fortalecimento da equidade tecnológica educacional adequada a realidade de cada grupo 
social. - Propor investimentos especificos para trabalhar a questão psíquica e emocional de 
discentes e profissionais da Educação, que seja capaz de minimizar os danos na educação 
ocasionados pelo COVID-19, levando em consideração a falta de equidade de material de 
tecnologia digital, acesso à internet, desnível educacional e o próprio contexto pandêmico. - 
Promover políticas publica com investimentos, inclusive financeiros, atinentes a viabilização e 
instituição de planos decenais factíveis, que atendam as reais demandas educacionais e que 
as respectivas metas sejam concretizadas. - Fomentar meios mais eficazes de monitoramento 
dos planos decenais com foco na efetividade das metas previstas, inclusive  
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em nível municipal, bem como com vistas na garantia e ampliação de recursos federais, os 
quais propiciem a concretude dos referidos planos decenais. - Efetivar políticas públicas que 
efetivamente garantam o direito a educação social de qualidade para todas as etapas de ensino 
e modalidades da educação. 

   

     

 

Lutar pela não revogação da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do Ensino 
Médio”, e das Diretrizes Nacionais. 
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Na discussão do Eixo II - PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E 
DIREITO À EDUCAÇÃO, oriundo da COEED da Conferencia Estadual de Educação 
observamos que se trata de um texto de denúncia das tensões referentes e educação 
brasileira, no que tange ao desmonte orquestrado pelo governo Bolsonaro. Apresenta a 
educação como direito fundamental, universal, inalienável, bem público e direito social, sendo, 
então, uma política de Estado, deve ser compreendida como instrumento de formação ampla, 
de luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social. NÃO SE TRATA DE UM TEXTO 
DE METAS E ESTRATÉGIAS, PORÉM NO SEU CONSTRUCTO ABORDA PROPOSIÇÕES 
IMPORTANTES PARA EDUCAÇÃO DO PAÍS, A SABER: 364 CUMPRIMENTO DE FATO DO 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA DE ESTADO - Traz um apelo pelo 
cumprimento de fato do plano nacional de educação como política de estado, o qual deve ser 
o epicentro dos programas e ações educacionais, construídos e implementados em 
cooperação. A Lei do PNE (Lei nº 13.005/2014, de 26 de junho de 2014), aprovada por amplo 
consenso social, sem vetos presidenciais, define ações e estabelece prazos para diversas 
iniciativas que, sistemicamente organizadas, concretizam a agenda de constituição do SNE. 
469 NÃO Á PRIVATIZAÇÃO E FINANCEIRIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA - Através da 
CF 1988 e do PNE atual buscar a superação da atual fluidez de delimitação e interpenetração 
entre as esferas pública e privada da sociedade, em detrimento da esfera pública é urgente, 
para romper com os projetos e concepções das elites, forças econômicas e forças patrimoniais, 
que impulsionam modalidades diversas de privatização e financeirização da educação pública, 
priorizando o lucro de empresas educacionais nacionais e estrangeiras, em prejuízo da 
democratização do acesso e da garantia de qualidade do ensino público e gratuito socialmente 
referenciado. 480 SUSBSTITUIR A VALIAÇÃO EM LARGA ESCALA POR UM SISTEMA DE 
AVALIÇÃO DEMOCRÁTICO - Indica que é fundamental romper com a dinâmica de avaliação 
restrita a testes estandardizados, com foco nos resultados em detrimento do processo 
formativo, e construir, efetivamente, um sistema de avaliação democrático que considere a 
complexidade do sistema educativo, suas condições objetivas e a voz dos sujeitos do processo, 
visando a sua melhoria e o consequente processo formativo dos estudantes, com especial 
atenção e políticas direcionadas às populações mais vulneráveis. 499 A QUALIFICA A BNCC 
UMA VISÃO CURRICULAR CENTRALIZADORA E HOMOGENEIZADORA - A BNCC articula-
se a legislações impostas arbitrariamente, tendo por eixos a concepção restrita de educação, 
a retomada das concepções de habilidades e competências e uma visão curricular 
centralizadora e homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que 
dificulta o acesso e a permanência de estudantes, torna tecnicista o ensino público, desvaloriza 
os/as profissionais da educação e promove o avanço privatista sobre a educação básica, fere 
sua organicidade, além de atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões 
estratégicas, como formação docente e elaboração de currículos, à ingerência do Banco 
Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 530 TENTATIVA DE 
VIOLAÇÃO DO DIREITO DE ENSINAR E APRENDER COM A ESCOLA SEM PARTIDO - 
sugerem restrições e constrangimentos a professores, que passam a ser vistos como “inimigos 
internos” por expressar opiniões, preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas 
próprias, a merecer perseguições e/ou vigilância constante. 546 AVANÇO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES - Com processos distintos por 
unidade da federação, a militarização ocorre por meio de convênios e parcerias entre as 
secretarias de educação e de segurança pública e os comandos das polícias militares ou 
corpos de bombeiros, para implantar nas escolas civis públicas a chamada “metodologia de 
ensino” dos colégios da Polícia Militar. 580 O HOMESCHOOLING - apesar de não ter sido 
considerado inconstitucional, a decisão foi pela ilegalidade do homeschooling, pela inexistência 
de lei nacional que define e orienta a prática. Sendo a criação de modalidades educacionais 
prerrogativa da União, conforme a CF de 1988, as leis criadas localmente tornam-se 
inconstitucionais. 630 – ATAQUES AS UNIVESIDADES - Na educação superior, o  
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desmonte das universidades e dos institutos federais tem ocupado a atenção dos últimos 
governos após o golpe de 2016. Foi interrompido o processo de expansão e interiorização da 
educação superior pelo País, assim como drasticamente reduzidos os recursos para os 
programas de assistência estudantil, que asseguravam a permanência dos/das estudantes 
provenientes das camadas populares. 657 – UM ALERTA A SEGURANÇA SANITÁRIA NAS 
ESCOLAS - Este grave e prolongado momento deveria servir para um forte investimento 
político na construção de políticas coordenadas entre a União, os estados e o Distrito Federal, 
para reorganizar os calendários escolares e construir ciclos formativos. De igual modo, 
deveriam ser empreendidos esforços e cooperação para mitigar as desigualdades de acesso 
a equipamentos e conteúdos curriculares e uma ampla reestruturação de prédios e 
equipamentos para que a segurança sanitária pudesse ser efetivada. 695 ADOÇÃO DA REDE 
MULTIMÍDIA - Essa Plataforma Pública, a partir da expansão da Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP), utilizando banda larga, como direito público e gratuito (Marco Civil da Internet - Lei 697. 
nº 12965 de 23 de abril de 2014), deve ser viabilizada por políticas públicas consistentes, 
integradoras e inter setoriais entre comunicação, ciência, educação e tecnologia, e pela 
destinação de recursos públicos, como o do Fundo de Universalização dos 700. Serviços de 
Telecomunicações (FUST- Lei nº9.998 de 17 de agosto de 2000), de destinação específica. 
741 ENSINO PÓS- PANDEMIA - O ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, e as 
estratégias para a reorganização do calendário escolar com a garantia do direito à educação 
de qualidade devem alicerçadas, necessariamente, em amplo e consequente diálogo social e 
efetiva valorização e participação dos/as profissionais da educação em todos os níveis, etapas 
e modalidades. Na oportunidade de discussão democrática ofertada pelo espaço da 
Conferência Municipal, o nosso grupo de trabalho fez a discussão de todos os pontos 
elencados, reiterando cada um deles como de extrema relevância para o dado tempo histórico 
que está permeado de obscurantismo em todos os setores da sociedade brasileira, em especial 
a educação. Avaliamos no coletivo que o texto não há necessidade de adição, supressão, 
substituições ou emendas novas, pois na sua totalidade está correto nas denúncias que 
apresenta. 

   

     

 

Diante do cenário atual, torna-se necessário criar/reativar um Comitê Municipal para análise 
constante do PME/PEE/PNE, viabilizando assim a execução das ações previstas nestes 
planos, para que desta forma haja a garantia de uma educação democrática e de qualidade. 
Ainda assim, fazer valer o direito à educação de qualidade, alcançando todos os indivíduos 
será possível através de alternativas que amenizem os prejuízos de aprendizagem pós 
pandemia, com ações práticas e projetos pedagógicos concretos a exemplo: formação dos 
professores, diálogo com os pais sobre reorganização das aulas, propostas com foco no 
processo de alfabetização, oficinas de leitura e escrita, retomar conteúdos não estudados de 
acordo com cada segmento de ensino, entre outros. Para que assim, possamos contribuir com 
o desenvolvimento e avanço dos alunos, superando as consequências negativas do período 
de isolamento. 
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Conferência Municipal de Educação 2022 Tema: Educação Pública de Qualidade: 
Compromisso com a democracia, diversidade, equidade e participação popular. Eixo II – PNE, 
Planos Decenais, SNE, Políticas setoriais e Direito à Educação. Problematização: O que fazer 
para assegurar a materialização das diretrizes, das metas e das estratégias dos planos 
nacional, estaduais, distrital e municipais de educação? • A participação efetiva da população 
na construção e comprimento das políticas públicas educacionais; • Investir em creches nas 
zonas rurais para o cumprimento da meta 1; • Políticas Públicas efetivas voltadas para a 
melhoria da qualidade da educação básica; • Implementar projetos pedagógicos de reforço 
escolar, no intuito de recuperar as deficiências de aprendizagem causadas pela pandemia 
COVID 19; • Implementar políticas públicas de acesso às tecnologias e mídias em todas as 
escolas do território nacional; • Implementar políticas públicas voltadas para a formação dos 
profissionais da educação no contexto pedagógico e tecnológico da educação básica; 
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• Nível Municipal: 1. Garantir o acesso dos discentes, durante períodos chuvosos, por meio do 
Poder Público, através de parcerias, objetivando a aquisição de Veículos do Programa 
Caminho da Escola, mais resistentes, para as localidades de difícil acesso; 2. Desenvolver em 
toda rede municipal de ensino o Projeto Valores com objetivo de esclarecer aos discentes, os 
direitos e deveres, por meio de parceria com profissionais representantes de diferentes setores; 
3. Garantir o cumprimento das metas previstas no PME 2014-2024 com  
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uma Educação Pública de qualidade, valorizando o papel profissional do professor, dispondo 
de estrutura física e recursos necessários, contribuindo efetivamente para o processo de 
construção do conhecimento; 4. Promover aos professores do município uma carga horária de 
40 horas semanais, sendo 20 horas destinadas à sala de aula e 20 horas ao planejamento e 
formações continuadas; 5. Garantir gestão democrática e participativa com autonomia e 
legislação específica para a realidade local. • Nível Estadual: 1. Construir área/espaço de 
lazer/recreação para Creche e Educação Infantil, tendo como exemplo, um mini parquinho, 
com brinquedos seguros e acessíveis, no intuito de facilitar o trabalho da Equipe, uma vez que, 
acontece a interação, durante o intervalo, de crianças de 03 a 11 anos; 2. Ampliação do espaço 
Escolar para a implantação de uma escola verdadeiramente em tempo integral, utilizando um 
turno para os componentes da curriculares da BNCC e o outro turno para os componentes 
diversificados. • Nível federal: 1. Criar um fórum permanente, voltado para acompanhar os 
cursos de formação continuada. 2. Fiscalizar a atualização do valor do Pis Salarial Nacional, 
para todos os profissionais da educação e aplicação da legislação pelo poder público. 3. 
Efetivar políticas estratégicas, ancoradas nos planos de educação dedicadas a garantia de 
acesso e permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade, e à redução de 
desigualdades educacionais, considerando as mais diversas populações. 

   

     

 

Pág. 50, primeiro parágrafo, quinta linha, substituir a menção à lei nº 11.738, de 7 de julho de 
2008, pela lei vigente, mais recente, que se refere ao Piso Salarial Profissional Nacional para 
os profissionais da educação, não somente do magistério; Pág. 59, quarto parágrafo, onde se 
diz “...financiamento público, que vão de encontro às demandas das comunidades escolares”, 
substituir a expressão “ vão de encontro” pela expressão “ vão ao encontro”. 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA ASSEGURAR A MATERIALIZAÇÃO DAS 
DIRETRIZES, DAS METAS E DAS ESTRATÉGIAS DOS PLANOS NACIONAL, ESTADUAIS, 
DISTRITAL E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO? • Aumentar o canal de escuta e monitoramento 
em curto prazo (6 meses) para observar e analisar se as metas do PNE estão sendo cumpridas, 
como por exemplo, a formação dos profissionais da educação alinhada com o contexto atual 
como também a capacitação para a prática docente na educação inclusiva; • Fortalecer a 
atuação dos conselhos escolares e Conselho Municipal de Educação para que tenham 
autonomia na deliberação e fiscalização dos recursos dos programas destinados a educação, 
considerando a fiscalização da alimentação escolar para que seja de qualidade, evitando o uso 
de produtos industrializados; • Potencializar ações e metas planejadas pensando nos sujeitos 
de direitos que ali se encontram, em especial os estudantes do campo, para que sejam 
atendidos nas unidades de ensino da comunidade na qual eles estão inseridos, independente 
do quantitativo de matrículas por turma, evitando assim que as escolas do campo se tornem 
turmas multisseriadas; • Promover debates e discussões entre os profissionais da educação 
para defender a educação de qualidade dentro das escolas, viabilizando assim, o 
conhecimento da proposta da militarização da educação sabendo separar o que é de 
responsabilidade disciplinar militar e do pedagógico trabalhando civilmente; • Assegurar as 
Políticas Públicas de Estado garantindo que os recursos destinados à educação acompanhem 
o equacional do mercado financeiro; • Promover o acesso à informação como fonte de geração 
de conhecimento, bem como de fortalecimento do ensino presencial; • Fazer cumprir a política 
pública que pense em educação de jovens, adultos e idosos, prevista na LDB dando suporte e 
formação adequada para que o desenvolvimento seja satisfatória, visando a realidade e 
convivência diária do aluno, bem como a valorização do magistério no ensino da EJA; • 
Assegurar e fazer cumprir os direitos socioculturais dos alunos e também garantir o apoio 
tecnológico determinado pelo SNE- Sistema Nacional de Educação. 
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1. Criar instrumentos de avaliações municipais periódicos com base nos instrumentos 
nacionais de avaliação; 2. Oferecer formação continuada para os profissionais em cada área 
especial; 3. Implantar ao longo desse PME laboratório de informática nas escolas Municipais; 
4. Implantar o plano de carreira para os professionais da educação; 5. Assegurar a formação 
continuada para os professores a exemplo do programa nacional pela alfabetização; 6. 
Implantar ao longo desse PME o projeto político Pedagógico, PPP; 7. Garantir e promover o 
direito a educação, como política de estado, com ampla participação, com escutas às 
comunidades escolares, movimentos sociais e respeito aos direitos humanos; 8. Vontade 
política e administrativa de todas as esferas, federal, estadual e municipal; 9. Manter o diálogo 
com todas as esferas, buscar recursos, montar uma equipe e capacitá-la com essa  
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finalidade; 10. Fim do congelamento gastos público em educação. PEC 241 ou PEC 55; 11. 
Usar os recursos já disponíveis, visando atingir as 20 metas estabelecidas; 12. Utilizar os 
momentos de revisões para fazer uma reflexão, o que pode ser feito para atingir as metas; 13. 
Construção de escolas padrão FNDE, para atingir a meta de educação integral /ou reforma 
para atingir esse resultado; 14. Formação Continuada, Valorização da Educação Infantil, 
construção de creche. Implantação do EJA na sede e em todas as escolas polos do município, 
atingindo assim a meta da educação de jovens e adultos; 15. Envolver cada vez mais a 
comunidade escolar, despertando sobre as questões educacionais e nas tomadas de decisões 
16. Fortalecer os Conselhos Municipais para a condução do Sistema de Ensino Municipal. 

   

     

 

Eixo II Considerando que os Planos Nacionais, Estaduais e Municipais sejam instrumentos 
norteadores da educação, percebe-se a ausência da continuidade das ações /estratégias 
postas por consequência das mudanças de gestão. É necessário quebrar esse ciclo no sentido 
de garantir que essa Lei possa ser vista como de fato é, uma política pública que deve se 
sobrepor ao cunho partidário considerando sempre o princípio da “impessoalidade” que é um 
requisito básico na Administração Pública e garantir que os investimentos nesta, possam 
permanecer no sentido de qualificar o processo educacional. Vale ressaltar que, para que haja 
correção quanto ao cumprimento da referida política, é imperativo que sejam instituídos 
mecanismos que resguardem o interesse estratégico da educação dando ênfase a criação de 
ferramentas dentro das plataformas governamentais, como o PAR por exemplo, uma vez que, 
este está atrelado ao PNE/PME. Julga-se apropriado que o mesmo gere indicadores/relatórios 
anuais explicitando as intervenções ou não dos gestores vigentes em todo o âmbito da gestão 
dos referidos normativos. De acordo com a Constituição Federal CF o direito a educação é 
parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm como inspiração o valor 
da igualdade entre as pessoas. Entende-se que essa igualdade deve perpassar todos os 
aspectos do indivíduo no tocante à educação: social, emocional, físico e intelectual. Nunca foi 
tão visível a questão da desigualdade em termos de garantia de direitos, quanto nesse contexto 
pandêmico vivenciado por toda a sociedade. Prejuízos imensuráveis principalmente para 
aqueles com menor poder aquisitivo. Vale ressaltar, que para além de executarmos de forma 
eficiente esses normativos, é necessário dentro dos mesmos construir mecanismos eficazes 
que possam amenizar o impacto deixado pela pandemia fortalecendo as políticas de análise 
da situação, atuando em rede, e implementando estratégias de formação dos gestores visando 
a importância dos indicadores, seu diálogo com o currículo e com a prática em sala de aula. 
Assim, a mobilização e sensibilização de todas as esferas governamentais, bem como cada 
indivíduo envolvido com a educação é imprescindível para que haja a compreensão acerca da 
importância na melhoria do atendimento de uma educação de qualidade que alcance a todos 
sem discriminação ou preconceito. Para que isso seja assegurado dentro das políticas públicas 
instituídas nesse sentido é necessário a desarticulação de todos os processos legais e /ou 
partidários que caminham contrário a essa garantia, firmando a fixação de princípios, objetivos 
e organização de programas e ações que executem de forma sistemática e efetiva as políticas 
educacionais existentes nos referidos planos de educação. 
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Implantação do Sistema Nacional de Educação; Implementar gradativamente a modalidade de 
educação profissional integrado ao ensino fundamental II; Implementar nas unidades escolares 
salas multiuso acessíveis a toda comunidade escolar, visto que o uso das tecnologias e uma 
realidade, incluindo aquisição de plataformas virtuais; Oferecer formação aos profissionais da 
educação na área de tecnologia; Implantar a educação integral no Ensino Fundamental no 
Município. 
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• Defesa e resgate do PNE, à luz das deliberações das Conae de 2010 e de 2014, e da Conape 
de 2018, como epicentro das políticas públicas educacionais, fundamental articulador do SNE; 
• Retomar o efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a materialização de suas 
metas e estratégias direcionadas à melhoria da educação nacional; 
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1- Garantir a oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, 
bem como promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o 
trabalho pedagógico com as TICS. 2- Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica 
educacional adequada a realidade de cada grupo social. 3- Propor investimentos especificos 
para trabalhar a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que 
seja capaz de minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em 
consideração a falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível 
educacional e o próprio contexto pandêmico. 4- Promover políticas publica com investimentos, 
inclusive financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que 
atendam as reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. 5- 
Fomentar meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade 
das metas previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e 
ampliação de recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos 
decenais. 6- Efetivar políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social 
de qualidade para todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Cairu 

 

     

 

EIXO II PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À EDUCAÇÃO. 
( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a 
oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, bem como 
promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o trabalho 
pedagógico com as TICS. - Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica educacional 
adequada a realidade de cada grupo social. - Propor investimentos especificos para trabalhar 
a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que seja capaz de 
minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em consideração a 
falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível educacional e o 
próprio contexto pandêmico. - Promover políticas publica com investimentos, inclusive 
financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que atendam as 
reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. - Fomentar 
meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade das metas 
previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e ampliação de 
recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos decenais. - Efetivar 
políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social de qualidade para 
todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Camamu 

 

     

 

1. Priorizar a aprovação do SNE (Sistema Nacional de Educação) em regime de urgência, para 
que haja, a colaboração e organização entre os níveis de governo com o objetivo de fortalecer 
os elos entre a Educação Municipal, Estadual e Federal. 2. Aumentar para 15% o investimento 
no Custo-Aluno-Qualidade Inicial (CAQI), assim como, pelo Custo-Aluno-Qualidade (CAQ); 3. 
Promover capacitações com os Conselhos Municipais, com intuito de buscar o 
aperfeiçoamento, para que os Conselheiros possam realizar o acompanhamento dos recursos 
financeiros da Gestão Pública e Educacional em vigência no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal, de forma adequada; 4. Em parceria com o atual Programa Auxílio Brasil (antigo 
programa Bolsa Família), viabilizar, Junto ao Governo Federal, benefício extra aos 
beneficiários que mantiverem os seus respectivos filhos com desempenho positivo na Escola 
Pública; 5. Aumentar a contribuição do Governo Federal, para aprimoramento em cursos de 
aperfeiçoamento, merenda escolar, materiais didáticos adequados, para que os professores 
possam implementar os conteúdos de acordo com a realidade dos alunos e possibilitar 
aprendizado e bem estar; 6. Propor adequações na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para que se adeque em consonância ao Plano Nacional da Educação (PNE), podendo haver 
participação popular e da comunidade escolar, na sua implementação; 7. Ampliação de 
creches para atender as crianças de zero (0) a três (3) anos; 8. Criar estratégias de avaliação, 
modificando o sistema avaliativo dando prioridade aos desempenhos qualitativos dos alunos 
para evitar a reprovação e a evasão escolar; 9. Intensificar a Busca ativa de crianças e 
adolescentes fora da escola, através de projetos e parcerias com a assistência social e demais 
entidades sociais; 10. Ofertar recurso do FNDE para adaptação das escolas para receber os 
alunos especiais, fornecendo aos profissionais da Educação cursos especializados para 
atender os alunos com necessidades especiais; 11. Criação de um Programa Nacional de 
Melhorias de Qualidade da Educação Básica voltando recursos, através de bonificação para 
as Instituições de Ensino que atingirem metas previstas e percentuais superiores do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

 

Campo Alegre 
de Lourdes 
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Na educação superior, urge a viabilidade de políticas públicas para que as universidades e os 
institutos federais promovam condições favoráveis ao processo de expansão e interiorização 
da educação superior pelo País, assim como disponibilidade de recursos para os programas 
de assistência estudantil, que assegurem a permanência dos/das estudantes provenientes das 
camadas populares com formação profissional que atenda aos arranjos produtivos locais. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Foi acrescentado emendas aditivas no Documento-base no parágrafo 864 na linha 870 duas 
letras a mais na sigla LGBTQI+, a qual sugeriu ficar assim: LGBTQIAP+. 

 

Caraíbas 

 

     

 

383 a 387 É fundamental retomar e aprofundar políticas estratégicas, ancoradas nos planos 
de educação, incluídas nos regimentos escolares, monitoradas por equipe de gestão específica 
das Secretarias Municipais de Educação, dedicadas à garantia de acesso e permanência, com 
inclusão, qualidade e acessibilidade, e à redução de desigualdades educacionais, 
considerando as mais diversas populações e suas especificidades. 400 a 409 Nos últimos trinta 
anos, observamos inúmeros avanços na universalização do direito à educação sob esta 
concepção. Adicionalmente, ao longo dos anos 2000, foi proposta e implementada uma política 
mais vigorosa e sistêmica no campo educacional, com repercussões positivas na expansão do 
fundo público destinado à educação pública, pensada da creche à pós-graduação, marco 
normativo e orçamento público para a educação do campo, com vantagens no acesso à 
escolarização para mais setores da sociedade. Os avanços, entretanto, não foram suficientes 
para consagrar, na disputa 0público-privada que marca a história da educação brasileira, a 
defesa intransigente, determinante e perene da educação pública como Política de Estado. Ao 
tratar-se das melhorias voltadas para a Educação do/no Campo e Comunidades Quilombolas, 
não se referenciam políticas públicas que atendam as especificidades locais. O currículo da 
educação pública, na condição de responsabilidade do Estado, com o apoio da UNIÃO, deverá 
equiparar-se aos demais ou dá condições para que se minimizem as desigualdades, 
colaborando junto aos municípios com investimento na infraestrutura, formação de professores 
e aquisição materiais didáticos. 495 a 518 Na linha do estreitamento da formação e do 
atendimento de reclames da iniciativa privada, a aprovação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) impacta de forma negativa a educação básica, a formação dos alunos e a 
atuação dos professores, bem como a formação inicial e continuada dos/as profissionais da 
educação. A BNCC articula-se a legislações impostas arbitrariamente, tendo por eixos a 
concepção restrita de educação, a retomada das concepções de habilidades e competências 
e uma visão curricular centralizadora e homogeneizadora, que se contrapõe às Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Neste cenário, a Reforma do Ensino Médio 
(Lei nº 13.415/2017), que dificulta o acesso e a permanência de estudantes, torna tecnicista o 
ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e promove o avanço privatista 
sobre a educação básica, fere sua organicidade, além de atentar contra a soberania nacional, 
ao submeter questões estratégicas, como formação docente e elaboração de currículos, à 
ingerência do Banco Mundial (Bird) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por 
meio dessa concepção reducionista de educação, alterações estruturais estão em curso nas 
políticas de valorização dos/as profissionais da educação, com particular destaque para a 
formação inicial e continuada de professores da educação básica. Nesta direção situa-se 
também o Fundeb. Este fundo, embora aprovado por meio da Emenda Constitucional nº 
108/2020, após muita luta dos educadores comprometidos com a justiça social e o direito de 
uma educação de qualidade social para a educação básica, correu o risco recentemente de 
desvinculação de recursos, no bojo da discussão da retomada do auxílio emergencial. Com o 
atual Governo, torna-se necessário estar em vigilância, pois o ataque aos direitos sociais é 
constante. 

 

Central 

 

     

 

1. Educação Infantil: Buscar em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, 
até o último ano de vigência deste PME, creches para atender as crianças de 0 a 3 anos; 2. 
Ensino Fundamental: Construir, reformar e ampliar, a partir da aprovação desse plano o 
laboratório de ciências, sala de informática e bibliotecas em todas as escolas da rede municipal 
com o apoio do governo federal promovendo a formação continuada dos profissionais 
envolvidos para melhorar o atendimento; 3. Educação Integral: Buscar parcerias com a União, 

 

Coribe 
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Estado e Município para construção de novas escolas e melhoria da infraestrutura das escolas 
existentes para ofertar a educação em tempo integral aos alunos  
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da Educação Básica; 4. Educação Integral: Promover com o apoio dos órgãos federais, União, 
estados e município a oferta de educação em tempo integral por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico, atividades esportivas, recreativas, culturais, onde o tempo de 
permanência dos alunos seja igual a 7 horas diárias; 5. Educação Profissional: Buscar 
parcerias entre a União, o estado e os municípios para a implantação de programas 
profissionalizantes como o PROJOVEM Trabalhador e o Sistema de Seleção Unificada da 
Educação Profissional e Tecnológica (SISUTEC), com uma ampliação de ofertas e cursos 
técnicos compatíveis com a economia da região; 6. Pó Graduação: Buscar parcerias com o 
Governo Federal, Estadual e instituições privadas para que os profissionais de educação 
possam fazer cursos de mestrados e doutorados; 7. Formação: Implementar em regime de 
colaboração com Estado e União a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos 
professores e demais profissionais da Educação Básica; 8. Gestão Democrática: Substituir 
gradualmente a contratação de veículos que prestam serviços ao transporte escolar por frota 
própria, adquirida em parceria com o Estado e com a União, dentro das possibilidades a partir 
do segundo ano de vigência do PME. 

   

     

 

parágrafo 364 - A concretização do que estabelece o PNE, escola em tempo integral. Iniciativa 
da UNIÃO, estruturar, equipar e mobiliar as escolas para o funcionamento em tempo integral. 
Parágrafo 734 - O desenvolvimento de competências socioemocionais nas escolas, voltado 
para o bem estar físico, mental e social para viver em um momento pós pandemia. Iniciativa 
do MUNICIPIO. Criar uma equipe multidisciplinar nas escolas (psicólogo escolar, assistente 
social e psicopedagogo) para atender professores e estudantes diante de problemas 
apresentados pós pandemia. 

 

Correntina 

 

     

 

Os direitos dos professores e professoras do país continuam sendo alvo de ataques com o 
possível desmonte da Lei do Piso do Magistério 11.738/2008, qual representa uma grande 
conquista para a categoria a nível nacional. Caso seja aprovado o projeto de Lei 2075/21, em 
trâmite na câmara dos deputados, poderá haver o congelamento do piso salarial até 2022; a 
retirada da hora-atividade (jornada extraclasse) da composição salarial; a desvinculação do 
piso em remuneração, e a definição do índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) como 
único critério de reajuste do piso salarial do trabalho docente. Isto representa, mais um ataque 
ao magistério e a educação pública, mais um dos afrontes ao que está preconizado no Plano 
Nacional de Educação 2014-2024, requerendo de todos nós, o engajamento e a intensificação 
nas mobilizações da categoria em todo o País, para que, de forma incessante e incansável 
sejam assegurados os direitos já existentes e a conquista por mais direitos no âmbito da 
qualidade do ensino e na valorização dos profissionais do magistério. 

 

Dias d'Ávila 

 

     

 

Garantir formação específica ao professor de acordo às necessidades especiais atendidas e 
remuneração ao profissional que atende esse público. 

 

Encruzilhada 

 

     

 

Não possui emenda. 
 

Esplanada 

 

     

 

Não houve sugestão de emenda para o texto. 
 

Euclides da 
Cunha 
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1. Garantir a oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, 
bem como promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o 
trabalho pedagógico com as TICS. 2. Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica 
educacional adequada a realidade de cada grupo social. 3. Propor investimentos especificos 
para trabalhar a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que 
seja capaz de minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em 
consideração a falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível 
educacional e o próprio contexto pandêmico. 4. Promover políticas publica com investimentos, 
inclusive financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que 
atendam as reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. 5. 
Fomentar meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade 
das metas previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e 
ampliação de recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos 
decenais. 6. Efetivar políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social 
de qualidade para todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Gandu 

 

     

 

Após a apresentação de todos envolvidos com o trabalho voltado ao Eixo II – PNE, Planos 
Decenais, SNE, Políticas Setoriais e direito à Educação, a mediadora Bárbara deu início ao 
debate do material pertinente a este eixo, levando em consideração as contribuições de cada 
participante. Como proposta inicial e de consenso o grupo optou por iniciar a partir do problema 
proposto para debate e, em seguida, dar início a leitura e debate de cada parágrafo deste eixo. 
O colega Antônio Carlos chamou a atenção sobre a proposta de busca ativa educativa como 
uma inciativa de potencial melhoria a educação. Em continuidade ao conteúdo, foi proposta 
uma Emenda aditiva, entre as linhas 399 e 401, e descrita abaixo: “A partir desta afirmativa, 
questiona-se quais as estratégias, planos e instrumentos legais que visam a garantia de pilares 
base para o desenvolvimento pleno da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho, tais como a presença de professores em sala de aula e sua 
respectiva valorização?” Linha 427, inserir o estado do Paraná após a citação da cidade de 
Curitiba (formatação). Após a leitura do parágrafo que tem início na linha 420, foi aberta a 
discussão sobre a necessidade do cuidado com a atual polarização de opiniões e as suas 
respectivas consequências a sociedade e a educação. Linha 512, foi colocado o significado do 
FUNDEB anteriormente? Linha 530, aborda uma linha de pensamento que pode até auxiliar 
na queda da licenciatura como uma das profissões a serem escolhidas pelos jovens. Linha 
588, não confundir EaD como proposta indicada para forma de ensino a educação básica a 
partir desta oferta encontrada em níveis técnicos, profissionalizante e superior. Em 
continuidade ao conteúdo, foi proposta uma Emenda aditiva, após o parágrafo da linha 822 e 
descrita abaixo: Fortalecer as atribuições do SNE como estratégia de promoção ao alcance da 
eficácia e integração do mesmo. Apesar da existência desse instrumento, é notória a 
necessidade de estreitar a relação entre educação e os diversos setores da gestão de uma 
dada esfera política. Ainda no aspecto da educação, a referida circunstância vem a chamar 
atenção da necessidade de inter-relação ampliada entre as etapas da educação (Fundamental 
I, II, Médio e Superior). A transição entre as etapas da educação precisa ter na prática um 
planejamento entre os atores envolvidos. Ao longo de toda a discussão, repetidamente, 
percebeu-se a necessidade de garantir a oferta de recursos financeiros que subsidiem as 
ações de promoção a educação. 

 

Glória 

 

     

 

Assegurar e valorizar as parcerias e integração entre o setor da educação com outros setores 
e órgãos, bem como da sociedade em geral. Valorizar e dar condições para efetivação de um 
programa de aperfeiçoamento contínuo aos professores em todas as modalidades. Exercer a 
autonomia municipal no tocante a efetivação das metas e ações previstas no Plano Municipal 
de Educação. Os Sistemas Educacionais devem fomentar políticas públicas (programas, 
projetos, ações) na perspectiva da Educação Ambiental, em todos os níveis e modalidades de 
Ensino ofertado, com o intuito de alcançar os objetivos para o desenvolvimento sustentável-
ODS, na busca pela justiça socioambiental e pela qualidade de vida. Estabelecer parâmetros 
comuns aos órgãos públicos diretamente ligados ao setor da educação de modo a propiciar o 
levantamento das ações que promovam acesso e permanência de crianças, jovens e adultos 
na escola, bem como estreitar as informações recebidas e catalogadas relacionadas à saúde 
e ação social devido à complexidade do processo ensino e aprendizagem com abrangência 
integral e social para os sujeitos. Diante dos impactos negativos que a pandemia acumulou na 
área educacional, agregado às demandas peculiares que se perduram na Educação brasileira, 
intensificar o investimento em políticas públicas para a implementação de ações pedagógicas 
para a formação do(a) professor(a) em atuação  

 

Governador 
Mangabeira 
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de forma a atingir a todos os estudantes da Educação Básica, através de produção local de 
recursos pedagógicos que dialoguem com as especificidades de cada segmento/modalidade, 
bem como a inserção de materiais didáticos específicos para as comunidades tradicionais e 
população itinerante. Fomentar ações que incentivem o debate a respeito da educação 
enquanto espaço laico, sem a prevalência de uma religião em detrimento das demais. 

   

     

 

Assegurar e valorizar as parcerias e integração entre o setor da educação com outros setores 
e órgãos, bem como da sociedade em geral. Valorizar e dar condições para efetivação de um 
programa de aperfeiçoamento contínuo aos professores em todas as modalidades. Exercer a 
autonomia municipal no tocante a efetivação das metas e ações previstas no Plano Municipal 
de Educação. Os Sistemas Educacionais devem fomentar políticas públicas (programas, 
projetos, ações) na perspectiva da Educação Ambiental, em todos os níveis e modalidades de 
Ensino ofertado, com o intuito de alcançar os objetivos para o desenvolvimento sustentável-
ODS, na busca pela justiça socioambiental e pela qualidade de vida. Estabelecer parâmetros 
comuns aos órgãos públicos diretamente ligados ao setor da educação de modo a propiciar o 
levantamento das ações que promovam acesso e permanência de crianças, jovens e adultos 
na escola, bem como estreitar as informações recebidas e catalogadas relacionadas à saúde 
e ação social devido à complexidade do processo ensino e aprendizagem com abrangência 
integral e social para os sujeitos. Diante dos impactos negativos que a pandemia acumulou na 
área educacional, agregado às demandas peculiares que se perduram na Educação brasileira, 
intensificar o investimento em políticas públicas para a implementação de ações pedagógicas 
para a formação do(a) professor(a) em atuação de forma a atingir a todos os estudantes da 
Educação Básica, através de produção local de recursos pedagógicos que dialoguem com as 
especificidades de cada segmento/modalidade, bem como a inserção de materiais didáticos 
específicos para as comunidades tradicionais e população itinerante. Fomentar ações que 
incentivem o debate a respeito da educação enquanto espaço laico, sem a prevalência de uma 
religião em detrimento das demais. 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

Diante do contexto explicitado, defende-se a escola pública civil e contrapõe-se ao processo 
de militarização da rede pública municipal. Obrigatoriamente o PPP da escolas da rede 
municipal devem tomar como referencia as diretrizes do DCRB, da Base Municipal e do Plano 
Municipal de Educação. Também é urgente garantir a prioridade dos municípios e distritos 
enquanto entes federados do SNE e o direito a educação para as populações no campo e do 
campo no máximo, com a politica de nucleação rural. 

 

Guanambi 

 

     

 

Nas linhas 421 à 430, apresenta-se a seguinte emenda modificativa: “De fato, o problema do 
retrocesso nos investimentos na educação, não deve ser atribuída apenas aos dois últimos 
governos (Michel Temer e Bolsonaro), mas à irresponsabilidade, corrupção e má gestão de 
todos os governos. 

 

Guaratinga 

 

     

 

- Garantir a oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, 
bem como promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o 
trabalho pedagógico com as TICS. - Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica 
educacional adequada a realidade de cada grupo social. - Propor investimentos específicos 
para trabalhar a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que 
seja capaz de minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em 
consideração a falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível 
educacional e o próprio contexto pandêmico. - Promover políticas publica com investimentos, 
inclusive financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que 
atendam as reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. - 
Fomentar meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade 
das metas previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e 
ampliação de recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos 
decenais. - Efetivar políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social 
de qualidade para todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Ibirapitanga 
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1. Oportunizar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de 
experiências educativas e sociais diversas para os estudantes da Rede Municipal de Ensino. 
2. Assegurar a formação de cidadãos críticos capazes de atuarem na sociedade como sujeitos 
democráticos, críticos e reflexivos. 3. Garantir a formação continuada dos profissionais da 
Educação visando o combate a qualquer tipo de discriminação. 4. Promover estratégias que 
alcancem outras proporções, para que o Plano Municipal de Educação possa chegar até ao 
Legislativo para apreciação e garantia dos direitos, ao que tange as Proposições previstas. 

 

Ibirataia 

 

     

 

• Criação de uma instância permanente de negociação, acompanhamento e monitoramento 
dos planos entre a união, estados e municípios; • Criação e utilização de plataforma pública 
com objetivo de socializar/informar anualmente, dando concretude à ação docente e às práticas 
pedagógicas mediadas por tecnologias educacionais de acesso livre, públicas e gratuitas; • 
Reorganização e planejamento do calendário escolar com garantia do direito à educação de 
qualidade, alicerçada em um diálogo social e uma efetiva valorização, participação dos/as 
profissionais da educação em todos os níveis, etapas e modalidades; • Construção efetiva de 
um sistema de avaliação democrático que considere a complexidade do sistema educativo, 
suas condições objetivas e a voz do sujeito do processo, visando sua melhoria e o conseqüente 
processo formativo dos estudantes. 

 

Ibititá 

 

     

 

• Estabelecer consórcios públicos territoriais em educação para capacitação de gestores 
municipais; • Revogar a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016; • Criar uma 
Plataforma Digital Pública; • Criar uma lei para regulamentar o Sistema Nacional de Educação; 
• Ampliar a participação da sociedade civil no acompanhamento dos Planos Nacional, Estadual 
e Municipal da Educação. 

 

Ibotirama 

 

     

 

DESCRIÇÃO DAS PROPOSTAS Garantir Políticas de acesso, acompanhamento e 
permanência dos estudantes da Educação de jovens , adultos e idosos, estruturando currículo 
e materiais didáticos compatíveis com as necessidades dos sujeitos; Promover a formação de 
professores para ressignificação da prática e dos saberes docentes, contemplando a inclusão, 
o direito à diversidade, de forma a aproximar as Universidades Públicas e as Instituições de 
Educação Básica dos Territórios; Promover a Pactuação entre os entes federados para a 
orientação e efetivação do monitoramento das politicas públicas; Aumentar progressivamente 
o investimento em educação compatível com as demandas dos sistemas de ensino, visando 
garantir a qualidade social de educação com valorização dos trabalhadores em Educação. 

 

Ichu 

 

     

 

Não houve novas propostas nesse eixo, permaneceu o texto do documento da COEED. 
 

Igaporã 

 

     

 

61 ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a 
oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, bem como 
promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o trabalho 
pedagógico com as TICS. - Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica educacional 
adequada a realidade de cada grupo social. - Propor investimentos especificos para trabalhar 
a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que seja capaz de 
minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em consideração a 
falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível educacional e o 
próprio contexto pandêmico. - Promover políticas publicas com investimentos, inclusive 
financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que atendam as 
reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. - Fomentar 
meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na  

 

Igrapiúna 
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efetividade das metas previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia 
e ampliação de recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos 
decenais. - Efetivar políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social 
de qualidade para todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

   

     

 

Para assegurar a materialização das diretrizes, das metas e das estratégias dos planos 
nacional, estaduais, distrital e municipais de educação, será necessária uma política 
coordenada pela União a nível nacional, na perspectiva de garantir uma educação pública de 
qualidade com equidade, em parceria com todos os entes federados, levando-se em 
consideração as particularidades regiomais e locais, com o objetivo em diminuir as 
desigualdades educacionais no país. Investir mais recursos financeiros em consonância com 
o PIB (Produto Interno Bruto) no patamar que possibilite: equipar as escolas; construir escolas 
com espaço físico adequado para o público assistido; alimentação saúdavel aos educandos; 
educação em tempo integal; valorização da carreira dos servidores em educação, além de 
promover formação continuada a esses profissionais. Infelizmente, nos dias atuais, os 
docentes precisam trabalhar com carga-horária semanal elevada distribuidas em diferentes 
escolas e redes de ensino, o que implica em cansaço físico e emocional e, portanto, prejudica 
a práxis pedagógica. Como alternativa, é de extrema relevância discutir e implementar planos 
de carreiras que valorizem a dedicação e a formação dos docentes que atuam no ensino 
básico. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

A garantia da educação como direito inalienável que contribui para a formação do sujeito 
integral deve materializar-se através da união coletiva dos diferentes segmentos sociais que 
visam à construção de uma sociedade menos desigual. Nesse sentido, a união de forças, 
através da participação social, é um fator decisivo, para que todos os planos saiam do papel e 
se transformem em realidade. Nessa busca, não se pode esquecer de firmar parcerias, dialogar 
com a família, a comunidade escolar, os movimentos sociais, os movimentos culturais, a 
sociedade civil e todo e quaisquer grupos que almejam formação do cidadão pleno. Assim, 
temos que lutar pela garantia do respeito às diferenças, da inclusão, da acessibilidade à 
educação da criança ao adulto, da formação docente, evitando sempre que ocorram entraves 
em relação ao que já está assegurado por lei. Quanto mais as pessoas se comprometerem 
com a implementação dos planos educacionais, mais condições haverão de enfrentar as 
dificuldades, evitar os retrocessos na agenda de direitos e atuar conjuntamente por condições 
adequadas de financiamento público. Além disso, pode-se conquistar a valorização das 
potencialidades locais e buscar os caminhos que garantam o direito humano à educação de 
qualidade. Outro ponto a considerar é a necessidade de ampliar a participação dos professores 
e profissionais da educação nos movimentos articuladores das políticas públicas educacionais, 
através de um trabalho de sensibilização, por meio de formações continuadas, para que todos 
entendam a importância de se materializar as diretrizes, as metas e estratégias dos planos de 
educação, nos níveis nacional, estadual, distrital e municipal, bem como o engajamento 
fundamental dos órgãos governamentais e toda a comunidade escolar e civil, no sentido de 
fomentar uma educação autônoma, integral, formando cidadãos plenos. O objetivo destes 
planos deve ser de estruturar os sistemas de ensino, visando suprir as carências de formação 
de profissionais de educação e da capacidade de atendimento por parte de instituições públicas 
educacionais, investindo em metodologias que fortaleçam a produção de material didático e 
técnicas que possibilitem, junto aos currículos, formas específicas, para atender às 
necessidades postas no processo de ensino e aprendizagem. Os recursos básicos da 
educação devem ser ampliados e não contidos, pois, no momento em que vivemos, se faz 
necessário adicionar recursos e estruturar melhor a educação em nosso país e, em particular, 
em nosso município. No contexto pandêmico que estamos atravessando, é importante que 
sejam disponibilizados a todos os envolvidos no processo escolar, acesso à internet, bem como 
qualificação na área tecnológica, para que os professores façam um atendimento cada vez 
melhor aos alunos. Diante do que foi exposto, a educação deve ser pensada e executada como 
um processo fluido, constante e reforçador para o indivíduo. É necessário encontrar caminhos 
para envolver os estudantes, no sentido de sensibilizá-los quanto às suas potencialidades, 
valorizando seus contextos pessoais e fazer com que se sintam cocriadores de uma sociedade 
mais equilibrada. O pensamento deve ser o de que conhecimento não é necessariamente 
transmitido, mas construído no encontro de pessoas, professores e alunos e transcende o 
espaço físico de uma escola. Portanto, a nossa luta é por uma educação igualitária, 
democrática e que mitigue as desigualdades sociais em nosso país, pois sabemos que essa 
transformação só ocorrerá através da educação pública de qualidade, promotora de justiça e 
equidade social. Após diversas reuniões, culminando com a participação na IV Conferência 
Municipal de Educação, os membros pertencentes ao GT - Eixo II, resolveram  

 

Irará 
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apresentar as seguintes propostas: - O PNE (Plano Nacional de Educação) deve ser política 
de Estado e não de Governo, a fim de não ocorrerem retrocessos na agenda de direitos. - O 
PNE deve ser o epicentro dos programas e ações educacionais. - Mobilizar de toda a 
comunidade escolar e civil, para que os objetivos do PNE sejam alcançados, assegurando o 
desenvolvimento do ensino em nosso país. - Realizar conferências democráticas e 
representativas, com o objetivo de que as metas e estratégias do PNE possam colaborar para 
a formatação do SNE (Sistema Nacional de Educação). Criar instâncias permanentes de 
negociação e cooperação entre os entes federativos. - Elaboração e a implementar os planos 
estaduais, distrital e municipais de educação em consonância com o PNE. - Aprovar leis de 
gestão democrática e consequente instituição de um sistema nacional de avaliação 
democrático. - Garantir a materialização da política nacional de formação dos/as profissionais 
da educação. - Instituição e o funcionamento de um fórum permanente, com representação da 
União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos/as trabalhadores/as da 
educação, para o acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial 
nacional para os/as profissionais da educação e das políticas de valorização profissional. - 
Ampliar o investimento público em educação pública. - Garantir o acesso e permanência, 
inclusão, qualidade e acessibilidade, e à redução de desigualdades educacionais, 
considerando as diversas populações e suas especificidades, a fim de garantir a materialização 
de direitos e uma educação pública gratuita, laica, democrática e de qualidade. - Garantir a 
Educação como direito de todos e dever do Estado e da família que garanta o pleno 
desenvolvimento das pessoas, de forma completa, integral, formando o indivíduo 
completamente, para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. - Defender a 
educação pública em nosso país, através de uma mobilização de todas as esferas da 
sociedade, a fim de não permitir que ocorram retrocessos na agenda de direitos e sim que 
proporcionem avanços no sentido de melhorar cada vez mais, a educação, mitigadora de 
desigualdades sociais. - Combater o incentivo para que a gestão educacional seja feita por 
organizações sociais e parcerias público-privadas e o projeto da “escola sem partidos”, uma 
verdadeira “Lei da Mordaça”. - Manter um diálogo constante com os diversos movimentos 
sociais, a fim de garantir o Estado democrático de direito. - Defender a vigência e o 
cumprimento das metas do PNE, que é uma conquista da sociedade e, portanto, fundamental 
instrumento para a organização do SNE, pois o seu abandono, pode fortalecer uma visão 
reducionista e padronizadora da educação pública, provocando o seu consequente 
desmantelamento. - Utilizar a BNCC (Base Nacional Curricular Comum) não como um produto 
engessado, retomando concepções de habilidades e competências restritivas e uma visão 
curricular centralizadora e homogeneizadora, que se contrapões às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica, mas que respeite todas as especificidades das nossas 
escolas e de nossa região. - Defender o Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação Básica), que é o principal mecanismo de financiamento da Educação Básica, das 
ameaças constantes de desvinculação de recursos, o que atingiria de forma extremamente a 
manutenção e o desenvolvimento da educação pública de nosso país. - Mobilizar todas as 
esferas da sociedade, a fim de não permitir o desmonte das universidades e dos institutos 
federais e estaduais de ensino superior. - Definir estratégias que permitam a democratização 
do acesso às aulas remotas, neste contexto de pandemia e que exista um alinhamento entre 
recursos tecnológicos e a importância do professor, neste novo processo de ensino e 
aprendizagem, que deve também ser utilizado no retorno às aulas presencias (ensino híbrido). 
- Defender, através de uma permanente mobilização, a materialização do PNE, como 
fundamental instrumento para enfrentar a fragmentação, a desarticulação e a sucessão 
periódica de reformas parciais e frequentemente arbitrárias. - Defender a EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), como instrumento promotor de qualidade social, de elevação da 
escolaridade de trabalhadores integrada à educação profissional, possibilitando melhorar as 
condições de existência e de vida, desta camada popular da nossa sociedade. - Compreender 
a importância da organização do SNE como instrumento de gestão pública e de mobilização 
da sociedade, em defesa da educação pública igualitária, democrática e de qualidade. - 
Realizar periodicamente, o monitoramento e a avaliação dos Planos nacional, distrital, estadual 
e municipal de educação, a fim de redefinir as estratégias para que as metas estabelecidas, 
sejam alcançadas, em pró de uma educação de qualidade. - Realização de audiências públicas 
para prestar contas à sociedade como se encontram as ações dos planos de educação. A 
educação como direito fundamental, universal, inalienável, uma política de Estado, deve ser 
compreendida como instrumento de formação ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da 
emancipação social, contribuindo de forma decisiva na preparação de pessoas para a 
construção coletiva de um projeto de inclusão e de qualidade social para o País. É 
imprescindível que a educação seja construída, com ampla participação social, com escuta às 
comunidades escolares, com diálogo com os movimentos sociais e atenta aos direitos 
humanos. A educação deve atingir a todos: pessoas negras, indígenas, quilombolas, jovens e 
adultos, do campo, da floresta e das águas. A visão sistêmica da educação requer a forte e 
decisiva presença do Estado e de que mobilize toda a sociedade, numa visão holística, 
compatível com o horizonte de um sistema nacional de educação democrático, inclusivo e 
igualitário. 
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Construção de ações, metas, estratégias, projetos, planos, leis e políticas que superem os 
padrões de poder, as estruturas de desigualdades de classe, raça, gênero, idade, de orientação 
sexual e toda forma de racismo, discriminação e intolerância produziram e produzem efeitos 
positivos e afirmativos ao campo da educação. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Ampliar o currículo de forma a educar e preparar os cidadãos para o mercado de trabalho, para 
valorização da cultura e preservação ambiental. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Articular ações com toda a Rede de ensino, buscando parcerias que venham garantir os 
direitos educacionais, acompanhando efetivamente o desenvolvimento de cada escola e dando 
o devido suporte financeiro, de estrutura, com valorização e formação profissional, 
assegurando espaço para a atuação de pessoas comprometidas e capacitadas para 
assumirem a fiscalização e os encaminhamentos necessários para a concretização dos Planos 
decenais a fim de minimizar as influencias políticas, através da parceria do Conselho Municipal 
de Educação e Fórum Municipal de Educação com o Ministério Público, União Estado e 
Município garantindo intervenção em caso de descumprimento do PNE, PEE e PME. 

 

Itiúba 

 

     

 

PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À EDUCAÇÃO, neste 
processo é imprescindível considerar o fortalecimento de alguns fatores que movem a 
educação brasileira observando: 1- Fortalecer a participação efetiva da sociedade civil no 
cumprimento das ações dos Planos. 2- Garantir o cumprimento das metas, 8 ,9 e 10 presentes 
nos PME, PNE, PEE para a modalidade EJA assegurando assim a apropriação dos saberes 
desses sujeitos e sua permanência na escola. 3-Financiamento para a materialização das 
diretrizes, das metas e das estratégias dos Planos. 4-Implantação do Plano de 
Desenvolvimento Individual para os profissionais da educação. 5- Suporte de psicólogo e 
psicopedagogo por nível de ensino em todas as instâncias educacionais. 

 

Itororó 

 

     

 

( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a 
oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, bem como 
promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o trabalho 
pedagógico com as TICS. - Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica educacional 
adequada a realidade de cada grupo social. - Propor investimentos especificos para trabalhar 
a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que seja capaz de 
minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em consideração a 
falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível educacional e o 
próprio contexto pandêmico. - Promover políticas publica com investimentos, inclusive 
financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que atendam as 
reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. - Fomentar 
meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade das metas 
previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e ampliação de 
recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos decenais. - Efetivar 
políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social de qualidade para 
todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Ituberá 

 

     

 

Valorização profissional de acordo com sua qualificação e nível de formação. 
 

Jacaraci 
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Fortalecimento dos colegiados e grêmios estudantis; Certificação para coordenador 
pedagógico; Proporcionar um calendário escolar que atenda as demandas e sazonalidades 
dos trabalhadores rurais e comunidades ribeirinhas; Renovação do plano de cargos e carreiras; 
Garantir dotação orçamentária dentro das rubricas do município (PPA-LDO-LOA) para 
cumprimento das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação; Ampliar ou 
implementar plano de suporte estratégico, interagindo as políticas setoriais no cumprimento 
das metas e estratégias do PME; Ampliar o atendimento de escolas de educação integral; 
Implantar ou ampliar os conselhos ou órgãos de controle social, para acompanhar as ações 
educacionais externas e internas fortalecendo a participação popular, criando uma política de 
territorialização e resistência contrária à privatização e a desqualificação da educação pública 
inclusive o desmonte de recursos e direitos; 

 

Juazeiro 

 

     

 

O texto encontra-se em anexo, a conferência ocorreu no formato Intermunicipal. 
 

Lajedinho 

 

     

 

Suprimir o parágrafo 423 a 430 do texto base onde diz que a sucessão do usurpador de Michel 
Temer para o governo de Jair Bolsonaro , capitão reformado do Exército e entusiasta da 
ditadura civil-militar instaurada a partir de mil novecentos e sessenta e quatro, eleito com base 
na manipulação de notícias e mídias. Assim sendo, os participantes acharam os termos 
utilizados nestes parágrafos um tanto políticos e contraditórios, já que o atual presidente da 
República foi eleito democraticamente. 

 

Macajuba 

 

     

 

Sugerido que o custo aluno seja calculado levando em consideração a progressão na carreira 
de profissionais da educação e não com base no início da carreira; Financiamento para criação 
de núcleo de atendimento para crianças com difidência, bem como a formação continuada para 
professores; Ampliar oferta de curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, dando 
condições aos profissionais para a realização deste; Elaboração das oficinas práticas dividida 
em segmentos para atuar no seu dia-a-dia em sala de aula; Implantação da escola militar, 
todos sugeriram que, dá condições aos municípios a implantação da gestão modelo a escola 
militar, com ênfase nas estruturas físicas e tecnológicas, ofertando o ensino integral; Ampliar 
as extensões universitárias, melhorando a oferta de vagas para alunos de escola pública ter 
acesso por meios dos programas como: Pró-Une, SISU, FIES; Financiar a implantação nos 
municípios o programa de inclusão digital, visando garantir equipamentos tecnológicos para os 
profissionais da educação e famílias de alunos vulneráveis, bem como garantir a formação dos 
professores nesse novo modelo ensino; Para o município uma capacitação inicial para os 
professores e posteriormente garantir aula de reforço no contra-turno; Sugere o financiamento 
do governo para garantir a reforma na estrutura das escolas, afim de atender as exigências 
sanitárias; Ampliar investimento destinado ao pagamento de profissionais qualificados para 
atendimento desse público alvo 

 

Maetinga 

 

     

 

Criar instancias permanentes de negociação e cooperação entre união,estados, distrito federal 
e municípios; Fortalecer os fóruns permanentes de educação em todas as instancias de 
governo para o acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional 
para os/as profissionais da educação e das políticas de valorização profissional; Aprovar e 
garantir que leis de gestão democrática sejam cumpridas Instituir sistema nacional de avaliação 
democrática; materializar a política nacional de formação dos/das profissionais da educação; 
Garantir ampliação de investimentos públicos em educação pública como proporção do 
produto interno bruto-pib; Otimizar políticas estratégicas dedicadas a garantia de acesso e 
permanência, com inclusão, qualidade e acessibilidade e a redução de desigualdades 
educacionais, considerando as mais diversas populações e suas especificidades (campo, 
quilombolas, ribeirinhos, assentados); Priorizar a agenda educacional pública, gratuita, laica, 
democrática e de qualidade (união, estados, distrito federal e municípios): Criar mecanismos 
legais que combatam toda e qualquer forma de ataque à gestão democrática das instituições 
públicas de educação básica e superior;  

 

Malhada 
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Fortalecer as políticas e ações afirmativas, que promovam a democratização do acesso e 
permanência de parcela da população historicamente excluída do ensino superior; Ampliar os 
investimentos repassados pela união aos estados, distrito federal e municípios para a 
reestruturação de prédios e equipamentos que garantam a educação em tempo integral e a 
universalização e gratuitidade digital. Construir plataforma pública por meio de consórcios de 
universidades e instituições de educação básica pública, entidades acadêmicas, sindicatos e 
estudantes para apoiar e mobilizar projetos pedagógicos e formativos, a fim de dar concretude 
à ação docente e as práticas pedagógicas mediadas por tecnologias; 

   

     

 

Criar redes de apoio para orientações de monitoramento e avaliação dos Planos: Nacional, 
Estadual e Municipal de Educação, oferecendo o suporte necessário para os técnicos 
envolvidos; Estabelecer uma agenda de encontros periódicos para avaliação e monitoramento 
das ações, a cada bimestre, com fins a análise contínua das propostas; Orientar aos municípios 
para a necessidade de um técnico/a em educação para desenvolver o trabalho de avaliação e 
monitoramento das ações que envolvem os Planos: Nacional, Estadual e Municipal; 
Estabelecer um diálogo dos órgãos educativos nacionais com o legislativo brasileiro, para a 
efetivação de projetos na área educacional; Incluir em estados e municípios pessoas do 
legislativo para fazerem parte de comissões municipais e estaduais que dialoguem sobre as 
metas estabelecidas nos Planos: Estadual e Municipal. 

 

Morro do 
Chapéu 

 

     

 

INVESTIMENTO EM FORMÇÃO DOCENTE, INTENSIFICANDO OS PROJETOS DE 
FORMÇÃO CONTINUADA , E A CRIAÇÃO DE E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS 
EDUCATIVOS . CRIAÇÃO DE UM CONSELHO POPULAR COM A PARTICIPAÇÃO DAS 
COMUNIDADES ESCOLARES DE TODAS AS INSTITUIÇÕES BEM COMO UM GRUPO DE 
SUPERVISÃO. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

RETOMAR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, RESPEITO A 
CONDIÇÃO SALARIAL E DA DESCENICA DO TRBALHO DO PROFESSOR, CRIAÇÃO DE 
REFORÇO ESCOLAR PARA GARANTIR O PREENCHIMENTO DAS LACUNAS DE 
APREDIZAGENS SURGIDAS NA PANDEMIA. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

Investir em formação docente, principalmente na área tecnológica, implantando aplicativos de 
aprendizagens, haja visto que enfrentamos um momento atípico na educação, e tivemos que 
nos amoldar na situação. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

EMENDAS ADITIVAS Linha 395 e de qualidade SOCIAL; Linha 448 CONFORME ARTIGO 1º 
DA CF 1988; Linha 486 mais vulneráveis E DESSA FORMA UTILIZAR O SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO DEMOCRÁTICO PARA REGULAR POLÍTICAS PÚBLICAS; Linha 503 
...Educação Básica... EMBORA DÊ ABERTURA (NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 
DO ENSINO FUNDAMENTAL) PARA QUE OS ENTES FEDERADOS E ÓRGÃOS 
NORMATIZADORES, NO EXERCÍCIO DE SUA AUTONOMIA POSSAM PROCEDER COM 
AS TRANSGRESSÕES NECESSÁRIAS NA PERSPECTIVA DA NOÇÃO DE COMPETÊNCIA 
COMO MEDIADORA DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR COM O VIÉS CRÍTICO DAS 
TEORIAS CURRICULARES; Linha 708 ...intersetoriais, RESGUARDADAS NOS PLANOS DE 
EDUCAÇÃO; Linha 746 ...qualidade SOCIAL; Linha 764 ...da educação, O DIREITO DE 
APRENDER; Linha 780 ...PNE E DOS PLANOS SUBNACIONAIS; Linha 636, em vez de 
“assegurar a permanência”, adicionar “ assegurar a permanência qualificada” Linha 400, 
adicionar o parágrafo “Faz-se necessário, também, a garantia de que haja formação 
permanente de todo o corpo docente e comunidade escolar em relação ao conceito e prática 
de inclusão na escola, a partir dos pressupostos éticos e legais.” EMENDAS SUPRESSIVAS 
Linha 425- "eleito sob manipulação" - Há que se respeitar o voto e a decisão do outro. Não é 
mister que um documento público tenha uma opinião pessoal. Linha 429 - "prisão ilegal de 
Lula" - novamente uma opinião partidária. Linha 542- "professores como inimigos internos": 
Achei o temo pesado para um documento público Linha 767 - a linguagem neutra ainda está 
em discussão concernente ao seu uso em documentos público na Bahia.  

 

Muritiba 
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Acho mais uma vez o seu uso de modo muito partidário. LINHAS 425 E 426 - SÃO 
EXPRESSOS JUSTIFICATIVAS SOBRE A ELEIÇÃO DO PRSIDENTE DA REPÚBLICA JAIR 
BOLSONARO QUE NÃO SE JUSTIFICA, ATÉ PORQUE A POPULAÇÃO BRASILEIRA 
ESTAVA INSATISFEITA COM A CORRUPÇÃO QUE ASSOLAVA/ASSOLA O PAÍS, VENDO 
A ELEIÇÃO DO ENTÃO PRESIDENTE, COMO UMA JUSTIFICATIVA DE MUDANÇA NA 
REALIDADE DO PAÍS. NO QUE TANGE A MENÇÃO A LULA CREIO QUE NÃO SEJA 
NECESSÁRIO MENCIONAR NO TEXTO. (ENTENDO QUE O TEXTO DEVERIA FALAR 
SOBRE O USO DOS INSTRUMENTO DE PLANJEJAMENTO EDUCACIONAL TRAZENDO 
REFLEXÕES E NÃO GERERALIZANDO AFRIMAÇÕES SOBRE A REALIDADE DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.NAS LINHAS 500 E 501 - SALIENTA QUE A BNCC TEM 
CONCEPÇÕES RESTRITAS DE EDUCAÇÃO PORQUE SÃO USADAS PARA ALICERÇAR A 
EDUCAÇÃO DO NOSSO PAÍS. NOVAS EMENDAS Assegurar e valorizar as parcerias e 
integração entre o setor da educação com outros setores e órgãos, bem como da sociedade 
em geral. Valorizar e dar condições para efetivação de um programa de aperfeiçoamento 
contínuo aos professores em todas as modalidades. Exercer a autonomia municipal no tocante 
a efetivação das metas e ações previstas no Plano Municipal de Educação. Os Sistemas 
Educacionais devem fomentar políticas públicas (programas, projetos, ações) na perspectiva 
da Educação Ambiental, em todos os níveis e modalidades de Ensino ofertado, com o intuito 
de alcançar os objetivos para o desenvolvimento sustentável-ODS, na busca pela justiça 
socioambiental e pela qualidade de vida. Estabelecer parâmetros comuns aos órgãos públicos 
diretamente ligados ao setor da educação de modo a propiciar o levantamento das ações que 
promovam acesso e permanência de crianças, jovens e adultos na escola, bem como estreitar 
as informações recebidas e catalogadas relacionadas à saúde e ação social devido à 
complexidade do processo ensino e aprendizagem com abrangência integral e social para os 
sujeitos. Diante dos impactos negativos que a pandemia acumulou na área educacional, 
agregado às demandas peculiares que se perduram na Educação brasileira, intensificar o 
investimento em políticas públicas para a implementação de ações pedagógicas para a 
formação do(a) professor(a) em atuação de forma a atingir a todos os estudantes da Educação 
Básica, através de produção local de recursos pedagógicos que dialoguem com as 
especificidades de cada segmento/modalidade, bem como a inserção de materiais didáticos 
específicos para as comunidades tradicionais e população itinerante. Fomentar ações que 
incentivem o debate a respeito da educação enquanto espaço laico, sem a prevalência de uma 
religião em detrimento das demais. 

   

     

 

1- Garantir a oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, 
bem como promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o 
trabalho pedagógico com as TICS. 2- Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica 
educacional adequada a realidade de cada grupo social. 3- Propor investimentos especificos 
para trabalhar a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que 
seja capaz de minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em 
consideração a falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível 
educacional e o próprio contexto pandêmico. 4- Promover políticas publica com investimentos, 
inclusive financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que 
atendam as reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. 5- 
Fomentar meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade 
das metas previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e 
ampliação de recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos 
decenais. 6- Efetivar políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social 
de qualidade para todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Nilo Peçanha 

 

     

 

• Cumprimento das metas do PME • Maior detalhamento do IPA para a comunidade. • 
Potencializar as ações de reforço para a Educação do Campo • Reforço escolar para amenizar 
as dificuldades de aprendizagem no momento pandêmico. • Implementação de propostas 
pedagógicas e metodológicas de ações de alfabetização e letramento nas séries iniciais 

 

Paripiranga 
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• Monitorar, fiscalizar, os planos nacional, estadual, distrital e municipal de Educação para que 
possa concretizar as metas, diretrizes e estratégias em âmbito nacional, estadual, municipal e 
distrital; • Garantir recursos tecnológicos, acesso à internet gratuita aos educandos e 
profissionais de educação a fim de promover uma educação laica, de qualidade, inclusiva 
assegurando a redução da desigualdade educacional; • Estruturar e fortalecer os Conselhos 
(CME, CACS-FUNDEB, CAE), os Fóruns, Grêmios Estudantis, Associações, Grupos 
Religiosos para a construção coletiva e colaborativa dos planos e projetos educacionais; • 
Estabelecer a política de análise da situação de indicação de gestores atuando em rede; • 
Discutir estratégias de formação continuada com ampla participação, com escuta as 
comunidades, em diálogos com movimentos sociais e atenção aos direitos humanos; • 
Implantar políticas educacionais ancoradas nos planos de educação, garantindo acesso, 
permanência e conclusão a todas, todos e todes; • Promover formação continuada em exercício 
englobando todos os profissionais de educação para atender os educandos em suas 
diversidades e especificidades. 

 

Pedrão 

 

     

 

1- Apropriar-se do Plano Municipal de Educação, política pública em prol da qualidade da 
educação, e, efetivamente acompanhar seu monitoramento e avaliação nos momentos de 
audiência pública bem como manter ativo o controle e participação social, para assim 
assegurar a materialização das diretrizes, das metas e das estratégias dos planos nacional, 
estaduais, distritais e municipais de educação 

 

Pilão Arcado 

 

     

 

PROPOSTA 01 Educação integral para o fundamental II, a partir de um olhar social/ 
profissional, que venha assegurar a permanência dos alunos na sala de aula, possibilitando 
aos mesmos uma perspectiva de futuro. PROPOSTA 02 Envolver os vários setores da 
comunidade (saúde, desenvolvimento social e educação), em regime de colaboração através 
de um planejamento direcionado às ações de intensificados para a diminuição do 
analfabetismo. PROPOSTA 03 A inserção das múltiplas tecnologias para o aperfeiçoamento 
das práticas já vivenciadas pelos alunos com vista à promoção humanística, cultural e 
tecnológica na escola. 

 

Pintadas 

 

     

 

Eixo II (linhas 454 e 455 Suprimir “ não cumprir, nem criar condições para” ficando como 
substitutiva “ na descontinuidade da” linha 546 suprimir “de retrocesso” ficando como 
substitutiva “que precisa ser repensada, pois”. 

 

Piritiba 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 EIXO II PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À 
EDUCAÇÃO. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 
1- Garantir a oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, 
bem como promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o 
trabalho pedagógico com as TICS. 2- Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica 
educacional adequada a realidade de cada grupo social. 3- Propor investimentos especificos 
para trabalhar a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que 
seja capaz de minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em 
consideração a falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível 
educacional e o próprio contexto pandêmico. 4- Promover políticas publica com investimentos, 
inclusive financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que 
atendam as reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. 5- 
Fomentar meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade 
das metas previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e 
ampliação de recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos 
decenais. 6- Efetivar políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social 
de qualidade para todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Presidente 
Tancredo Neves 
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EIXO I PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À EDUCAÇÃO 
Propostas do eixo II ? Utilizar os prédios que forem desativados para atender futuramente os 
estudantes no turno oposto, fazendo devidas adequações necessárias (lazer, atividades 
artísticas e atividades esportivas). ? Implementar turmas de reforço escolar em turno oposto 
principalmente focando em língua portuguesa e matemática. ? Formação continuada para 
todos os professores da rede, principalmente para os da turmas de reforço e que sejam 
contratados através de processo seletivo. ? Aumento de investimento através de bolsa de 
estudo para incentivar a permanência dos alunos nas escolas. ? Criação de projeto de lei, no 
qual disponibilize cesta básica, principalmente para pais de alunos e mães de famílias. ? 
Ampliar a quantidade de turmas de EJA nas escolas das comunidades rurais e ampliar turmas 
na sede no turno noturno, disponibilizando transportes para os alunos que precisam se 
deslocar da zona rural para a sede. ? Implementar cursos técnicos aos estudantes para facilitar 
sua entrada no mercado de trabalho. ? Implementar turmas de PROEJA (Programa Nacional 
de Interação da Educação Profissional com a educação básica, na modalidade de jovens e 
adultos) que tem por objetivo oferecer oportunidades da conclusão da educação básica, 
juntamente com a formação profissional para aqueles que não tiveram acesso ao ensino médio 
na idade regular. ? Fazer um minicenso para saber o percentual de estudantes que estão sendo 
atendidos no segmento de ensino. ? Adaptar espaços para fornecer subsídios que se adequem 
a funcionalidade do curso, com profissionais qualificados em cada área especifica. ? Aumentar 
a oferta de bolsas de estudo, casas de apoio, transporte e alimentação. ? Aumentar as vagas 
de ofertas para profissionais que desejam se qualificar. ? Fazer um levantamento nas escolas 
para saber quantos profissionais precisam se qualificar em nível superior. ? Criar mecanismos 
de apoio para que todos os profissionais possam exercer sua função em sua determinada área 
de conhecimento. ? Frota de transportes adequados para cada faixa etária e que os alunos 
sejam acompanhados por um cuidador no tempo do percurso. ? Propor formação para que as 
famílias entendam que a criança participe das atividades escolares respeitando e valorizando 
cada etapa. ? Criar mecanismo e incentivar os adolescentes a identificar qual carreira de 
trabalho quer seguir no futuro, dando oportunidade aos alunos do ensino médio através do 
jovem aprendiz. ? Escolas com salas multifuncionais para atender a demanda das crianças 
com necessidades especiais, com profissionais especializados para a necessidade de cada 
um. ? Criar equipe para a busca de crianças que estão fora da escola com idade 4 a 5 anos, 
principalmente na zona rural. ? Retomar os programas de incentivo e que ajudam no processo 
de aprendizagem como PACTS, baú de leitura, propondo a ludicidade e qualidade de ensino. 
? Adequar as creches com berçários para crianças de 0 a 3 anos. 

 

Quijingue 

 

     

 

1-Garantir acesso de qualidade as tecnologias para os professores e as unidades escolares. 
2-Fazer uma avaliação sistemática das políticas de implementação das Eads. 

 

Rio de Contas 

 

     

 

Pautados no direito à educação de qualidade para todos, todas e todes, sugerimos a 
implantação de um laboratório básico de ciências para que nossos estudantes, exerçam o seu 
direito de aprender experienciando, assegurando assim, a aprendizagem significativa e o 
protagonismo juvenil. 

 

Rodelas 

 

     

 

797. Políticas Públiicas voltadas para a EJA, que possam valorizar e ampliar os saberes do 
público alvo e que venham ofertar oficinas profissionalizantes havendo equidade em sua 
amplitude. 

 

Ruy Barbosa 
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Contudo, precisamos consolidar algumas ações importantes que venham contribuir para o 
cumprimento das metas e estratégias dos Planos, reformulando as leis para obrigar os 
investimentos, avaliações e monitoramento dos governos responsávies, além de acirrar uma 
luta nacional que venha favorecer a criação do Sistema Nacional de Educação/ensino, para a 
garantia do direito a educação, podemos citar: Garantir o cumprimento da Lei do Plano, que 
visa centralizar as políticas educacionais para que as metas e estratégias sejam efetivadas, 
Fortalecer, fazer valer os Planos Municipais, realizando dentro do prazo proposto os ajustes, 
mudanças e avaliações, para operacionalizá-lo dentro dos princípios legais, Executar a 
implementação do Sistema Nacional de Ensino, Estimular a participação social nos colegiados, 
oferecendo sempre formação continuada para todos, Oportunizar a participação social nas 
atividades educacionais, bem como suas discussões e decisões em todos os processos, 
Concretizar o Regime de Colaboração entre Município, Estado e União, implementando 
programas que garantam o desenvolvimento integral da educação, Implementar o fórum 
Municipal de Educação para o fortalecimento do processo de monitoramento e avaliação dos 
planos Municipais, bem como avaliar o sistema Municipal de Ensino, Revogar as Leis dos 
Planos, garantindo a obrigatoriedade dos gestores a efetivar as Metas e Estratégias no Sistema 
de Ensino, Incluir no próximo Plano Decenal 01 (uma) Meta com estratégias específicas para 
as modalidades novas dos currículos (Educação do Campo, Educação indígena e Educação 
Quilombola) e no Plano Vigente, implementar estratégias específicas para cada modalidade. 

 

Santa Cruz da 
Vitória 

 

     

 

Assegurar e valorizar as parcerias e integração entre o setor da educação com outros setores 
e órgãos, bem como da sociedade em geral. Valorizar e dar condições para efetivação de um 
programa de aperfeiçoamento contínuo aos professores em todas as modalidades. Exercer a 
autonomia municipal no tocante a efetivação das metas e ações previstas no Plano Municipal 
de Educação. Os Sistemas Educacionais devem fomentar políticas públicas (programas, 
projetos, ações) na perspectiva da Educação. Ambiental, em todos os níveis e modalidades de 
Ensino ofertado, com o desenvolvimento sustentável-ODS, na busca pela justiça 
socioambiental e pela qualidade de vida. Estabelecer parâmetros comuns aos órgãos públicos 
diretamente ligados ao setor da educação de modo a propiciar o levantamento das ações que 
promovam acesso e permanência de crianças, jovens e adultos na escola, bem como estreitar 
as informações recebidas e catalogadas relacionadas à saúde e ação social devido à 
complexidade do processo ensino e aprendizagem com abrangência integral e social para os 
sujeitos. Diante dos impactos negativos que a pandemia acumulou na área educacional, 
agregado às demandas peculiares que se perduram na Educação brasileira, intensificar o 
investimento em políticas públicas para a implementação de ações pedagógicas para a 
formação do(a) professor(a) em atuação de forma a atingir a todos os estudantes da Educação 
Básica, através de produção local de recursos pedagógicos que dialoguem com as 
especificidades de cada segmento/modalidade, bem como a inserção de materiais didáticos 
específicos para as comunidades tradicionais e população itinerante. Fomentar ações que 
incentivem o debate a respeito da educação enquanto espaço laico, sem a prevalência de uma 
religião em detrimento das demais. 

 

São Felipe 

 

     

 

ATA DA PLENÁRIA DOS EIXOS I E II CONFERÊNCIA MUNICIPAL Às oito horas, do dia 
catorze de dezembro de dois mil e vinte e um, na Escola Municipal Dr. Eraldo Tinoco, foi 
realizada a IV Conferência Municipal da Educação no município de Sapeaçu - Bahia. A 
Conferência abordou os eixos: EIXO I. Décadas de lutas e conquistas sociais e políticas em 
xeque: o golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda brasileira; EIXO II. PNE, Planos 
Decenais, SNE, Políticas Setoriais e Direito à Educação; Foi aberta pelo grupo de trabalho: 
Coordenadoras: Cinara Lago Gonçalves Cruz, Cristiane Lima Castro e Denize Castro de Melo. 
Relator(a): Leila Margarett de Jesus Sampaio Amaral. Apresentada a pauta: 1. Apresentação 
da equipe de trabalho com a apresentação lúdica do vídeo; 2. Apresentação e análise do 
Documento-Referência, do Eixo correspondente; 3. Elaboração, discussão e votação das 
propostas na plenária de eixo; 4. Encaminhamentos das deliberações para a plenária final; 5. 
Definição dos candidatos interessados em assumir a função de Delegados do Eixo 
correspondente, 6. Aberto os debates, os participantes fizeram uso da palavra, debatendo o 
tema do eixo proposto, elaborando proposições, sendo que foram aprovadas as seguintes 
proposições na plenária de eixo com mais de 50% dos votos: Proposição 01. A criação de 
condições, dimensões e fatores para a oferta de um ensino de qualidade social, capaz de 
envolver a discussão abrangente sobre o custo aluno qualidade, deve desenvolver-se em 
sintonia com ações direcionadas à superação da desigualdade socioeconômica e cultural entre 
as regiões. Proposição 02. Formulação e implementação de Diretrizes  

 

Sapeaçu 
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curriculares da educação básica (incluindo a questão da diversidade étnico-racial, de gênero e 
orientação sexual); Proposição 03. Reavaliar parcerias entre as Secretarias da Educação, 
Esporte, Cultura e Assistência Social, objetivando a busca ativa dos cidadãos fora da escola, 
bem como a criação de núcleos intersetoriais para apoio a permanência desse aluno. 
Proposição 04. Construção de ações, metas, estratégias, projetos, planos, leis e políticas que 
superem os padrões de poder, as estruturas de desigualdades de classe, raça, gênero, idade, 
de orientação sexual e toda forma de racismo, discriminação e intolerância produziram e 
produzem efeitos positivos e afirmativos ao campo da educação. Proposição 05. Ampliar o 
currículo de forma a educar e preparar os cidadãos para o mercado de trabalho, para 
valorização da cultura e preservação ambiental. Em seguida passou-se para a discussão sobre 
os candidatos interessados em assumir a função de delegado. Foram indicados à plenária: Jaci 
Claudia Conceição Santos Luciano Lima dos Santos Maria Lúcia Santana Aquino Por fim, não 
havendo mais nada a ser tratado e a pauta cumprida, a coordenação do grupo de trabalho deu 
por encerrada as discussões no eixo, direcionando todos os participantes à plenária final para 
relatoria das proposições e votação final, posterior encaminhamento das proposições 
aprovadas para à Conferência Estadual de Educação. E, para constar, fiz lavrar o presente 
termo, que após lido e achado conforme, será por todos assinado. Sapeaçu – Bahia, 14 de 
dezembro de 2021 Coordenadoras: Cinara Lago Gonçalves Cruz, Cristiane Lima Castro e 
Denize Castro de Melo. Relator(a): Leila Margarett de Jesus Sampaio Amaral. 

   

     

 

Criar plataforma permanente de divulgação dos dados sobre a Educação Municipal; Alimentar 
o sistema de dados frequentemente, mantendo-o sempre atualizado; Ampliar os dados da 
Educação de Jovens e Adultos e do Campo nas plataformas existentes a nível nacional e 
estadual; Garantir financiamento de cursos profissionalizantes que dialoguem com a 
necessidade da população a partir dos 15 anos de idade no meio rural e urbano de forma 
integrada ao currículo escolar; Fomentar investimentos financeiros para a Educação 
Profissional e Tecnológica no âmbito rural e urbano para o público a partir de 15 anos. 

 

Sátiro Dias 

 

     

 

Proposições locais: adaptação das escolas, da rede municipal de educação de Saúde/Ba para: 
receber os alunos no pós-pandemia de modo presencial com segurança de modo a minimizar 
prováveis contágios por covid-19;reformulação do projeto político pedagógico (ppp) das 
escolas frente à nova realidade pós-pandêmica, viabilizando o trabalho de forma remoto, 
híbrido e presencial do trabalho didático-pedagógico das unidades escolares municipais; 
criação de regimento único escolar 

 

Saúde 

 

     

 

O PNE, os Planos decenais traçam metas e estratégias para o alcance da qualidade da 
educação em todas as modalidades. Dessa forma, os referidos planos devem vislumbrar 
estratégias para a concretização de políticas públicas que busquem possibilitar desde a oferta 
de cursos para a formação de profissionais que atuem em todas as áreas da educação para a 
formação plena do indivíduo. Ampliar os espaços físicos das Unidades escolares e aquisição 
de material de recursos para creches e escolas em tempo integral. Reformular as Políticas 
Públicas para a EJA. 

 

Simões Filho 

 

     

 

Garantir a alfabetização de todas as crianças com estratégias metodológicas e produção de 
material didático específico, lúdico e digital. 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

Selecionar e incentivar o usa das tecnologias para a alfabetização assegurando a diversidade 
de métodos, bem como, acompanhamento dos resultados 

 

Sítio do Quinto 
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( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a 
oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, bem como 
promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o trabalho 
pedagógico com as TICS. - Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica educacional 
adequada a realidade de cada grupo social. - Propor investimentos especificos para trabalhar 
a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que seja capaz de 
minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em consideração a 
falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível educacional e o 
próprio contexto pandêmico. - Promover políticas publica com investimentos, inclusive 
financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que atendam as 
reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. - Fomentar 
meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade das metas 
previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e ampliação de 
recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos decenais. - Efetivar 
políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social de qualidade para 
todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Taperoá 

 

     

 

EIXO II PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À EDUCAÇÃO. 
( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a 
oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, bem como 
promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o trabalho 
pedagógico com as TICS. - Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica educacional 
adequada a realidade de cada grupo social. - Propor investimentos especificos para trabalhar 
a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que seja capaz de 
minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em consideração a 
falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível educacional e o 
próprio contexto pandêmico. - Promover políticas publica com investimentos, inclusive 
financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que atendam as 
reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. - Fomentar 
meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade das metas 
previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e ampliação de 
recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos decenais. - Efetivar 
políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social de qualidade para 
todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Teolândia 

 

     

 

Retomar e aprofundar políticas estratégicas que garantam o acesso e permanência, com 
redução das desigualdades educacionais, oferecendo processo pedagógico e formativo na 
perspectiva de potencializar as comunidades em redes, com incentivos financeiros. 

 

Uauá 

 

     

 

EIXO II PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À EDUCAÇÃO. 
( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a 
oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, bem como 
promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o trabalho 
pedagógico com as TICS. - Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica educacional 
adequada a realidade de cada grupo social. - Propor investimentos especificos para trabalhar 
a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que seja capaz de 
minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em consideração a 
falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível educacional e o 
próprio contexto pandêmico. - Promover políticas publica com investimentos, inclusive 
financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que atendam as 
reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. - Fomentar 
meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade das metas 
previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e ampliação de 
recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos decenais. - Efetivar 
políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social de qualidade para 
todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Valença 
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Além do que foi supracitado, a educação domiciliar também corrobora para o retrocesso na 
luta pela inclusão de crianças e adolescentes com deficiência, porque coloca em xeque as 
conquistas recentes da Educação Inclusiva, consequentemente, aprofundando as 
desigualdades educacionais. Portanto, não é uma alternativa viável para a população da nação 
brasileira. É um projeto elitista, sem interesse coletivo e também sem demanda social. Nesse 
sentido, estimula a evasão escolar, enfraquecendo a escola pública como espaço promotor de 
democracia além de comprometer a formação cidadã do estudante. Assim, a educação deve 
ser concebida como um direito e não como um privilégio. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

873. Nesse arcabouço, a educação é um fenômeno essencial e fundamentalmente humano, 
portanto não pode ser concebida de maneira isolada, mas deve ser tratada como um fenômeno 
social que se consolida na instância individual e coletiva, desse modo, deve ser parte integrante 
das relações sociais, políticas, econômicas, e culturais de uma sociedade. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 EIXO II PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À 
EDUCAÇÃO. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 
1-Garantir a oferta de equipamentos na área tecnológica para aprimorar a prática de ensino, 
bem como promover cursos de capacitação para professores a fim de desenvolver/ampliar o 
trabalho pedagógico com as TICS. 2-Buscar o fortalecimento da equidade tecnológica 
educacional adequada a realidade de cada grupo social. 3-Propor investimentos especificos 
para trabalhar a questão psíquica e emocional de discentes e profissionais da Educação, que 
seja capaz de minimizar os danos na educação ocasionados pelo COVID-19, levando em 
consideração a falta de equidade de material de tecnologia digital, acesso à internet, desnível 
educacional e o próprio contexto pandêmico. 4- Promover políticas publica com investimentos, 
inclusive financeiros, atinentes a viabilização e instituição de planos decenais factíveis, que 
atendam as reais demandas educacionais e que as respectivas metas sejam concretizadas. 5- 
Fomentar meios mais eficazes de monitoramento dos planos decenais com foco na efetividade 
das metas previstas, inclusive em nível municipal, bem como com vistas na garantia e 
ampliação de recursos federais, os quais propiciem a concretude dos referidos planos 
decenais. 6- Efetivar políticas públicas que efetivamente garantam o direito a educação social 
de qualidade para todas as etapas de ensino e modalidades da educação. 

 

Wenceslau 
Guimarães 

 

     

 

EIXO III – EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL 
E INCLUSÃO 

   

     

 

Parágrafo Original: O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa 
extensão territorial se traduz em uma ampla, rica e diversa cultura, em uma 
composição étnica e racial também diversa, além da riqueza da fauna e da flora. 
Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, ele traz como 
uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e de gênero. 

   

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e de gênero. gênero. É preciso que nós, professores mediadores do 
conhecimento, primeiramente, tenhamos a consciência de que o espaço físico da sala de aula 
é plural, e é nele que as diversidades, sejam elas de gênero, cultural, religiosa, etc se 
encontrem, dessa forma, devemos nos despir de todos os nossos pré-conceitos e sermos 
imparciais em relação ao nosso alunado, buscando, dentro as possibilidades, proporcionar um 
espaço educativo, prazeroso e acolhedor para os nossos estudantes. Uma escola organizada 
para o atendimento aos alunos com deficiência assegurando as condições  

 

Alagoinhas 
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necessárias para uma educação de qualidade 
   

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas riquezas naturais e 
culturais, ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e de gênero. gênero, linguístico e técnico-científico-informacional. 

 

Almadina 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além É a 
consagração da riqueza visão sistêmica, da fauna e da flora. Contudo, visão do todo, onde 
todos os parceiros se articulam horizontalmente, isto é, não há hierarquia, de forma a efetivar 
pedagogicamente o País é abundante em ri- quezas naturais princípio da continuidade no 
processo ensino aprendizagem, desde a educação infantil até o ensino superior, garantindo a 
implantação e culturais, ele traz como uma das características mais marcantes as 
desigualdades étnico-racial, econômica, social e de gênero. implementação efetiva do SNE até 
2034. 

 

América 
Dourada 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial “Contudo, se traduz 
em uma ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, 
além da riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas riquezas 
naturais e culturais, ele traz apresenta como uma uma das características mais marcantes as 
desigualdades étnico-racial, econômica, social e de gênero. gênero”. Rejeitado por 94% dos 
delegados. 

 

Andaraí 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e social, de gênero. gênero e sexualidade. 

 

Barra do Choça 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica social e racial também diversa, além 
da riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e 
culturais, ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e de gênero. 

 

Biritinga 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e de gênero. gênero e pessoas com deficiências, TEA (Transtorno do 
Especto Autista) e AHSD (Altas Habilidades e Superdotação) como previsto na política da 
Educação Especial. Na linha 888 leia-se ... Social, de gênero e pessoas com deficiência , TEA, 
AHSD. 

 

Caculé 
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O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e social, de gênero. gênero e educacional.. 

 

Camaçari 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante Abundante em ri- quezas riquezas 
naturais e culturais, ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades 
étnico-racial, religiosa, econômica, social e de gênero. 

 

Correntina 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e de gênero. gênero. 1003 AÇÕES AFIRMATIVAS: É NECESSÁRIO 
GARANTIR MECANISMOS E MEIOS INSTITUCIONAIS PARA A AÇÃO AO COMBATE DE 
FORMA INTERSETORIAL, DAS CAUSAS TÍPICAS DA VULNERABILIDADE SOCIAL, 
PRINCIPAL VETOR DO INSUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS PROVENIENTES DE 
FAMÍLIAS DE BAIXA REND, TENDO EM VISTA O MONITORAMENTO DO DESEMPENHO E 
FREQUENCIA DESTES EM SUA JORNADA ACADEMICA PREVENDO A INTERVENÇÃO DE 
ORGÃOS COMPETENTES EM SITUAÇÕES QUE POSSAM ACARRENTAR EM 
TRANSTORNOS QUE PREJUDIQUEM O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DESSE 
PÚBLICO E OU INTERFIRAM O ACESSO A DIREITOS BÁSICOS COM O ACESSO A 
EDUCAÇÃO. ORGÃOS COMPETENTES: ? A LEI FEDERAL 557 DE 04 DE DEZEMBRO DE 
2013 ? CONSELHO ESCOLAR ? PROJETO PRESENÇA E BUSCA ATIVA ? GESTOR AB 

 

Glória 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas riquezas naturais e 
culturais, ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e classe social, regionalidade, das pessoas com deficiencia, de gênero. 
gênero e sexualidade. 

 

Jequié 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social sócio-cultural e de gênero. 

 

Jussari 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas riquezas naturais e 
culturais, ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e social, de gênero. gênero e regionais. 

 

Malhada de 
Pedras 
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O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
socioespacial, linguística, econômica, social e de gênero. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o País é abundante em ri- quezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as como: desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e de gênero. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas 
características plu- riétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a 
nossa grande riqueza, mas também as enormes desigualdades, que tem como 
consequência diferentes formas de violência contra grande parte da população, 
dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as 
negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre 
outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, 
principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de 
direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

   

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só 
reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela à justiça social. social 
e equidade de acesso ao capital cultural. 

 

Almadina 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só 
reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. social e 
o fortalecimento dos conselhos dando condições para o seu pleno funcionamento. Garantindo 
assim a formação continuada necessária para o funcionamento das escolas. 

 

Amélia 
Rodrigues 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só 
reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. social, 
além de políticas públicas para ressocialização dos jovens e  

 

Barra do Choça 
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adolescentes em estado de vulnerabilidade. 
   

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência física e psicologica 
contra crianças e adolescentes contra grande parte da população, dentre elas a dizimação dos 
povos indígenas, morte e encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra 
as mulheres, sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, 
dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, 
principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, 
reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Barrocas 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, multirraciais e sociais , que demarcam a nossa grande riqueza, 
mas também as enormes desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de 
violência contra grande parte da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, 
morte e encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, 
sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. 
Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a 
educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade equidade e reparação de direitos, 
reconhecimento e respeito à diversidade e pela justiça social. 

 

Biritinga 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, infantil,ciganos, circenses dentre outras. Essas 
características por si só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional 
deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela 
justiça social. 

 

Caculé 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também 
mas também as enormes desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de 
formas de violência contra grande parte da população, população DO CAMPO, dentre elas a 
dizimação dos povos indígenas, povos indígenas, morte e encarceramento da juventude negra 
e periférica, CONTRA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, a violência contra as contra as 
mulheres, sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, 
trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer 
política, qualquer. política, principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, 
igualdade de igualdade. de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Catu 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só 
reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade de direitos, que garanta o acesso e permanência de todos e todas em 
instituições públicas com boa qualidade de ensino e  

 

Cravolândia 
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infraestrutura, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 
   

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, educação especial, dentre outras. Essas 
características por si só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional 
deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela 
justiça social. 

 

Eunápolis 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só 
reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. social. 
A diversididade abarca uma gama de sujeitos e grupos sociais éticos d políticos que durante 
muitos anos lutaram pelos seus direitos mediante o sistema capitalista que silencia as vozes 
por meio de práticas escravistas e excludentes . Dentro desses grupos estão: os negros as 
mulheres, as crianças com deficiência, as comunidades quilombolas e indígenas, os povos do 
campo das águas e das florestas, as famílias dos assentamentos. Enfim cada um desses 
grupos oprimidos pelo capitalismo visam terem os seus direitos reconhecidos e posteriormente 
garantidos e enquanto a luta continua em lugares diversos , vidas estão sendo dilaceradas, 
sonhos roubados e o crescente aumento no número dos homicídios nas estatísticas . 
Compreender essa realidade é fundamental para discutir os motivos da negação dos direitos 
contidos na Constituição Brasileira e que por muitas vezes não tem eficácia no cotidiano desses 
sujeitos. É necessário dar voz a esses grupos que clamam por justiça e uma vida com 
dignidade. 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também 
as enormes desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra 
grande parte da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e 
encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as 
negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas 
características identitárias por si só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a 
educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à 
diversidade e pela justiça social. 

 

Guanambi 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só 
reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 
Promover o engajamento e a participação entre a família e a escola, buscando garantir que 
todas as crianças e adolescentes sejam consideradas como prioridades nas politicas públicas, 
respeitando as diferenças raciais, étnicas e de gênero. 

 

Ibipitanga 

 



352 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem têm como consequência diferentes formas de violência contra grande 
parte da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, a discriminação e a falta de acessibilidade 
para pessoas com deficiência intelectual, sensorial e motora, dentre outras. Essas 
características por si só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional 
deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, equidade, reconhecimento à 
diversidade e pela justiça social. 

 

Itaberaba 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só 
reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade igualdade, equidade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela 
justiça social. social., com dignidade 

 

Itatim 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também 
as enormes desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra 
grande parte da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e 
encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as 
negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, LGBTTQIA+, trabalho infantil,discriminação 
das pessoas com deficiência, da intolerância religiosa infantil, dentre outras. Essas 
características por si só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional 
deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela 
justiça social. 

 

Jequié 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, das comunidades originárias, 
morte e encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, 
sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, abuso sexual, 
dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, 
principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, 
reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Jussari 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também 
as enormes desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra 
grande parte da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e 
encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as 
negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, violência no campo e a 
expulsão dos povos tradicionais de seus territórios, dentre outras. Essas características por si 
só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Malhada de 
Pedras 
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A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, NEGAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO 
dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, 
principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, EQUIDADE igualdade de 
direitos, reconhecimento à diversidade e pela AMPLA justiça social. 

 

Pojuca 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais pluriculturais, multirraciais e multirraciais, diversos religiosamente, que demarcam 
a nossa grande riqueza, mas também as enormes desigualdades, que tem como consequência 
diferentes formas de violência contra grande parte da população, dentre elas a dizimação dos 
povos indígenas, morte e encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra 
as mulheres, sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, 
dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, 
principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, 
reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Rio de Contas 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, quilombolas, morte e 
encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as 
negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, intolerância religiosa, 
dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, 
principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, 
reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a as condições financeiras, dizimação dos povos indígenas, morte 
e encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo 
as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas 
características por si só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional 
deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela 
justiça social. 

 

São Desidério 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas as pessoas com deficiência e /ou com necessidades educacionais 
especiais (público-alvo da educação especial/inclusiva), a dizimação dos povos indígenas, 
morte e encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, 
sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, pedofilia, 
dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, 
principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, 
reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Teixeira de 
Freitas 
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A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, violência e 
morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só 
reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela 
democracia, igualdade e equidade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça 
social. 

 

Teofilândia 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude negra periférica e periférica, das pessoas com deficiência, a violência contra as 
mulheres, sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, 
invisibilidade dos moradores de rua, dentre outras. Essas características por si só reafirmam 
que toda e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, 
igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Tucano 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também as enormes 
desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra grande parte 
da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e encarceramento da 
juventude população negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as negras, 
violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho infantil, intolerância religiosa dentre outras. 
Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer política, principalmente a 
educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade de direitos, reconhecimento à 
diversidade e pela justiça social. 

 

Várzea Nova 

 

     

 

A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características plu- riétnicas, 
pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas também 
as enormes desigualdades, que tem como consequência diferentes formas de violência contra 
grande parte da população, dentre elas a dizimação dos povos indígenas, morte e 
encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, sobretudo as 
negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, LGBTQIA+,CASAMENTO INFANTIL, 
EXPLORAÇÃO INFANTIL NO MERCADO DE TRABALHO, COMBATE A CULTURA DO 
ESTUPRO, trabalho infantil, dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda 
e qualquer política, principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, 
igualdade de direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 

 

Xique-Xique 

 

     

 

Parágrafo Original: A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar 
de estarmos longe de resolver os problemas, têm educado e reeducado a 
sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. É com eles que a democracia 
brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- blica, gratuita, laica, com 
qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável da 
garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos 
e econômicos. 
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A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm educado pode educar e reeducado reeducar a sociedade, a justiça, o Estado 
e a si mesmos. É com Com eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à 
educação pú- blica, pública, gratuita, laica, com qualidade social e que reconhece e respeita 
as o respeito às diferenças é indissociável da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, 
humanos, culturais, políticos e econômicos. 

 

Almadina 

 

     

 

A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. É com 
eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- blica, gratuita, 
laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável da garantia 
dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos e econômicos. 
econômicos e nesse tempo pandêmico, articular com as ações já existentes na área da saúde 
em atendimento coletivo. 

 

Barra do Choça 

 

     

 

A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. É com 
eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- blica, gratuita, 
laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável não se 
dissocia da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos e 
econômicos. 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm fomentado ações educativas e, em certa medida, educado e reeducado a 
sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. É com eles que a democracia brasileira tem 
aprendido que o direito à educação pú- blica, gratuita, laica, com qualidade social e que 
reconhece e respeita as diferenças é indissociável da garantia dos direitos fundamentais, civis, 
sociais, humanos, culturais, políticos e econômicos. 

 

Itaberaba 

 

     

 

A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. É com 
eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- blica, gratuita, 
laica, equitativa, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável 
da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos e 
econômicos. 

 

Jussari 

 

     

 

A atuação e o FORTALECIMENTO DO protagonismo de coletivos POPULARES diversos, 
TAIS COMO: MOVIMENTOS ESTUDANTIS, FÓRUNS DE EJA, CONSELHOS DE DIREITOS, 
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DENTRE OUTROS apesar de estarmos longe de resolver 
os problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. É 
com eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- blica, gratuita, 
laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável da garantia 
dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos e econômicos. 

 

Pojuca 

 

     

 

A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado laico e a si mesmos. É 
com eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- blica, gratuita, 
laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável da garantia 
dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos e econômicos. 

 

Rio de Contas 
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A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm gradativamente educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si 
mesmos. É com eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- 
blica, gratuita, laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é 
indissociável da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos 
e econômicos. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm educado e reeducado contribuído para reeducar a sociedade, a justiça, o 
Estado e a si mesmos. É com eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à 
educação pú- blica, gratuita, pública, laica, com qualidade social e que reconhece e respeita 
as diferenças é indissociável da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, 
culturais, políticos e econômicos. 

 

São Sebastião 
do Passé 

 

     

 

A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver os 
problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. É com 
eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- blica, pública 
inclusiva, integral, gratuita, laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as 
diferenças é indissociável da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, 
culturais, políticos e econômicos. 

 

Teofilândia 

 

     

 

A atuação e o protagonismo de coletivos sociedades organizadas diversos, apesar de estarmos 
longe de resolver os problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e 
a si mesmos. É com eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação 
pú- blica, gratuita, laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é 
indissociável da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos 
e econômicos. 

 

Várzea Nova 

 

     

 Parágrafo Original: A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos 
coletivos sociais diversos, tratados como desiguais, é o que tem possibilitado 
alguns avanços na sociedade brasi- leira, e articulados em movimentos sociais 
eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos de luta pelos direitos 
humanos e pela diversidade. 

   

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, e 
articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos 
de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. diversidade, mesmo diante do atual 
cerceamento dos direitos. 

 

Barra do Choça 

 

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, brasileira, 
e articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos 
de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. diversidade, preparando as crianças desde 
a primeira infância para lidar com as desigualdades para que no futuro se tenha uma sociedade 
menos desigual, tendo a escola o papel de promover ações democráticas. 

 

Belmonte 
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A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, brasileira, 
e articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos 
de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. diversidade. A presença ativa dos sujeitos 
nos coletivos sociais diversos e o avanço da consciência dos direitos cidadãos, tratados como 
desiguais, tem, possibilitado alguns avanços na sociedade brasileira e, articuladas em 
movimentos, têm desenvolvido ações pelos direitos constitucionais e humanos. 

 

Caetité 

 

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, juntamente com a atuação do poder público, é o que tem possibilitado alguns 
avanços na sociedade brasi- leira, e articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido 
ações nos sindicatos, ações, movimentos de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, e 
articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos 
de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. diversidade. A diversidade abarca uma gama 
de sujeitos e grupos sociais éticos d políticos que durante muitos anos lutaram pelos seus 
direitos mediante o sistema capitalista que silencia as vozes por meio de práticas escravistas 
e excludentes . Dentro desses grupos estão: os negros as mulheres, as crianças com 
deficiência, as comunidades quilombolas e indígenas, os povos do campo das água e das 
florestas, as famílias dos assentamentos. Enfim cada um desses grupos oprimidos pelo 
capitalismo visam terem os seus direitos reconhecidos e posteriormente garantidos e enquanto 
a luta continua em lugares diversos , vidas estão sendo dilaceradas, sonhos roubados e o 
crescente aumento no número dos homicídios nas estatísticas . Compreender essa realidade 
é fundamental para discutir os motivos da negação dos direitos contidos na Constituição 
Brasileira e que por muitas vezes não tem eficácia no cotidiano desses sujeitos. É necessário 
dar voz a esses grupos que clamam por justiça e uma vida com dignidade. 

 

Castro Alves 

 

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, brasileira, 
e articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos 
de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. diversidade, EMBORA ESTE PROCESSO 
NÃO TENHA GARANTIDO A EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES. 

 

Catu 

 

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, e 
articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos 
de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. diversidade a fim de buscar conhecimentos 
inerentes à Diversidade, inclusão e Direitos humanos na Educação. 

 

Ibirataia 

 

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos e movimentos sociais 
diversos, tratados como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade 
brasi- leira, brasileira, e articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos 
sindicatos, associações, fomentando também, a criação e o fortalecimento de grêmios 
estudantis e demais movimentos de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. 

 

Laje 
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A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, e 
articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos 
de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. diversidade, por outro lado, precisamos 
fortalecer a participação da família no cotidiano da escola através de órgãos de 
representatividade como colegiado, conselhos, grêmios. 

 

Rio de Contas 

 

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, e 
articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, movimentos 
de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. Por isso se faz necessário incluir a 
linguagem brasileira de sinais, LIBRAS, nos currículos escolares enquanto segunda língua 
oficial brasileira, sendo primeira língua pra surdos e primeira língua para ouvintes. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, tratados 
como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasi- leira, e 
articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações nos sindicatos, associações, 
ONGs, centros de inclusão movimentos de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Parágrafo Original: Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, 
quilombola, LGBTQIA+, ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das 
florestas, das águas e ribeirinhos, dos povos e comunidades tradicionais, das 
pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, dos direitos humanos, 
dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra a 
violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância 
religiosa e pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas 
e tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam 
constituídas em políticas de Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, 
legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um campo articulado a 
todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do direito à 
diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

   

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um campo 
articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do direito 
respeito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Almadina 

 

     

 

Sugestão de emenda para adição ao final do parágrafo o “...do povo negro, índios, quilombolas 
e comunidades tradicionais. Assim sendo, faz?necessário, implantar nas escolas de forma 
efetiva a Lei 10.639/2003 e a Lei Complementar 11645/2008, através do planejamento; projetos 
políticos pedagógicos; projeto institucionais, entendendo que conhecimento é poder e a escola 
é lugar de promoção da igualdade, de empoderamento e combate a toda forma de preconceito 
ou de segregação”. Aprovado por 49% dos delegados, sendo conduzida para a plenária final. 

 

Andaraí 
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Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. públicas adequada a cada 
realidade. A educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões, se torna um 
dos eixos centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais 
ampla, entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Andorinha 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, os movimentos sociais, indígena, negro, quilombola, 
LGBTQIA+, ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e 
ribeirinhos, dos povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, 
adultos e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta 
antimanicomial, contra a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a 
intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e 
tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de 
Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A 
educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos 
centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, 
entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Barra do Choça 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, ciganos 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um campo 
articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do direito à 
diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Biritinga 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, 
ciganos, itinerantes, dos povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de 
jovens, adultos e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta 
antimanicomial, contra a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a 
intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e 
tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de 
Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A 
educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos 
centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, 
entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Camaçari 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um  

 

Guanambi 
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campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do 
direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. Para tanto, é necessária a 
construção de redes intersetoriais e parcerias público-privadas (como exemplo, escolas da 
rede regular e escolas especializadas) de modo a efetivar a educação na perspectiva inclusiva 
como política de Estado e não de governo. 

   

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um campo 
articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do direito à 
diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. Incluir no currículo do ensino 
Fundamental I e II conteúdos voltados para os direitos da pessoas com deficiência na forma 
da Lei 13.146/15 LBI. Implantar um currículo escolar diferenciado que proponha um olhar para 
a diversidade sendo capaz de transformar a educação quilombola e construir uma escola 
verdadeiramente inclusiva: 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, deficiênciasdas crianças, 
jovens, adultos e idosos, impossibolitados de frequentar a escola por questão de saúde, , de 
jovens, adultos e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta 
antimanicomial, contra a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a 
intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e 
tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de 
Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A 
educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos 
centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, 
entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Historicamente, os movimentos de mulheres, feminista, indígena, negro, quilombola, 
LGBTQIA+, ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e 
ribeirinhos, dos povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, 
adultos e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta 
antimanicomial, contra a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra o racismo 
religioso, a intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na politização 
dessas e tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam constituídas em 
políticas de Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas 
públicas. A educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos 
eixos centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, 
entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Itaberaba 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da infância e adolescência, juventude, dos povos do campo e das florestas, das 
águas e ribeirinhos, dos povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de 
jovens, adultos e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta 
antimanicomial, contra a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a 
intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e 
tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de 
Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A 
educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões,  

 

Itatim 
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se torna um dos eixos centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa 
perspectiva mais ampla, entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e exercício 
da cidadania. 

   

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um campo 
articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do direito à 
diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. cidadania. as secretarias estaduais 
e muniicpais de educação deverá desenvolver projetos que esclareça a luta dos diversos 
movimentos. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. públicas COM A IMPLANTAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS EM 
REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE OS ENTES FEDERADOS . A educação, por ser um 
campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do 
direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Pojuca 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, ciganos, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um campo 
articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do direito à 
diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, e especificas como extrativistas, comunidades de 
terreiros,imigrantes, ciganos, agricultores familiares, marisqueiras e pescadores das pessoas 
com deficiências, de jovens, adultos e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, bem como 
os defensores da luta antimanicomial, contra a violação dos direitos humanos no sistema 
prisional, contra a intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na 
politização dessas e tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam 
constituídas em políticas de Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, legislativo e 
nas políticas públicas. A educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões, se 
torna um dos eixos centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva 
mais ampla, entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

São Sebastião 
do Passé 
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Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra 
a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo 
respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e 
históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar 
no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um campo 
articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do direito à 
diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. cidadania sem ferir os valores 
constituídos desde o princípio da humanidade. 

 

Sento Sé 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de crianças, jovens, adultos 
e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, 
contra a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e 
pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais 
e históricas, pressionando para que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a 
figurar no ordenamento jurídico, legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um 
campo articulado a todas essas dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do 
direito à diversidade e à diferença, numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno 
desenvolvimento humano, direito e exercício da cidadania. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos 
povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, 
povos de assentamentos rural, povos ciganos e pessoa com deficiência dos direitos humanos, 
dentre outros, bem como os defensores da luta antimanicomial, contra a violação dos direitos 
humanos no sistema prisional, contra a intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, 
têm avançado na politização dessas e tantas questões sociais e históricas, pressionando para 
que sejam constituídas em políticas de Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, 
legislativo e nas políticas públicas. A educação, por ser um campo articulado a todas essas 
dimensões, se torna um dos eixos centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, 
numa perspectiva mais ampla, entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e 
exercício da cidadania. 

 

Xique-Xique 

 

     

 Parágrafo Original: É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos 
quilombolas, das pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos 
povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas e favelas, juntamente com 
as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, vinham 
apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses 
avanços adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos 
sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como desiguais, ao 
caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de 
distribuição e transferência de renda, política habitacional popular, de 
preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população 
LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do 
desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. Importante não 
perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, 
desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 
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É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, território, territorialidade, estética, entre outros. Importante não perder de vista 
que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm 
sofrendo amplos retrocessos. retrocessos. emendas aditivas ( azul) 

 

Amargosa 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se 
efetivaram Estamos como políticas Presenciando defasagens no sistema de Estado e, 
educacional, mas essa realidade não é algo vivenciado somente no período atual, mas sim , 
desde o golpe muitos anos, e que mesmo após as mudanças de 2016, vêm sofrendo amplos 
retrocessos. governantes as dificuldades de investimentos e manutenção de uma educação de 
qualidade continuam. 

 

Aracatu 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se 
efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe militar de 1964 sendo reforçado em 2016, 
vêm sofrendo amplos retrocessos. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se 
efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, Estado, vêm sofrendo amplos 
retrocessos. 

 

Barrocas 
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É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, das pessoas com deficiência, das pessoas em situação de rua, juntamente com as 
demandas políticas e as respostas do Estado democrático, vinham apresentando avanços 
quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços adquiriram sentido e significado 
mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como 
desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de 
distribuição e transferência de renda, política habitacional popular, de preservação da 
agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das 
mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao 
direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. 
Importante não perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado 
e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 

 

Biritinga 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se 
efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos 
retrocessos. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA juntamente com as demandas políticas e as 
respostas do Estado democrático, vinham apresentando avanços quando comparados ao 
contexto do século XX. Esses avanços adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida 
dos sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como desiguais, ao 
caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e 
transferência de renda, política habitacional popular, de preservação da agricultura 
camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das mulheres, 
para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao direito de 
acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. Importante 
não perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o 
golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 

 

Catu 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, biodiversidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços 
não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos 
retrocessos. Estado. 

 

Correntina 
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É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, das pessoas com deficiências, juntamente com as demandas políticas e as respostas 
do Estado democrático, vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do 
século XX. Esses avanços adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos 
sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a 
lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de 
renda, política habitacional popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca 
artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a 
população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do 
desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. Importante não perder de vista 
que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm 
sofrendo amplos retrocessos. 

 

Cravolândia 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, de inclusão, do desenvolvimento sustentável 
e da biodiver- sidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se 
efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos 
retrocessos. 

 

Crisópolis 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, biodiversidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços 
não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos 
retrocessos. 

 

Dom Basílio 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- biodiversidade, estrutura de espaços físicos, contratação de técnicos sidade, 
especializados, assistência à família de pessoas com deficiência, ao direito de acessibilidade, 
do desenvolvimento sustentável e da biodiversidade, entre outros. Importante não perder de 
vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, 
vêm sofrendo amplos retrocessos. 

 

Eunápolis 
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É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, biodiversidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços 
não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos 
retrocessos. Desse modo, é preciso de sejam criados mecanismos legais que garantam a 
efetivação e concretização dos mecanismos de lei já conquistados e não executados na prática 
escolar, tais como a LBI (Lei Brasileira de Inclusão e a Lei 14.254/21 (que garante direitos de 
pessoas com TDAH e dislexia). 

 

Guanambi 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população comunidade LGBTQIA+, 
ao direito à memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável 
e da biodiver- sidade, biodiversidade, entre outros. Importante É importante não perder de vista 
que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm 
sofrendo amplos retrocessos. 

 

Itatim 

 

     

 

É 6. É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em 
situação prisional, das pessoas com deficiência, dos negros, das mulheres, dos povos do 
campo e da floresta, dos moradores de vilas e favelas, juntamente com as demandas políticas 
e as respostas do Estado democrático, vinham apresentando avanços quando comparados ao 
contexto do século XX. Esses avanços adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida 
dos sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como desiguais, ao 
caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de de. distribuição 
e transferência de renda, política habitacional popular, de preservação preservação. da 
agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das 
mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, LGBTTQIA+, ao direito à memória e à 
verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, 
biodiversidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se efetivaram 
como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 
retrocessos 

 

Jequié 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais das comunidades originárias, dos indígenas, dos 
quilombolas, das pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do 
campo e da floresta, dos moradores de vilas e favelas, das pessoas com deficiência, 
juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, vinham 
apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, das políticas públicas de diversidade 
sexual e de gênero junto à a população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao direito 
de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. 
Importante não perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado 
e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos  

 

Jussari 
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retrocessos. 
   

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, juntamente com as 
demandas políticas e as respostas do Estado democrático, vinham apresentando avanços 
quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços adquiriram sentido e significado 
mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como 
desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de 
distribuição e transferência de renda, política habitacional popular, de preservação da 
agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das 
mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao 
direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. 
Importante não perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado 
e, desde o golpe a situação política de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da 
biodiver- sidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se 
efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe que a partir de 2016, vêm sofrendo 
amplos retrocessos. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à 
memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, acessibilidade PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E MOBILIDADE 
REDUZIDA , do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. Importante 
não perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o 
golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 

 

Pojuca 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 

 

Rio de Contas 
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popular, de preservação da agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem 
teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a população  
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LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do direito ao 
passado e a ancestralidade ,do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre 
outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de 
Estado e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 

   

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, pessoas em situação de rua, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da 
floresta, dos moradores de vilas e favelas, comunidades periféricas, juntamente com as 
demandas políticas e as respostas do Estado democrático, vinham apresentando avanços 
quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços adquiriram sentido e significado 
mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como 
desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de 
distribuição e transferência de renda, política habitacional popular, de preservação da 
agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das 
mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao 
direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. 
Importante não perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado 
e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, dos moradores de vilas 
e favelas, juntamente com as demandas políticas e as respostas do Estado democrático, 
vinham apresentando avanços quando comparados ao contexto do século XX. Esses avanços 
adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida dos sujeitos sociais, principalmente dos 
sujeitos diversos tratados como desiguais, ao caminharem lado a lado com as lutas pela 
reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e transferência de renda, política habitacional 
popular, de preservação da agricultura camponesa, de políticas ambientais, da pesca 
artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das mulheres, para a juventude, a 
população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao direito de acessibilidade, do 
desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. Importante não perder de vista 
que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm 
sofrendo amplos retrocessos. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das pessoas em situação 
prisional, das pessoas com deficiência, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da 
floresta, dos moradores de rua, vilas e favelas, juntamente com as demandas políticas e as 
respostas do Estado democrático, vinham apresentando avanços quando comparados ao 
contexto do século XX. Esses avanços adquiriram sentido e significado mais eficazes na vida 
dos sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como desiguais, ao 
caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de distribuição e 
transferência de renda, política habitacional popular, de preservação da agricultura 
camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade racial, das mulheres, 
para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à memória e à verdade, ao direito de 
acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- sidade, entre outros. Importante 
não perder de vista que tais avanços não se efetivaram como políticas de Estado e, desde o 
golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 

 

Tucano 

 

     

 

Parágrafo Original: Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações 
sistemáticas do Governo Federal, na contramão das suas principais lutas e 
avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade e o campo educacional 
a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção de direitos humanos na 
perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e 
conservadora de direitos humanos. 
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Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, na 
contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade 
e o campo educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção de direitos 
humanos na perspectiva emancipatória, superando a sua concepção homogeneizante e 
conservadora de direitos humanos. 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, na 
contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade 
e o campo educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção de direitos 
humanos na perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e 
conservadora de direitos humanos. Neste sentido, a escola deve ser mecanismo de validação 
dos conhecimentos populares e ancestrais das minorias. 

 

Bonito 

 

     

 

Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, na 
contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade 
e o campo educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção de direitos 
humanos na perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e 
conservadora de direitos humanos. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas em todas as esferas do Governo 
Federal, governo na contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o 
que impele impede a sociedade e o campo educacional a alargar, nacional e 
internacionalmente, a con- cepção concepção de direitos humanos na perspectiva 
emancipatória, superando a concepção homogeneizante e conservadora de direitos humanos. 

 

Correntina 

 

     

 

Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, na 
contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade 
e o campo educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção concepção de 
direitos humanos na perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e 
conservadora de direitos humanos. As práticas homogeinizantes acabam sendo ratificadas por 
formações de professores que não privilegiam as necessidades educativas específicas e as 
temáticas que perpassam as novas discussões históricas, tais como as questões de gênero e 
relativas à Comunidade LGBTQIA+. Desse modo, é imprescindível que seja garantida a 
ampliação das redes multiprofisionais de apoio à escola, os diálogos pedagógicos entre 
professores da rede regular e rede especial, bem como a construção de parcerias com as 
universidades que propiciem formação de professores de modo que possam atuar, com 
segurança pedagógica, nos contextos de inclusão. 

 

Guanambi 

 

     

 

Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo de coerção 
ideológica, econômica e política, dos governos Federal, Estadual e municipais, na contramão 
das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade e o campo 
educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção de direitos humanos na 
perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e conservadora de 
direitos humanos. 

 

Itaberaba 

 

     

 

Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, Federal e 
de demais entes federados, na contramão das suas principais lutas e avanços sociais 
conquistados, o que impele a sociedade e o campo educacional a alargar, nacional e 
internacionalmente, a con- cepção concepção de direitos humanos na perspectiva 
emancipatória, superando a concepção homogeneizante e conservadora de direitos humanos. 

 

Laje 
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Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, na 
contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade 
e o campo educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção de direitos 
humanos na perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e 
conservadora de direitos humanos. emancipatória. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, na 
contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele a sociedade 
e o campo educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- cepção de direitos 
humanos na perspectiva emancipatória, superando a concepção homogeneizante e 
conservadora de direitos humanos. Além dos discursos explícitos de negação de direitos no 
campo da educação, a exemplo da defesa de estratégias de segregação dos estudantes com 
deficiência e da tentativa de controle sobre as temáticas abordadas nas avaliações do ENEM, 
é preciso atenção redobrada na análise de políticas e programas do atual governo que, de 
forma velada, vem destruindo diretrizes e descaracterizando algumas etapas da Educação. 

 

Matina 

 

     

 

Parágrafo Original: São tempos de recrudescimento da onda conservadora. 
Tempos de retrocessos políti- cos, culturais, econômicos e sociais. No atual 
contexto histórico e político brasileiro, o Congresso Nacional, as assembleias 
legislativas, as câmaras municipais e a Distrital estão tomadas por parcelas 
significativas de grupos conservadores e fundamentalistas. Os avanços da 
democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos, 
da justiça social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças empresariais, 
midiáticas, parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. 

   

     

 

São tempos de recrudescimento maior intensidade da onda conservadora. Tempos de 
retrocessos políti- cos, culturais, econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político 
brasileiro, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a 
Distrital estão tomadas por parcelas significativas de grupos conservadores e 
fundamentalistas. Os avanços da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos 
direitos humanos, da justiça social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças 
empresariais, midiáticas, parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos políti- cos, 
culturais, econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político brasileiro, o Congresso 
Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a Distrital estão tomadas por 
parcelas significativas de grupos conservadores e fundamentalistas. Os avanços da 
democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos, da justiça 
social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças empresariais, midiáticas, 
parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. múltiplos seguimentos. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos políti- cos, 
políticos, culturais, econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político brasileiro, o 
Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a Distrital estão 
tomadas por parcelas significativas de grupos conservadores e fundamentalistas. Os avanços 
da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos, da justiça 
social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças empresariais, midiáticas, 
parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. Essas violências são corroboradas pela 
ausência de espaços pedagógicos para uma formação política mais ativa e consciente, de 
modo que todos possamos exercitar nossos deveres e direitos de cidadãos e cidadãs. 

 

Guanambi 
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São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos políti- cos, 
culturais, econômicos econômicos, sociais e sociais. educacionais. No atual contexto histórico 
e político brasileiro, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais 
e a Distrital estão tomadas por parcelas significativas de grupos conservadores e 
fundamentalistas. Os avanços da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos 
direitos humanos, da justiça social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças 
empresariais, midiáticas, parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. 

 

Itatim 

 

     

 

São tempos de recrudescimento da onda conservadora. conservadora e neste contexto, com 
destaque para intolerância religiosa. Tempos de retrocessos políti- cos, políticos, culturais, 
econômicos econômicos, sociais e sociais. da laicidade do estado. No atual contexto histórico 
e político brasileiro, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais 
e a Distrital estão tomadas por parcelas significativas de grupos conservadores e 
fundamentalistas. Os avanços da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos 
direitos humanos, da justiça social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças 
empresariais, midiáticas, religiosas, parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. 

 

Laje 

 

     

 

São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos políti- cos, 
políticos, culturais, econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político brasileiro, o 
Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a Distrital estão 
tomadas por parcelas significativas de grupos conservadores e fundamentalistas. A 
diversidade abarca uma gama de sujeitos e grupos sociais éticos, políticos que durante muitos 
anos lutaram pelos seus direitos mediante o sistema capitalista que silencia as vozes por meio 
de práticas escravistas e excludentes.Dentro desses grupos estão: os negros as mulheres, as 
crianças com deficiência, as comunidades quilombolas e indígenas, os povos do campo das 
água e das florestas, as famílias dos assentamentos. Enfim cada um desses grupos oprimidos 
pelo capitalismo visam terem os seus direitos reconhecidos e posteriormente garantidos e 
enquanto a luta continua em lugares diversos , vidas estão sendo dilaceradas, sonhos 
roubados e o crescente aumento no número dos homicídios nas estatísticas . Compreender 
essa realidade é fundamental para discutir os motivos da negação dos direitos contidos na 
Constituição Brasileira e que por muitas vezes não tem eficácia no cotidiano desses sujeitos. 
É necessário dar voz a esses grupos que clamam por justiça e uma vida com dignidade. Os 
avanços da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos, 
da justiça social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças empresariais, midiáticas, 
parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. 

 

Maragogipe 

 

     

 

São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos políti- cos, 
culturais, econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político brasileiro, o Congresso 
Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a Distrital estão tomadas por 
parcelas significativas de grupos conservadores e fundamentalistas. Os avanços da 
democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos, da justiça 
social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças empresariais, midiáticas, 
parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. conservadoras. A educação como campo 
ligado as diversas dimensões, deverá reconhecer os direitos humanos e os diversos grupos 
tradicionais como garantia de promover a justiça social a todos os seguimentos e movimentos 
sociais. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos políti- cos, 
culturais, econômicos étnicos ,econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político 
brasileiro, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a 
Distrital estão tomadas por parcelas significativas de grupos conservadores e 
fundamentalistas. Os avanços da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos 
direitos humanos, da justiça social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças 
empresariais, midiáticas, parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. 

 

Xique-Xique 

 



373 

 

     

 

Parágrafo Original: O avanço dos direitos está em momento de retração. O 
processo de construção da participação social - com seus avanços e limites, por 
meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distrital 
das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de políticas transversais e 
transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, jurídico, 
midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. 
O Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não 
somente as políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, 
mas também as políticas e direitos conquistados pelas trabalhadoras e 
trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de 
dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o 
investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia 
com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre 
outras, bem como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino 
médio, BNCC, formação de professores, etc), promove amplos retrocessos nas 
políticas e tem inviabilizado a materialização das metas do PNE. 

   

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe 
Impeachmeat parlamentar, jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com 
orientação heteronormativa. O Golpe Impeachmeat e as políticas conservadoras e excludentes 
do Governo atin- giram não somente as políticas sociais e econômicas construídas nas últimas 
décadas, mas também as políticas e direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores 
desde a década de 1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, 
que, na prática, congela o investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, 
em sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre 
outras, bem como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, 
formação de professores, etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a 
materialização das metas do PNE. 

 

Aracatu 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 
direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o 
investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia com vários 
retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem como reformas 
e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, formação de professores, 
etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a materialização das metas 
do PNE. 

 

Barrocas 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 

 

Campo Formoso 
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direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o  
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na 
prática, congela o investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em 
sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, 
bem como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, formação 
de professores, etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a 
materialização das metas do PNE. 

   

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 
direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, 2016 PEC DO TETO DE GASTOS, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, 
que, na prática, congela o investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, 
em sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre 
outras, bem como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, 
formação de professores, etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a 
materialização das metas do PNE. 

 

Catu 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 
direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o 
investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia com vários 
retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem como reformas 
e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, formação de professores, 
etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a materialização das metas 
do PNE. PNE e PMEs. 

 

Guanambi 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 
direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o 
investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia com vários 
retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem como reformas 
e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, formação de professores, 
etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a materialização das metas 
do PNE. Disponibilizar recursos de tecnologia assistiva ,serviços de acessibilidade e formação 
continuada para todos os profissionais da educação da rede. Promover formação continuada 
de curto e longo prazo para todos os profissionais da educação na área da inclusão da pessoa 
com deficiência (Autismo, libras, Braille, Deficiência intelectual.) 

 

Ibipitanga 
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O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 
direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o 
investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia com vários 
retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, além dos movimentos para 
aprovação da reforma administrativa que já tramita no Congresso Nacional, dentre outras, bem 
como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, da BNCC, as de 
formação de professores, etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a 
materialização das metas do PNE. 

 

Itaberaba 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 
direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, prática social 
congela o investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia 
com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem 
como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), avanços e regressos formação de professores, etc), promove 
amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a materialização das metas do PNE. Plano 
Nacional de Educação (PNE). 

 

Itatim 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, cisgênero, de classe, raça, gênero e com orientação 
heteronormativa. O Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram 
não somente as políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também 
as políticas e direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 
1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, 
congela o investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia 
com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem 
como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, formação de 
professores, etc), promove amplos retrocessos atrasos nas políticas e tem inviabilizado a 
materialização das metas do PNE. 

 

Jussari 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram dos Governos 
atingiram não somente as políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, 
mas também as políticas e direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a 
década de 1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo  

 

Laje 
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Regime Fiscal, que, na prática, congela o investimento público em educação, saúde e 
assistência por 20 anos, em sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária 
e trabalhista, dentre outras, bem como reformas e políticas na área educacional, como a do 
ensino médio, BNCC, formação de professores, etc), promove amplos retrocessos nas políticas 
e tem inviabilizado a materialização das metas do PNE. 

   

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe pela situação 
política parlamentar, jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação 
heteronormativa. O Golpe A situação política e as políticas conservadoras e excludentes do 
Governo atin- giram não somente as políticas sociais e econômicas construídas nas últimas 
décadas, mas também as políticas e direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores 
desde a década de 1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, 
que, na prática, congela o investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, 
em sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre 
outras, bem como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, 
formação de professores, etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a 
materialização das metas do PNE. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção da participação 
social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, de 
políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, 
jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O 
Golpe e as As políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e 
direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o 
investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia com vários 
retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem como reformas 
e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, formação de professores, 
etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a materialização das metas 
do PNE. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

O avanço dos direitos está em momento de retração. O processo de construção retomada da 
participação social - com seus avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências 
nacionais, estaduais, municipais e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego ciação, 
de políticas transversais e transparência pública - foi gravemente atingido pelo Golpe 
parlamentar, jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação 
heteronormativa. O Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- giram 
não somente as políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também 
as políticas e direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 
1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, 
congela o investimento público em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia 
com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem 
como reformas e políticas na área educacional, como a do ensino médio, BNCC, formação de 
professores, etc), promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a 
materialização das metas do PNE. 

 

Rio de Contas 

 

     

 

Parágrafo Original: São tempos de extinção de ministérios e pastas que 
realizavam as políticas públicas voltadas para a diversidade, direitos humanos, 
justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, gênero, quilombolas, 
direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação  
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agravada na pandemia do Covid-19. 
   

     

 

São tempos Sugestão de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas 
voltadas emenda com adição na expressão “poder” para a diversidade, direitos humanos, 
justiça social e inclusão. As políticas “poder de igualdade racial, gênero, quilombolas, direitos 
humanos e juventude são condenadas à morte atuação”. Aprovada por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação agravada na 
pandemia do Covid-19. 54% dos delegados. 

 

Andaraí 

 

     

 

São tempos de extinção agrupamentos de ministérios e pastas que realizavam as políticas 
públicas voltadas para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas 
de igualdade racial, gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à 
morte por inanição: sem orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. 
Situação agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Aracatu 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. poder de atuação. Situação 
agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Boninal 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação agravada na 
pandemia do Covid-19. No entanto, os grupos defensores dessas causas, estão utilizando as 
mídias para continuarem as lutas, resistindo a todo desmonte e ataques. Sendo o recurso 
audiovisual um dos mais utilizados. Para tanto, o conhecimento deve ser a chave para enfrentar 
esses desmontes. 

 

Bonito 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação agravada na 
pandemia do Covid-19. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação agravada na 
pandemia do Covid-19. POR ESSAS RAZÕES, DEVEMOS PRECONIZAR A MELHORIA NA 
EDUCAÇÃO PARA QUE AS PESSOAS VULNERABILIZADAS NÃO SEJAM 
DESASSISTIDAS. 

 

Catu 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação agravada na 
pandemia do Covid-19. Covid-19. Promover uma política, que assegure e dê visibilidade a 
identidade Quilombola. Resgatando, valorizando e respeitando a cultura local;  

 

Ibipitanga 
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Implementar uma política de apoio para a educação escolar quilombola da comunidade, que 
garanta a exeqüibilidade dos parâmetros curriculares nacionais e estaduais. 

   

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, indígenas, direitos humanos e humanos, juventude e pessoas com 
deficiência são condenadas à morte por inanição: sem orçamento próprio, sem equipe técnica 
adequada e sem poder. Situação que ficou ainda mais evidente e agravada na pandemia do 
Covid-19. 

 

Itaberaba 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. poder de atuação. Situação 
agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Itaeté 

 

     

 

São tempos de Na atual conjuntura em que houve a extinção de ministérios e pastas que 
realizavam as políticas públicas voltadas para a diversidade, direitos humanos, justiça social e 
inclusão. As políticas de igualdade racial, gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude 
são condenadas à morte por inanição: sem orçamento próprio, sem equipe técnica adequada 
e sem poder. Situação poder, situação agravada na pandemia do da Covid-19. 

 

Itatim 

 

     

 

São 10. São tempos de extinção de ministérios ministérios, secretarias e pastas que realizavam 
as políticas públicas voltadas para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. 
As políticas de igualdade racial, gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são 
condenadas à morte por inanição: sem orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e 
sem poder. Situação agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Jequié 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, agricultores, direitos humanos e juventude são 
condenadas à morte por inanição: sem orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e 
sem poder. Situação agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Laje 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. poder de atuação. Situação 
agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Novo Horizonte 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação agravada na 
pandemia do Covid-19. Covid-19. NESSE CONTEXTO CONTURBADO E DE 
RETROCESSOS FAZ-SE NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS LEGAIS AINDA 
VIGENTES, PARA GARANTIA DA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS CONQUISTADOS AO 
LONGO DOS ANOS, ATRAVÉS DA EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.645 DE 10 DE 
MARÇO DE 2008, PRECEDIDA PELA LEI 10.639/2003 QUE ALTEROU A  

 

Pojuca 
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LEI QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, 
TORNANDO OBRIGATÓRIO O ESTUDO DA HISTÓRIA, CULTURA AFRICANA, AFRO-
BRASILEIRA E INDÍGENA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
MÉDIO, OFICIAIS E PARTICULARES, COMO FORMA DE GARANTIR O CONHECIMENTO 
DOS DIVERSOS ASPECTOS QUE CARACTERIZAM A FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA. ( paragrafo novo) 

   

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, povos tradicionais direitos humanos e juventude são condenadas à morte 
por inanição: sem orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação 
agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Rio de Contas 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. poder de atuação. Situação 
agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Utinga 

 

     

 

São tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas voltadas 
para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. poder de atuação. Situação 
agravada na pandemia do Covid-19. 

 

Wagner 

 

     

 

Parágrafo Original: Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, 
da Juventude e dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do 
Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. O 
Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não legitimado 
pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades 
federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line 
e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os ataques 
machistas, racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às 
brasileiras de origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, 
passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores 
do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras 
de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos 
sociais e suas lideranças são criminalizados. 

   

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e “Os movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças sofrem exclusão e são 
criminalizados. fortemente criminalizados”. Aprovado por  

 

Andaraí 
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33% dos delegados, sendo conduzida para a plenária final. 
   

     

 

Extinguiu-se Reorganizou-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e 
dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da 
Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem 
um representante não legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério 
das Relações Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades 
federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, 
alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, 
misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da 
Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. 

 

Aracatu 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos LGBTQIAP+ aos brasileiros e às brasileiras nas mais diversas regiões, de 
origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de 
projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos 
julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, dando lugar às 
políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, tem sido minimizados , dando lugar às políticas 
conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. 

 

Biritinga 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 

 

Boninal 
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LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso  
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Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças sofrem exclusão e são 
fortemente criminalizados. 

   

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. 
criminalizados. Assim, a reativação ou desmembramento de ministérios e pastas que foram 
juntados ou extintos na tentativa de direcionar as demandas setoriais no que tange as classes 
desprivilegiadas de políticas públicas, e equidade de direitos humanos nas esferas municipal, 
estadual e federal é emergente. Esses setores devem ser mecanismos norteadores marcados 
pela representatividade dos grupos oprimidos na sociedade brasileira como os indígenas, , 
negros, mulheres, LGBTQIA+, entre outros, desde que apresentados competências para o 
exercimento da função. Torna-se eminente o apoio de órgãos e pastas ministeriais no 
fortalecimento pela busca do reconhecimento, empoderamento e respeito das pessoas 
brasileiras em suas lutas. 

 

Capela do Alto 
Alegre 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos de alguns 
representantes do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos 
julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, dando lugar às 
políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. 

 

Correntina 
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Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. Tecnologia e a SECADI. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai 
tem um representante não legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o 
Ministério das Relações Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As 
universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line 
e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, 
racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem 
geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e 
discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos 
julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, dando lugar às 
políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. Em adição à construção de presídios, não há espaço curricular 
ou nas políticas públicas vigentes para investimento na educação da população em situação 
de cárcere, o que colabora com a falta de perspectivas sociais daqueles que estão sob a tutela 
e responsabilidade do Estado, agravando as desigualdades já existentes. 

 

Guanambi 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. 
criminalizados. Garantir politicas públicas de proteção a mulheres, negros e homossexuais, 
entre outras minorias. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
capacitistas, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente 
da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do 
Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os 
direitos humanos desaparecem da são minimizados na cena pública e política, dando lugar às 
políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. 

 

Itaberaba 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de  

 

Itaeté 
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segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência 
policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças sofrem exclusão e são 
fortemente criminalizados. 

   

     

 

Extinguiu-se 11. Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e 
dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da 
Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem 
um representante não legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério 
das Relações Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades 
federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, 
alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, 
misóginos, LGBTQIA+fóbicos LGBTTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem 
geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e 
discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos 
julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, dando lugar às 
políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. 

 

Jequié 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena pelas comunidades originárias e movimentos sociais, o 
Ministério das Relações Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As 
universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line 
e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, 
racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem 
geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e 
discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos 
julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, dando lugar às 
políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. 

 

Jussari 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. Tecnologia, além do sucateamento sistemático dos conselhos nacionais, 
com a paralisação dos mesmos ou a redução da participação da sociedade organizada, 
reduzindo e em alguns casos inviabilizando o controle social.. O Incra foi levado para a Casa 
Civil, a Funai tem um representante não legitimado pela comunidade indígena e movimentos 
sociais, sociais,o desmonte das políticas de fomento da agricultura familiar com o 
favorecimento do agronegócio, o Ministério das Relações Exteriores passa a focar novamente 
a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do 
ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. 
Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às 
brasileiras de origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a 
norma de projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam 
tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, 
dando lugar às políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos 
presídios e o recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos 
sociais e suas lideranças são criminalizados. 

 

Laje 
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Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças sofrem exclusão e são 
fortemente criminalizados. 

 

Novo Horizonte 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. Importante ressaltar a emergente 
necessidade de ampliar-se o investimento do Governo Federal na Região Nordeste. As 
universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line 
e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, 
racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos e xenofóbicos aos brasileiros e às brasileiras 
de origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de 
projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos 
julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, dando lugar às 
políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. 

 

Rodelas 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, do esporte, da cultura, da 
Juventude e dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, 
da Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai 
tem um representante não legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o 
Ministério das Relações Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As 
universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line 
e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, 
racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem 
geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e 
discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos 
julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, dando lugar às 
políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o 
recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio contemporânea se acirra na vida off-line e on-line, 
alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, 
misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da 
Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. 

 

Sento Sé 
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Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais e 
estaduais têm suas vagas congeladas, bem como, seus recursos financeiros para ensino, 
pesquisa e extensão, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças sofrem exclusão e são 
fortemente criminalizados. 

 

Utinga 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações 
Exteriores passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm 
suas vagas congeladas, a cultura do ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um 
clima de retrocesso e de violência. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, 
LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às brasileiras de origem geográfica diferente da Região 
Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a norma de projetos e discursos do Congresso 
Nacional. Setores do Judiciário se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos 
desaparecem da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança 
pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, 
que ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças sofrem exclusão e são 
fortemente criminalizados. 

 

Wagner 

 

     

 

Extinguiu-se o Ministério da cultura, pesca, cultura e trabalho, o Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do 
Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado 
para a Casa Civil, a Funai tem um representante não legitimado pela comunidade indígena e 
movimentos sociais, o Ministério das Relações Exteriores passa a focar novamente a 
cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio 
se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. Os 
ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às 
brasileiras de origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a 
norma de projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam 
tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, 
dando lugar às políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos 
presídios e o recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos 
sociais e suas lideranças são criminalizados. 

 

Xique-Xique 
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Parágrafo Original: O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, 
jurídico e educacional exige uma renovação na forma de construção da Conape. 
Desafia-nos a construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos 
humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, 
dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. 

   

     

 

O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e educacional exige uma 
renovação na forma de construção da Conape. Desafia-nos a construir novas estratégias de 
luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à 
diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos 
sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. 

 

Aracatu 

 

     

 

O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e educacional exige uma 
renovação na forma de construção da Conape. Desafia-nos a construir novas estratégias de 
luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à 
diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos 
sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. educação. RETOMADA 
DA DEMOCRACIA - POR RESSIGNIFICAÇAO DA DEMOCRACIA 

 

Caém 

 

     

 

O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e educacional exige uma 
renovação na forma de construção da Conape. Desafia-nos a construir novas estratégias de 
luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à 
diversidade diversidade, à inclusão e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade 
civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. 

 

Crisópolis 

 

     

 

O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e educacional exige uma 
renovação na forma de construção da Conape. Desafia-nos a construir novas estratégias de 
luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à 
diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos 
sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. 

 

Rio de Contas 

 

     

 

O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e educacional exige uma 
renovação na forma de construção da Conape. Desafia-nos a construir novas estratégias de 
luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à 
diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos 
sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. Articular ações de 
aprendizagem e apoio para a inclusão dos portadores de necessidades educacionais especiais 
em todas os níveis e modalidades de ensino como política pública de estado 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e educacional exige uma 
renovação na forma de construção da Conape. Desafia-nos a construir novas estratégias de 
luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, 
efetivação dos direitos da inclusão e da formação continuada, bem como, a orientação, 
capacitação e acompanhamento de toda a comunidade escolar: porteiro(a), cozinheiros(as), 
auxiliares de ensino, de creche e disciplina, professores(as), coordenadores(as), gestores(as), 
entre outros à diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos 
movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. 

 

Teixeira de 
Freitas 
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Parágrafo Original: É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil 
numa perspectiva inclusiva como fundamentais para a resolução da tensão 
entre diversidade e desigual- dade. A justiça social nos leva a compreender que 
a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e todo e qualquer 
tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser 
entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo da 
justiça. 

   

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A desigualdade. 
O senso de justiça social nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o 
sexismo, a LGBTQIA+fobia, e todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e 
intolerância devem ser entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no 
campo da justiça. 

 

Almadina 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. desigualdade. A 
justiça social nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, 
misoginia, xenofobia, gordofobia, a LGBTQIA+fobia, e todo e qualquer tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância devem ser entendidos como injustiças sociais que devem 
ser enfrentadas no campo da justiça. 

 

Andorinha 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça social 
nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e 
todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser 
entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo da justiça. justiça, 
bem como no âmbito escolar dentro de um contexto preventivo da educação socioemocional. 

 

Barrocas 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça social 
nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e 
todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância e pensamentos 
capacitista devem ser entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo 
da justiça. 

 

Caculé 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça social 
nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e 
todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser 
entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo da justiça. justiça.e 
das politicas públicas educacionais. 

 

Camaçari 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. Garantir políticas 
públicas voltadas para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão, a fim de que 
haja igualdade racial, de gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude, através de 
orçamentos próprios e com equipe técnica adequada. A justiça social nos leva a compreender 
que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e todo e qualquer tipo de 
discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser entendidos como injustiças 
sociais que devem ser enfrentadas no campo da justiça. 

 

Crisópolis 
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É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça social 
nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e 
todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser 
entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo da justiça. justiça, 
garantindo os direitos constado em Lei, criando comissões de investigação e acompanhamento 
das mesmas. 

 

Eunápolis 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil do poder judiciário numa perspectiva 
inclusiva inclusiva, reconhecendo as especificidades de cada grupo, como fundamentais para 
a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. desigualdade. A justiça social nos 
leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e todo 
e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser entendidos 
como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo da justiça. 

 

Jequié 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça social 
nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e 
todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser 
entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo da justiça. justiça, da 
opinião pública e dos imaginários sociais e simbólicos. 

 

Jussari 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça social 
nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, 
intolerância religiosa e todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e 
intolerância devem ser entendidos como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no 
campo da justiça. 

 

Laje 

 

     

 

É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclusiva como 
fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça social 
nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e 
todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser 
entendidos como injustiças sociais que devem precisam ser enfrentadas no campo da justiça. 

 

São Sebastião 
do Passé 

 

     

 

Parágrafo Original: É nesse sentido que as ações afirmativas são tão 
necessárias - entendidas como políticas e práticas públicas e privadas que 
visam à superação das desigualdades e injustiças, que incidem historicamente 
e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, raciais 
e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são 
passíveis de avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente 
comprovada a superação da desigualdade que as originou. As ações afirmativas 
são uma forma de garantia da justiça social. 

   

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia de direitos 
e da justiça social. 

 

Barra da Estiva 
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É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. social. Na linha 1002 leia-se: De acordo com os artigos 205 a 208 da Constituição 
Federal de 1988, traz princípios norteadores para educação, sendo o primeiro deles a 
igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Dar condições de igualdade 
significa dar para as pessoas com maior ou menor dificuldade e acessibilidade , meios para 
realização e obtenção de direitos e tratamentos que permitem resultado semelhante. É 
necessário que sejam eliminadas todas as barreiras físicas e comportamentais que possam 
causar a exclusão da pessoa com deficiência, com atitudes e comportamentos individuais ou 
coletivos que que prejudique a participação da pessoa com deficiência na sociedade. Crianças 
e adolescentes com deficiência, TEA e AHSD tem o direito de serem tratados com igualdade 
de condições em relação aos demais. Perante a lei, qualquer tipo de discriminação é 
inaceitável. 

 

Caculé 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. Como ações afirmativas devem ser oferecidas pelas redes de ensino formações 
multiculturais, inclusivas e que promovam a igualdade. 

 

Capela do Alto 
Alegre 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. As ações afirmativas englobam principalmente as práticas inclusivas educativas, fator 
imprescindível que é preciso estar diretamente ligada as políticas públicas para que as ações 
venham de encontro às diversidades. 

 

Castro Alves 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. Garantir que os materiais didáticos, inclusive os livros, abordem a temática quilombola, 
para que haja um maior suporte ao corpo docente, para tratar dessas questões com o alunado. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. social, a qual não deve ser vista como benefício, e sim de direito. 

 

Jiquiriçá 
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É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. sexual e pessoas com deficiências e/ou com necessidades 
especiais, bem como, pessoas com déficit de aprendizagem. Possuem um caráter 
emergencial, transitório, são passíveis de avaliação sistemática e só poderão ser extintas se 
for devidamente comprovada a superação da desigualdade que as originou. As ações 
afirmativas são uma forma de garantia da justiça social. 

 

Laje 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. social. Criar um núcleo de estudo afro-brasieliro (NEAB) aceitação do nome social, 
maior parceria com outras secretarias como social e saúde para a inclusão, formação para 
professores, alunos e pais para acolher a diversidade, as pessoas com deficiência discutindo 
habilidades e potencialidades; Ofertar formação em libras e braile para professores e famílias 
e orientação para lidar com outras deficiências. Criação de um projeto nas escolas: “quem 
cuida de mim” no lugar das datas como dia das mães e pais; Formação específica para 
cuidadores; Criação de espaços de debates nas escolas com estudantes, grupos de pesquisa 
sobre inclusão e diversidade; Criação de um espaço de acolhimento as famílias que tem filhos 
com deficiência. 

 

Maracás 

 

     

 

As ações afirmativas englobam principalmente as práticas inclusivas educativas, fator 
imprescindível que é preciso estar diretamente ligada as políticas públicas para que as ações 
venham de encontro às diversidades. É nesse sentido que as ações afirmativas são tão 
necessárias - entendidas como políticas e práticas públicas e privadas que visam à superação 
das desigualdades e injustiças, que incidem historicamente e com maior contundência sobre 
determinados grupos sociais, étnicos, raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter 
emergencial, transitório, são passíveis de avaliação sistemática e só poderão ser extintas se 
for devidamente comprovada a superação da desigualdade que as originou. As ações 
afirmativas são uma forma de garantia da justiça social. 

 

Maragogipe 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. social. Mas que tem sido ameaçado com medidas como a mp que libera o prouni para 
alunos de escolas particulares . 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. social. Entendendo a escola como espaço social, para além da educação, é necessário 
conhecer a multiplicidade cultural e indenitária que permeia a vida e cotidiano de toda 
comunidade escolar. Nessa perspectiva, é imprescindível pensar a escola para além de 
agentes educacionais envolvidos. Refletir e promover espaços de discussão dentro e fora da 
escola acerca das identidades sexuais, de gênero, bem como raciais, religiosas e da pessoa 
com deficiência, entre outras. No âmbito de uma educação contextualizada e multimodal, o 
estabelecimento de parcerias com grupos artísticos e  

 

Serrolândia 
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culturais que circundam a realidade da escola e de seus alunos, afim de proporcionar um 
processo educativo que permeia as múltiplas linguagens culturais. 

   

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de 
avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação 
da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça 
social. social, garantir e efetivar recursos públicos para atender crianças, adolescentes e 
famílias em situação de vulnerabilidade ou risco psicossocial e multidisciplinar no processo 
educativo, através de medidas educacionais de saúde, assistência social e judiciais. 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. são exemplos dessas políticas a implantação e manutenção de 
programas e ações voltados para a inclusão, como: progama de terminalidade específica (art. 
59 inciso II Brasil 9394/96 LDB); programa de avaliação e intervenção de estudantes com 
dificuldades de aprendizagens com encaminhamentos para diversos atendindimentos no SUS; 
criação do núcleo de atividades de altas habilidades/super dotação; projeto de apoio às famílias 
de estudantes público-alvo da educação especial inclusiva; orientações curriculares unificadas 
para atividades adaptadas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio 
e EJA, a partir da recente construção coletiva do currículo/2020; protocolo personalizado para 
avaliação escolar do estudante público-alvo da educação especial inclusiva para a rede 
municipal, estadual e federal; programa de saúde mental na escola; projeto: competecências 
socioemocionais nas escolas – impacto da pandemia nas relações e habilidades sociais em 
sala de aula e no contexto familiar; projeto TEA/ Transtorno do Espectro Autista; preconizar o 
atendimento educacional especializado a partir da creche; garantir atendimento/intervenção 
inter-multidisciplinar em articulação com instituições especializadas. Possuem um caráter 
emergencial, transitório, são passíveis de avaliação sistemática e só poderão ser extintas se 
for devidamente comprovada a superação da desigualdade que as originou. As ações 
afirmativas são uma forma de garantia da justiça social. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Incluindo nessa lista o bulling, que tem feito tantas vítimas ao longo do tempo. É nesse sentido 
que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e práticas públicas 
e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que incidem historicamente 
e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, raciais e de orientação 
sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de avaliação sistemática e 
só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação da desigualdade que as 
originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça social. 

 

Teofilândia 

 

     

 

É nesse sentido que as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e 
práticas públicas e privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que 
incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, 
raciais e de orientação sexual. LGBTQI+. Possuem um caráter emergencial, transitório, são 
passíveis de avaliação sistemática e só poderão ser extintas se for devidamente comprovada 
a superação da desigualdade que as originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia 
da justiça social. 

 

Xique-Xique 
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Parágrafo Original: Uma educação democrática que reconheça o respeito à 
diversidade, que garanta os direitos humanos e se paute na justiça social e na 
inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades da educação básica, bem 
como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, entendendo-
o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de 
desenvolvimento institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da 
gestão e da prática pedagógica, a laicidade é um princípio constitucional, 
fundante da educação com qualidade social, pública, gratuita e inclusiva para 
todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição educacional pode 
se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da 
educação que ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão 
de todos os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos e da 
educação em direitos humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, 
dos jovens, dos adultos e dos idosos.A democracia exige a consolidação do 
SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os avanços do 
campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e 
alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e 
ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

   

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação 
reformulação do currículo e efetivação do que é garantido na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, no que concerne aos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, 
especificamente nas leis 10.639/03 e 11.645/08. que ferem o princípio da laicidade do ensino 
caminham na contramão de todos os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos 
e da educação em direitos humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, 
dos adultos e dos idosos.A democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos 
decenais de educação, coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e 
educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles 
que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

 

Amargosa 

 

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes Sugestão de uma educação pública 
e democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva emenda para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais supressão do Estado de direito, instituições e profissionais da 
educação que ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os 
avanços nacionais e internacionais termo “todes”. Rejeitada por 78% dos direitos humanos e 
da educação em direitos humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, 
dos adultos e dos idosos.A democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos 
decenais de educação, coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e 
educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles 
que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 
delegados. 

 

Andaraí 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos. A 
democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, 
coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela 
democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e 
ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. Visando os aspectos 
acima citados faz-se necessário pensar a necessidade de se discutir as temáticas para 
melhoria da educação: Implantar nas escolas dos municípios salas de AEE (ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO); Políticas Públicas de Inclusão Social (internet e tecnologia 
para todos);Valorização da Cultura Quilombola, Indígenas e Ribeirinhas, incentivo ao turismo; 
pensando em alunos que possivelmente não retornem às escolas por estarem trabalhando 
(adolescentes), que haja bolsas (incentivos) para permanência do aluno na escola; 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos e das 
pessoas com deficiência .A democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos 
decenais de educação, coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e 
educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles 
que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

 

Biritinga 

 

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos,do povo 
negro, índios, quilombolas e comunidades tradicionais. Assim sendo, faz- necessário, implantar 
nas escolas de forma efetiva a Lei 10.639/2003 e a Lei Complementar 11645/2008, através do 
planejamento; projetos políticos pedagógicos; projeto institucionais, entendendo que 
conhecimento é poder e a escola é lugar de promoção da igualdade, de empoderamento e 
combate a toda forma de preconceito ou de segregação. A democracia  

 

Boninal 
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exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os 
avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados 
com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas 
emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

   

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos, garantia 
de acessibilidade a todas as instituições de ensino, bem como materiais pedagógico de 
trabalho para esse público. A democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos 
decenais de educação, coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e 
educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles 
que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

 

Correntina 

 

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. religiosa e no racismo 
religioso. Além de ir contra os princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e 
profissionais da educação que ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na 
contramão de todos os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação 
em direitos humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e 
dos idosos.A democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de 
educação, coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta 
pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre 
lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

 

Itaberaba 

 

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos, do povo 
negro, índios, quilombolas e comunidades tradicionais. Assim sendo, faz- necessário, implantar 
nas escolas de forma efetiva a Lei 10.639/2003 e a Lei Complementar 11645/2008, através do 
planejamento; projetos políticos pedagógicos; projeto institucionais, entendendo que 
conhecimento é poder e a escola é lugar de promoção da igualdade, de  
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empoderamento e combate a toda forma de preconceito ou de segregação. A democracia exige 
a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os 
avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados 
com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas 
emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

   

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A democracia 
exige a consolidação do SNE, Sistema Nacional de Educação (SNE), do PNE Plano Nacional 
de Educação (PNE) e dos planos decenais de educação, coerentes com os avanços do campo 
histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços 
políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias 
na perspectiva da justiça social. 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A democracia 
exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os 
avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados 
com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas 
emancipatórias na perspectiva da justiça social. social. Proporcionar uma educação pública 
democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos humanos e se 
paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades da educação 
básica, bem como a educação superior... 
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Uma 15. Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os 
direitos humanos e se paute na justiça social e na inclusão, respeitando as singularidades de 
cada grupo, exige que os níveis, etapas e modalidades da educação básica, bem como a 
educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, entendendo-o também como um dos 
eixos estruturantes de uma educação pública e democrática. Desde os projetos político-
pedagógicos, os pla- nos planos de desenvolvimento institucionais, até o cotidiano das 
instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a laicidade é um princípio 
constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, gratuita e inclusiva para 
todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição educacional pode se pautar no 
proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os princípios constitucionais do Estado 
de direito, instituições e profissionais da educação que ferem o princípio da laicidade do ensino 
caminham na contramão de todos os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos 
e da educação em direitos humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, 
dos adultos e dos idosos.A idosos. A democracia exige a cumprimento dos princípios 
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constitucionais e da consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, 
coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e  
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educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles 
que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

   

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A democracia 
exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os 
avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados 
com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas 
emancipatórias na perspectiva da justiça social. social e da equidade. 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos. A 
democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, 
coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela 
democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e 
ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. Assim sendo, o 
campo da educação deve primar pela conscientização dos direitos já conquistados para 
reivindicá-los em casos de censura ou desmonte por parte dos governos, contribuindo para 
formação de cidadãos críticos e ativos. 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. todas. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A democracia 
exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os 
avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados 
com os avanços políticos daquelas e  
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daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da 
justiça social. 

   

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos. A não 
efetivação da meta 4 do PNE inviabiliza a oferta das condições indispensáveis para o 
atendimento adequado ao público da Educação Especial. No que tange às demais 
modalidades da educação, a saber: a Educação do Campo EJA, Educação Indígena e 
Quilombola, é necessário que as políticas nacionais garantam o cumprimento e efetivação de 
suas respectivas diretrizes direcionando as políticas de currículo, de formação docente e de 
financiamento para o atendimento às especificidades de cada uma destas modalidades. A 
democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, 
coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela 
democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e 
ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos, do povo 
negro, índios, quilombolas e comunidades tradicionais. Assim sendo, faz- necessário, implantar 
nas escolas de forma efetiva a Lei 10.639/2003 e a Lei Complementar 11645/2008, através do 
planejamento; projetos políticos pedagógicos; projeto institucionais, entendendo que 
conhecimento é poder e a escola é lugar de promoção da igualdade, de empoderamento e 
combate a toda forma de preconceito ou de segregação. A democracia exige a consolidação 
do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os avanços do campo 
histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços 
políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias 
na perspectiva da justiça social. 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os DOCUMENTOS DE DIRETRIZES 
CURRICULARES, pla- nos de desenvolvimento institucionais, até o cotidiano das instituições 
de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a laicidade é um princípio constitucional, 
fundante da educação com qualidade social, pública, gratuita e inclusiva para todos, todas e 
todes. Nenhum projeto, política ou instituição educacional pode se pautar no  
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proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os princípios constitucionais do Estado 
de direito, instituições e profissionais da educação que ferem o princípio da laicidade do ensino 
caminham na contramão de todos os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos 
e da educação em direitos humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, 
dos adultos e dos idosos.A idosos. A democracia exige a consolidação do SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE, do PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE e dos 
planos decenais de educação, coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural 
e educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e 
daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da 
justiça social. 

   

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos planos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. todos. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos adultos, das pessoas com 
deficiência ,super dotação e altas habilidades e e dos idosos.A democracia exige a 
consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os avanços 
do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados com os 
avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas 
emancipatórias na perspectiva da justiça social. 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos planos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas todos e todes. todas. Nenhum projeto, política ou 
instituição educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir 
contra os princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da 
educação que ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os 
avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, 
como direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos. A 
democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, 
coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela 
democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e 
ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. democrática e com equidade social. Desde os projetos político-pedagógicos, os 
pla- nos de desenvolvimento institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão 
e da prática pedagógica, a laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com 
qualidade social, pública, gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, 
política ou instituição educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. 
Além de ir contra os princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais 
da educação que ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos 
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os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos 
humanos, como direito das crianças, dos adolescentes,  
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dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos. A democracia exige a consolidação do SNE, do 
PNE e dos planos decenais de educação,, plano municipal de educação, PPI (Projeto Político 
Institucional) e PPP das escolas coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural 
e educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e 
daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da 
justiça social. 

   

     

 

Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. todos. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos. A 
democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, 
coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela 
democracia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e 
ainda lutam pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. Onde se faça mais 
politicas e menos propaganda, com inclusão e diversidade agido em conjunto, com propósitos 
específicos, focados no coletivo da diversidade, impulsionando a mudança interna cultural, 
criando espaços e ações para todos, sem distinção. para que a educação brasileira seja uma 
ponte de sucesso e alavanque o desenvolvimento da sociedade, oportunizando uma 
transformação do todo, para que as oportunidades sejam ofertadas com equidade, garantindo 
o desenvolvimento educacional integral tão almejado. A garantia do direito à diversidade na 
politica educacional e a efetivação da justiça social, da inclusão e dos direitos humanos 
implicam a superação de toda e qualquer pratica de violência e discriminação, proselitismo e 
intolerância religiosa. 
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Uma educação democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos 
humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades 
da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, 
entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e 
democrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento 
institucionais, até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a 
laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, 
gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição 
educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os 
princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais da educação que 
ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços 
nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, como 
direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos.A idosos, do povo 
negro, índios, quilombolas e comunidades tradicionais. Assim sendo, faz- necessário, implantar 
nas escolas de forma efetiva a Lei 10.639/2003 e a Lei Complementar 11645/2008, através do 
planejamento; projetos políticos pedagógicos; projeto institucionais, entendendo que 
conhecimento é poder e a escola é lugar de promoção da igualdade, de empoderamento e 
combate a toda forma de preconceito ou de segregação. A democracia exige a consolidação 
do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os avanços do campo 
histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços 
políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias 
na perspectiva da justiça social. 
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 Parágrafo Original: PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR 
EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS 
HUMANOS? 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Faz-se necessário 
garantir o debate e a efetivação da inclusão nas escolas regulares para todas as pessoas com 
deficiência. Assim sendo, faz-se necessário se efetivar a parceria contínua entre todo o corpo 
de funcionários da escola, juntamente com a família. 

 

Amargosa 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? • Visando dissolver as 
situações de discriminação entre alunos da cidade e do campo, o município deve promover 
incentivo e formação para a educação do campo, valorizando a realidade, a especificidade 
dessa modalidade, visando a diminuição da desigualdade entre o campo e a cidade, para que 
os conhecimentos adquiridos nesse âmbito seja compartilhado do campo para a cidade e não 
o contrário, ou seja, partindo de quem vive essa realidade. • Pensar políticas públicas que 
visem a estruturação das escolas de forma a padronizar o ensino do campo e da sede. • Inserir 
e implementar na política de valorização e formação dos/as trabalhadores (as) da educação, a 
discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na perspectiva dos 
direitos humanos, adotando práticas de superação do racismo, machismo, sexismo, 
homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação 
antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica. 

 

Aracatu 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? 1ª Proposta: 
Fortalecimento do Conselho Municipal, por ser a porta de entrada para abertura de espaço 
para discussões envolvendo corpo escolares, famílias e comunidade; 2ª Proposta: Fortalecer 
os espaços de discussão entre escola e famílias, tornando-os espaços mais efetivos de 
representação de pais, estudantes e sociedade civil organizada. 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? 1. Capacitar de forma 
efetiva e periodicamente toda a equipe educacional para a prática da Educação Inclusiva; 2. 
tornar as escolas e departamentos públicos acessíveis para as pessoas com deficiência; 3. 
garantir cuidadores para as pessoas com deficiência de acordo com a necessidade do aluno; 
4. democratizar discussões acerca das diferenças, das diversidades e desigualdades sociais, 
étnicas e religiosas na escola e para além dela; 5. garantir o direito à diversidade no processo 
de Ensino-Aprendizagem 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Uma educação em 
Direitos Humanos se consolida a partir da ética e dos valores sociais, sendo consolidada por 
meio da proteção universal da pessoa humana. Cabe a cada sujeito compreender o seu papel, 
na instância em que atua e assumir posturas democráticas e de respeito mútuo, e o Estado, 
como agente responsável pela formulação de políticas públicas, deve se pautar pelo princípio 
da equidade, o qual possibilita uma adequação das ações de forma mais justa, tendo em vista 
a prioridade de determinados grupos sociais historicamente excluídos. Desse modo, percebe-
se que o termo "garantir" uma educação com justiça social, torna-se uma ação complexa, já 
que demanda esforços tanto do poder público quanto da sociedade que tem a responsabilidade 
de fazer valer seus direitos bem como cumprir com seus devidos deveres, isso perpassa pela 
participação ativa dos indivíduos em questões da vida privada e pública. O Poder Público, 
tendo em vista a garantia de educação, deve-se viabilizar formação continuada dos 
profissionais da educação; garantir a oferta de espaços adequados nas instituições de ensino 
com adequações físicas e equipamentos; garantir a oferta da alimentação, do transporte, bem 
como de todas as demandas relacionadas ao ensino; fortalecer políticas públicas que garantam 
o fortalecimento do currículo escolar de forma a promover a inclusão de todos/as os sujeitos 
atendidos nas escolas, respeitando as especificidades de cada um e dos diversos grupos 
sociais, além da reestruturação dos ministérios extintos e pastas que realizavam as políticas 
públicas voltadas para a diversidade,  
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direitos humanos, justiça social e inclusão. Cabe, ainda, aos grupos sociais a manifestação 
consciente de todos os direitos que ainda são negados, buscando a inclusão de todos nos 
processos de atendimento. Desse modo, ainda é utópico a garantia de educação com justiça 
social em nosso país, mas pode-se afirmar que, dada essas e outras condições, é possível que 
isso aconteça. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Formação continuada 
em educação para a diversidade, com o intuito de discutir e estudar como esse campo é 
constituído. ( para todos os funcionários da educação e familiares) • Após formação, revisão 
do currículo ( doc. Escolares, livros didáticos, ações escolares em relação a diversidade) • 
Aplicação de forma transversal do conhecimento construído sobre o tema em atividades 
escolares. • Projeto que valorizem a cultura afro-brasileira e indígena. 

 

Capim Grosso 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS?1. Implantar na rede 
Municipal, Estadual e Federal o Dia do Respeito as Diferenças e Diversidades. 2. Destinar 
recursos financeiros exclusivamente para projetos educacionais voltados a direitos humanos, 
educação inclusiva, diversidade e mobilização social no âmbito Municipal, Estadual e Federal. 
3. Garantir recursos financeiros e didático-pedagógico específicos para que os municípios, 
possam implantar e manter salas de atendimento educacional especializado (AEE) com 
profissionais (interprete de libras, mediador, brailista, leitor/transcritor) para atuarem nas 
unidades escolares. 

 

Cardeal da Silva 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? ? Diminuir a desigualdade e a 
exclusão, tendo em vista, o aumento alarmante desse e de outros problemas sociais causados 
pela pandemia, ressaltando que muitos alunos e professores não conseguem sequer ter 
acesso à internet, e muito menos internet e equipamento de qualidade. ? Incentivar no 
ambiente escolar e familiar, ações que enfatizem a ajuda mútua, o compartilhamento e a 
disposição de ajudar, sendo esses instrumentos importantes frente a tantas dificuldades 
enfrentadas. ? Promover acessibilidade nas escolas, capacitação para os alunos, elaborando 
projetos no intuito de atrair esse público à escola que é um direito e está na lei. ? Trabalhar a 
valorização da diversidade, destacando a relevância das diferenças e sobretudo a necessidade 
de respeito a essas diferenças, desmistificando as escolhas de cada ser humano e reduzindo 
as injustiças sociais. ? Defender e priorizar uma política educacional pautada na diversidade 
trazendo no exercício da prática democrática a construção da igualdade social, sendo que esta 
construção pressupõe o reconhecimento da diversidade no desenvolvimento sócio-histórico, 
cultural, econômico e político da sociedade. ? Trabalhar a inclusão, dando ênfase a importância 
das particularidades de cada ser humano e destacando os prejuízos consequentes das 
injustiças sociais. ? Incentivar cada vez mais a participação de membros variados na 
comunidade educacional na fiscalização das verbas destinadas à educação, priorizando e 
zelando pelo seu cumprimento. ? Garantir o cumprimento das leis de amparo ao crime de 
preconceito contra as diversidades. É preciso que esse assunto esteja presente nas discussões 
efetuadas pelas várias instituições deste país onde se abrange escolas, associações, 
congregações, câmara legislativa e tantas outras, para que se fique claro que o oprimido por 
essa arrogância humana seja de alguma forma amparado e retratado por esses atos insanos. 
? Disponibilizar recursos tecnológicos para os alunos do campo. Lutar pela presença de 
profissionais de apoio nas salas que possuem alunos com deficiências; garantir respeito e 
Inclusão das diversas culturas na sociedade; favorecer condições tecnológicas (internet, 
aparelhos, tecnologias assistivas (TA), formação continuada). ? Desenvolver rodas de debates 
envolvendo os representantes políticos, a comunidade escolar e a sociedade civil sobre as 
problemáticas envolvendo a política educacional, social, econômica e cultural do município 
(também de forma itinerante, ouvindo as realidades das diversas localidades do município). ? 
Desenvolver políticas públicas que garantam adequação dos transportes escolares para 
pessoas com deficiência, disponibilizando no transporte, uma pessoa com formação adequada, 
que possa acompanhar as crianças com deficiência durante o percurso, bem como formação 
para o condutor do veículo. ? investir em espaços e materiais adaptados para os alunos do 
AEE. ? Criar equipe de profissionais multifuncionais para dar apoio aos estudantes com 
deficiência e às suas famílias, facilitando exames e laudos que comprovem a deficiência do 
estudante, por meio de  
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parcerias com a Secretaria de Saúde e Ação Social. ? Elaborar, em parceria com os sistemas 
de ensino, as instituições, núcleos de estudos afro-brasileiros, organizações do Movimento 
Quilombola e do Movimento Negro, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, com ações de formação de 
professores e gestores, disponibilização de material didático e apoio à infraestrutura física e 
tecnológica das escolas quilombolas e todas as comunidades de povos tradicionais (indígenas, 
ribeirinhos, de terreiros, fundo de pastos e outras...) estabelecendo parceria com a Sepromi 
(Secretaria de Promoção e Igualdade Racial do Estado da Bahia). ? Promover políticas e 
programas para o envolvimento da comunidade e dos familiares das pessoas em privação de 
liberdade, com atendimento diferenciado, considerando suas necessidades educacionais 
específicas, bem como o gênero, raça e etnia, orientação sexual e identidade de gênero, credo, 
idade e condição social. ? Garantir e efetivar políticas públicas assegurando os direitos 
humanos, justiça social, inclusão e superação das desigualdades sociais, étnicas e raciais na 
educação de crianças, jovens e adolescentes, mediante o acesso e permanência dos 
estudantes na escola. ? Reconhecer que educação e inclusão são de suma importância na 
formação de jovens e crianças para garantir esses direitos sendo necessário desenvolver 
ações que visam melhorar as políticas públicas de igualdade para todos. ? Fazer parcerias 
além da Secretaria Municipal de Educação e as famílias, inserindo demais órgãos públicos e 
sociedade civil organizada para construir e implantar projetos educacionais que desenvolvam 
ações a favor da inclusão social em todas as instâncias. ? Capacitar professores, demais 
funcionários de educação e famílias para fazer valer a justiça social, a inclusão e garantir os 
direitos humanos. ? Políticas públicas e gestão democrática nos espaços educacionais e 
sociais, voltadas para o município e a realidade de cada localidade, agregando outros setores 
(saúde e ação social) atendendo às necessidades da população, visando melhoria na 
administração, no atendimento e distribuição dos recursos públicos. ? Adequar os espaços 
físicos escolares, oferecendo também material de suporte pedagógico para ser utilizado na 
sala de aula garantindo o acesso e a inclusão de todos. ? Investir em políticas públicas de 
inclusão e cobrar ação mais efetiva dos Conselhos (Conselho Municipal de Educação e 
Conselho Municipal do Fundeb), assim também como melhorar fiscalização dos Conselhos 
que atuam dentro das escolas, evitando desvios e sucateamento, encaminhando as denúncias 
necessárias ao Gestor da Educação Municipal que por sua vez, não resolvendo o problema, 
encaminhe ao Ministério Público. ? Inclusão social de pessoas com deficiência na rede regular 
de ensino com recursos especializados, capacitação de profissionais, ampliação de vagas para 
auxiliares e cuidadores nas escolas de educação infantil, materiais pedagógicos e digitais e 
acesso à internet. ? Promover discussões sobre diversidade religiosa, e sua importância na 
contemporaneidade. ? Implantar o Turismo pedagógico. ? Políticas educacionais de 
valorização do homem do campo. ? Continuidade de formações em nosso município, 
enfatizando que alguns profissionais foram capacitados pelo extinto PNAIC e era evidente o 
sucesso no âmbito formativo. Realizar também formações dirigidas pelo Napsi que possam dar 
suporte ao atendimento especializado, valorizando nas formações o conhecimento dos 
profissionais do município. ? Fazer mapeamento educacional para acompanhar 
sistematicamente o processo de ensino e aprendizagem, avaliando-se as ações desenvolvidas 
nas escolas, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação, respeitando o direito de 
todos. ? Ofertar palestras sobre os Planos Decenais para toda a comunidade escolar, com o 
objetivo de conscientizar verdadeiramente a todos, sobre o que está proposto para ser 
cumprido, o que já foi executado, o que está em andamento e o que ainda precisa ser feito – 
incentivando a todos a contribuir com ideias e propostas para melhoria do sistema educacional. 
? Adequar espaços escolares em todas as unidades de modo a atender satisfatoriamente e 
individualmente aos alunos público-alvo do AEE e alunos com dificuldades e transtornos de 
aprendizagem, disponibilizando profissionais capacitados – de modo que todos possam 
aprender e sentir-se incluídos, tendo seus direitos assegurados. ? Criar espaços para debates 
referentes à inclusão, não só no âmbito escolar, mas em todos os segmentos da vida em 
sociedade. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? 1. Garantir a oferta da formação 
inicial e continuada dos Profissionais da Educação Básica, voltada para a educação das 
relações étnica raciais, educação do campo, pessoas com necessidades especiais, deficiência, 
gêneros e orientação sexual. 2. Assegurar a educação inclusiva cidadã que contemple a 
diversidade em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino. 3. Proporcionar e dar 
condições que o espaço escolar propicie a liberdade de expressão e promoção dos direitos 
humanos e a inclusão educacional. 4. Assegurar que as escolas cumpram seu papel garantindo 
os direitos conquistados no decorrer do tempo, produzir material para cada território, bem como 
o desenvolvimento de currículos, conteúdos e metodologias especiais para o desenvolvimento 
da educação e sua diversidade; 5. Assegurar a permanência dos estudantes do campo no 
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campo, para que não haja transferência para as escolas da Zona Urbana, fortalecendo assim 
a manutenção dos estabelecimentos de ensino  
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da Zona Rural, oferecendo o devido suporte estrutural pedagógico, para que as mesmas 
possam viabilizar o ensino de qualidade, de gestão democrática e participativa de forma que 
seja construído um planejamento pedagógico condizente com a realidade. 6. Combater o 
racismo, o preconceito e a desigualdade dentro do ambiente escolar e consequentemente fora 
dele; 7. Defender os princípios da diversidade e os fundamentos da educação popular como 
importantes referências da elaboração dos currículos das modalidades da Educação Básica, 
em especial ao currículo da EJA (Educação de Jovens e Adultos), com base no 
reconhecimento dos sujeitos e estudantes, bem como garantir suportes pedagógicos para 
melhoria do ensino. 8. Abrir espaço para discussão sobre a diversidade na EJA com 
Estudantes, Gestores, Coordenadores Pedagógicos, Educadores, para construção de 
estratégias e enfretamento das desigualdades de justiças sociais, através das práticas 
coletivas. 9. Participação coletiva, parceria entre a família e a escola para tentarmos recuperar 
o tempo perdido durante a Pandemia. 10. Disponibilizar aos estudantes da educação à 
oportunidade de ter acesso livre à internet, bem como: Banda Larga, Computadores, Data 
show, TV, Caixa de Som, entre outros. 11. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos 
e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem, assegurando 
dar condições para a continuidade de estudos na Educação Superior. 12. Valorizar todo o 
conhecimento do aluno trazido para a sala de aula: seus saberes culturais, profissionais, suas 
experiências de vida, bem como sua origem étnica, as características de seu local de origem, 
sua gente, seu modo de vida, pois os saberes antigos ajudam na busca de novos saberes. 13. 
(Re)elaborar o Projeto Político Pedagógico, de forma coletiva, envolvendo todos os professores 
e demais segmentos da Comunidade Escolar e Local, realizando as ações propostas 
efetivamente através de acompanhamentos regulares. 14. Valorizar e fortalecer a autoestima 
dos indivíduos, independente das expressões das identidades sexuais de gênero. 15. 
Promover palestras, com profissionais qualificados, que orientem a família dos educandos, 
quanto à importância de uma alimentação saudável de qualidade, bem como oferecer refeitório 
para momentos de convívio e aprendizagens. 16. Valorizar os profissionais da educação 
através da atualização do Plano de Carreira do Magistério Público, respeitando o Piso Salarial 
Nacional e oferecendo melhores condições de trabalho. 17. Implementação da escola em 
tempo integral, para que os estudantes tenham acompanhamento efetivo, pelos profissionais 
de educação, uma vez que por decorrência da pandemia, o ensino presencial foi fragilizado. 
18. Oferecer curso para reforço no processo ensino e aprendizagem no contraturno, bem com 
educação superior gratuita e oportunizando o acesso para todos/es/as. 19. Promover espaço 
escolar criativo e produtivo para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos 
estudantes, aplicada em ensino integral. 20. Inserção da tecnologia na sala de aula, 
oportunizando todos os estudantes aprender a acessar informações verídicas na internet. 21. 
Construir um ambiente educativo equitativo, confortável e seguro para o desenvolvimento 
integral do estudante, formando cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. 22. Oferecer 
aos estudantes especiais, sem qualquer discriminação, acesso a um ensino de qualidade, uma 
vez que a CF/88 garante isso pelo princípio da igualdade, pois a lei deve ser instrumento 
regulador da vida social. 23. Transparência nas decisões da Dupla Gestora, com participação 
da comunidade escolar e local, para que sejam compartilhadas de forma efetiva. 24. Promover 
seminários, em sala de aula, com temas sobre a não discriminação de gênero, raça ou 
condição social. 25. Oferecer aos estudantes vítimas de preconceito, discriminação ou 
homofobia, um acompanhamento psicológico com profissionais que estejam vinculados a 
unidade escolar. 26. Criar creches na zona rural, uma vez que muitas mães trabalham em 
tempo integral no cultivo rural. Ajudando as mães a terem uma renda para o sustento dos filhos 
e ao mesmo tempo, educando os filhos na creche. 27. Elaborar e efetivar um cronograma de 
ensino que aborde temas sobre direitos sociais, fundamentais, humanos e princípios 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 28. Assegurar o direito fundamental à 
educação a todos os brasileiros, pois é pressuposto da própria democracia, sendo necessário 
para isso implantar uma política de incentivo à melhoria salarial aos professores que tem como 
fundamento a dignidade humana, não podendo o modelo de sociedade democrática afastar a 
cidadania e garantir o bem estar social dos profissionais da educação. 29. Oferecer aos 
estudantes, cursinhos específicos para vestibulares e Enem, ajudando assim na abordagem 
de conteúdos que são cobrados com mais frequência nos exames. 30. Fazer levantamento 
periódicos do desenvolvimento escolar a nível municipal e aplicar medidas de acesso ao 
conhecimento para complementar e desenvolver a educação do ser humano, afim de corrigir 
dificuldades de aprendizagem, promovendo a inserção na vida social e profissional, exercício 
da cidadania, desenvolvimento das suas capacidades e vontades. 31. Promover a formação e 
especialização dos profissionais da educação das escolas do campo para atender o público 
com necessidades especiais, garantindo que a educação inclusiva seja contemplada em todas 
as etapas e modalidades de ensino. 32. Elaborar e executar políticas públicas que resgate a 
cultura e o legado das comunidades das escolas do campo para o ambiente educacional dos 
educandos, promovendo e assegurando um currículo diversificado com conteúdo aplicados na 
prática, vivenciadas por essa população. 33. Promover a conscientização da família, no que 
tange a participação na aprendizagem dos educandos, no acompanhamento e rendimento do 
processo ensino e aprendizagem, bem como a sua participação nas propostas  
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pedagógicas educacionais. 34. Promover a descentralização da oferta de atividades culturais, 
esportes e lazer por meio de realização de oficinas e projetos diversos, buscando-se o 
estabelecimento de parcerias entre as secretarias de cultura, esporte e lazer. 35. Garantia de 
auxílio financeiro como incentivo para a permanência dos jovens e adultos na EJA, tendo em 
vista a sua necessidade em trocar o horário de trabalho para o desenvolvimento de suas 
atividades escolares. 36. Assegurar, em regime de colaboração com a união, o estado e o 
município, recursos necessários para a implementação de políticas de valorização da 
diversidade e inclusão escolar. 37. Criar, em parceria com as instituições de educação superior, 
núcleos de estudos afro e indígena brasileiros e implementar as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola e indígena com ações de formação de 
professores e gestores. 38. Fomentar financeiramente estudos e pesquisas sobre orientação 
sexual, relações étnicas raciais e de gênero, educação ambiental, educação quilombola, 
indígena, dos povos ciganos, do campo, educação das pessoas com deficiência, das pessoas 
jovens, adultas e idosas e de pessoas em situação de privação de liberdade e da diversidade 
religiosa. 39. Criar em regime de colaboração com a união, o estado e o município, centros de 
atendimento educacional especializado/salas multifuncionais, para atender estudantes com 
TGD, TDAH, deficiência física, auditiva, visual e intelectual e Altas Habilidades/Superdotação, 
garantindo-lhes permanência na escola e o desenvolvimento de suas habilidades, 
competências e as aprendizagens essenciais. 40. Incorporar a Educação em Direitos Humanos 
ao currículo da educação municipal e na matriz curricular na rede municipal de ensino a partir 
do ano de 2022 através de Instrução Normativa do Conselho Municipal de Educação e elaborar 
Orientações Curriculares e Didático-Metodológicas para essa área de conhecimento. 41. Criar 
conteúdos com princípios da educação como direito humano e da educação em direitos 
humanos em articulação com as unidades de ensino, nas etapas e modalidades de ensino da 
rede municipal. 42. Criar um comitê para gerenciar as Políticas Educacionais de Educação 
Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania com o objetivo principal de discutir e propor 
estratégias de fortalecimento das Diretrizes Curriculares para a Educação em Direitos 
Humanos, Educação Especial na perspectiva inclusiva, Educação para as relações Étnico-
Raciais, Educação Fiscal e Educação Ambiental, bem como, possibilitar subsídios para 
fomentar a política educacional no sistema de ensino, ancorados nos paradigmas dos Direitos 
Humanos, entendido como discurso articulador no conjunto das ações desenvolvidas. 43. 
Propiciar subsídios para que as escolas da rede pública municipal de ensino possam 
implementar nos Projetos Políticos Pedagógicos, ações contínuas acerca da temática dos 
Direitos Humanos. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? 1) Garantir a ampliação 
de Escolas de tempo Integral; 2) Formações continuadas para Professores da Educação 
Básica nas temáticas cultura e diversidade; 3) Aumento de cotas nas universidades para os 
grupos considerados minorias (negros, índios, pobres, pessoas com deficiências); 4) 
Ampliação da Implementação das Salas de Recurso Multifuncionais – SEM; 5) Formações 
continuadas especificas para professores da Educação Básica e Superior atuarem com alunos 
com deficiência; 6) Reformular as leis no sentido de garantir atualização considerando o que é 
posto na Lei Brasileira de Inclusão, a exemplo de mudanças nos termos/nomenclaturas 
capacistas; 7) Garantir profissional tradutor/intérprete de Língua de Sinais dentro das escolas 
para alunos surdos; 8) Efetivar as leis que defendem a implementação do trabalho do psicólogo 
escolar nas redes de ensino; 9) Garantir a criação de centros especializados para atender a 
todos os estudantes público da Educação Especial; 10) Formação para todos os profissionais 
na área da educação inclusiva (socioemocional, psicológica, cultural, entre outras.) 11) 
Garantia de internet banda larga para todos os estudantes e escolas da Educação Básica, 
visando eliminar a desigualdade de acesso. 12) Criação de comissões como politica pública, 
garantindo representações de cada segmento interessado; 13) Garantia de professor para 
desenvolver o serviço do Atendimento Educacional Especializado – AEE e Equipe 
Multidisciplinar na Sala de Recursos, como psicólogo, psicopedagogo, brailista, fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta, entre outros. 14) Promoção de cursos de Libras para familiares de estudantes 
surdos; 15) Inserção da disciplina de Língua Portuguesa como L2 para surdos dentro do 
currículo da Educação Básica; 16) Fortalecimento das políticas públicas de Educação do 
Campo, Quilombola, Indígena e Educação Inclusiva. 17) Fortalecimento da implementação dos 
currículos escolares das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, educação do 
campo, povos de terreiro, comunidade surda; 18) Formação Continuada na área especifica 
para professores indígenas. 

 

Curaçá 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Proposição 1 – 
Normatizar, até janeiro de 2022, em âmbito municipal, os critérios e condições para a inclusão 
de alunos com deficiência nas turmas seriadas das escolas municipais. Abrangência: 
Municipal; Proposição 2 –Criar, na Secretaria Municipal de Educação, a Coordenação de 
Educação Especial, a fim de dar orientação e apoio aos Professores com alunos com 
deficiência em suas turmas. Abrangência: Municipal; Proposição 3 – Dar formação continuada 
aos professores com alunos com deficiência em suas turmas. Abrangência: Municipal; 
Proposição 4 – Fomentar os comerciantes da cidade, junto à CDL ou Associação de Lojistas, 
para a inclusão de pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários. Abrangência: 
Municipal. 

 

Guaratinga 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? *Garantir acesso e 
permanência a educação e o direito a aprendizagem são garantias constitucionais, universais, 
ou seja prevista a todos os brasileiros como dever do estado e da família. *Valorização da 
diversidade de experiências, habilidades e capacidades entre estudantes que devem ser 
celebradas através de práticas educacionais inclusivas. *Criar política publica principalmente a 
educacional que garanta democracia, igualdade, equidade de direitos, reconhecimento, 
diversidade e pela justiça social. *Inserir no currículo temas relacionados aos direitos e deveres 
do povo quilombola, indígena, LGBTQIA+ Campo , bem como a valorização dos seus atores; 
*Inserir e implementar na politica de valorização e formação do profissionais de Educação a 
discussão de raça, etnia , gênero e diversidade, de estudantes com deficiência transtornos 
globais de desenvolvimento e alta habilidades na perspectiva dos direitos humanos, com 
praticas que supere o racismo, machismo, sexíssimo, homofobia, lesfobia, transfobia 
efetivando assim uma educação antirracista, e não homo/lesbo/transfobica. 

 

Ibipeba 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Adaptação completa 
das escolas e transportes escolar, para que possa realmente atender as necessidades 
especiais dos alunos. Possibilitar o deslocamento de profissionais para atender alunos que são 
matriculados em escolas que não tem atendimento especializado. Formar uma equipe 
pedagógica específica para tratar da educação para relações étnico-raciais, composta por 
profissionais da educação pública municipal para orientação do projeto político pedagógico 
para realizar a formação continuada de docentes, coordenadores, diretores e funcionários 
tendo como eixo temático a educação das relações étnico-racial à educação escolar quilombola 
juntamente com a comunidade; com base nas leis federais 10.639/2003, e 11.645/2008. 
Garantir melhorias na infraestrutura das escolas, com a implementação de laboratórios e 
atividades que incentivem a criatividade e a inovação para que desenvolva os seus dons 
culturais. Programa Nacional de livros adaptados que atendam todas as necessidades 
especiais disponível nas bibliotecas das escolas. Garantir e programar em regime de 
colaboração politicas de inclusão social dos/das estudantes trabalhadores/ as de baixa renda. 
Garantir a permanência de uma assistente social na Escola. Realizar uma busca ativa dos 
alunos com necessidade especiais que a ainda não estão sendo atendidos nas salas 
multifuncionais do município. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Assegurar a 
implantação de politicas de valorização da diversidade e inclusão , através de projetos 
educacionais. 

 

Ipirá 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? Emenda nova (linha 1011): Diante 
disso, percebemos que faz-se cada vez mais urgente a renovação do nosso compromisso 
enquanto educadores. Fazer da sala de aula um espaço de formação cidadã, onde se promove 
o debate e a conscientização no que tange à ciência dos direitos e deveres dos educandos, 
suas vidas, seus anseios e o respeito à diversidade e à formação integral de todos e de todas, 
precisa ser um voto renovado todos os dias, nos espaços de educação, desse modo, os direitos 
humanos e a justiça social estarão sempre contemplados. 

 

Irajuba 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Com a pandemia a 
exclusão ficou ainda mais evidente. Em todos os campos, não sendo diferente na educação. 
Há afirmações que a pandemia acentuou as diferenças, em um verdadeiro golpe mundial na 
saúde, na economia, na educação, em fim todos os aspectos sociais. Entretanto, não foi a 
causa única e nem a culpada dos descasos com a justiça social. No Brasil, estamos vendo a 
displicência com a saúde pública desde do início da pandemia de uma forma nunca vista no 
país. Descasos que configurou em consequências graves para todos, principalmente os menos 
favorecidos. Inúmeras mortes, desempregados, famílias afetadas economicamente e 
sentimentalmente por todo país. Na educação além de investimentos que já estavam na pauta 
e nos olhares da sociedade, hoje teremos que lutar por ações que já tínhamos conquistados e 
foram perdidos de 2016 até os dias de 2021. Desta forma, a luta é por: • Garantia de condições 
de atendimento de apoio aos alunos vitimas dessa pandemia e por aqueles que já se 
encontravam com déficit de aprendizagem em situação de distorção idade/série. • Apoio e 
parcerias com instituições públicas para o mapeamento, busca ativa e assistência as famílias 
dos alunos que abandonaram a escola; • Inclusão da diversidade, fugindo de modelos 
padronizados, que não respeitam as realidades dos estudantes e de suas famílias e promovem 
cenários de exclusão e o fracasso escolar. Devemos pensar em estratégias inclusivas que 
estejam de acordo com a realidade e vivência do cotidiano do aluno. • Implantação e 
fortalecimento das formações na educação especial para os professores da sala regular. • 
Garantia de recurso destinado para implantação e desenvolvimento de politicas afirmativas 
para a inclusão e o bom desempenho de aprendizagem de alunos quilombolas, indígenas, 
ribeirinhos, entre outros. Valorizando a identidade de cada um. • Atuação da assistência social 
e psicológica para alunos e famílias veneráveis. • Políticas públicas voltadas para o acesso dos 
jovens e adultos nas escolas. 

 

Iraquara 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? ? Oferecer e 
proporcionar condições, capacitações para uma prática pedagógica condizente à garantia de 
uma educação com qualidade e de acordo com os pressupostos do Plano Nacional de 
Educação, respeitando as metas já estabelecidas. 

 

Itabela 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? 1) Desenvolver ações 
conjuntas e articuladas, com os entes federados e sociedade civil para o fortalecimento e apoio 
à diversidade e pluralidade cultural; 2) Ampliar, com apoio dos entes federados e sociedade 
civil, a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar à 
escolarização de estudantes com a deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular; 3) Oferecer, com 
apoio dos entes federados e sociedade civil, formação continuada sobre leis e política 
educacionais (apartidária) para os profissionais da educação. 

 

Itagibá 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Descongelamento dos 
recursos financeiros destinados à educação com a finalidade na aplicação em capacitação dos 
profissionais da educação (magistério e outros servidores em exercício na educação básica), 
por meio de programas de formação continuada. a. aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos necessários ao  

 

Itambé 
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ensino, aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios, 
destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino, ampliação, conclusão e construção de 
prédios, poços, muros e quadras de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso 
exclusivo do sistema de ensino, aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o 
atendimento exclusivo das necessidades do sistema da educação básica pública (carteiras e 
cadeiras, mesas, armários, retroprojetores, computadores, televisores, antenas, etc.), 
manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, 
etc.), b. Valorização dos profissionais de educação. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Imprescindível a 
garantia de auxílio especializado ao professor ou professora em todas as salas que tenham 
alunos/as com deficiência, objetivando o desenvolvimento e aprendizagem a todos/as; punição 
legal para dirigentes municipais que não atendam a legislação sobre o Atendimento 
Educacional Especializado para a verdadeira inclusão dos/as alunos/as com deficiência; 
exoneração para profissionais em educação que desrespeitem os direitos humanos e que firam 
a dignidade humana nas instituições de ensino no Brasil; estimular as instituições de ensino à 
atualização nos Projetos Políticos-Pedagógicos, no direito às diversidades étnico-racial, 
sexual, cultural, de gênero e social. 

 

Itapé 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? Inserir profissionais da área de 
serviço social e psicologia nas escolas da rede pública de Educação Básica de acordo com a 
lei nº 13.935/2019, garantido a formação continuada para todos (as) e todes os (as) 
profissionais da área educacional. Fortalecer as instituições democráticas para lidar com o 
processo formativo, para empoderamento das minorias sociais. Diante da situação em que nos 
encontramos é para reverter esse quadro é necessário implantação de Políticas Públicas 
afirmativas que aperfeiçoe a defesa da democracia, da diversidade, do respeito, dos direitos, 
da justiça social e da inclusão, bem como a articulação de forças a instituição do SNE e a 
materialização dos planos de educação, por meio de processos participativos, envolvendo os 
sistemas de inclusão fóruns, conselhos, setores e segmentos da sociedade, com políticas de 
Estados que sejam efetivamente assumidos e concretizados como tal. 

 

Jiquiriçá 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? É necessário pensar o 
currículo escolar dentro das relações materiais da comunidade na qual a escola faz parte, 
observando para tanto, a constituição estrutural das desigualdades, preconceitos, violências e 
exclusões que impedem a concretização de uma educação inclusiva e alteritária. O cotidiano 
escolar congrega sujeitos múltiplos e atravessados por inúmeros marcadores sociais. Nesse 
sentido, a escola deve oportunizar espaços plenos de segurança e convivência para a 
permanência, amparo e desenvolvimento humano, sobretudo para a população em situação 
de vulnerabilidades sociais. A escuta ativa e sensível é um dos pontos fundamentais para 
compreender as dinâmicas sociais que nos cercam. Desse modo, a criação de proposições de 
fóruns, seminários abertos, oficinas e outras estratégias similares poderão estruturar ações no 
município na intersecção entre a educação e problemáticas sociais tais como o racismo, 
sexismo, misoginia, transfobia, machismo, racismo, intolerância religiosa, LGBTQIA+fobia, etc. 
Precisamos entender que a escola não se descola da materialidade social que a cerca e a 
atravessa. É importante investir em formação dos profissionais de educação, em materiais 
pedagógicos, em centros de atendimento especializado para crianças, jovens e adultos com 
necessidades especiais, adaptação do espaço escolar dando acessibilidade, contratar mais 
profissionais especializados. Estimulando a parceria entre família (pais, mães, tios, avós) e 
escola na perspectiva de um ensino de qualidade e democrático. 

 

Jussari 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? Partindo desse pressuposto e 
acreditando no poder transformador como forma de reduzir as desigualdades sociais em 
diversos segmentos é de extrema necessidade que sejam implantadas políticas públicas que 
visam possibilitar o uso de recursos tecnológicos, visando atender as necessidades atuais de 
inclusão digital, pois vivemos em uma realidade que a tecnologia se torna um item básico e do 
qual nem todos os cidadãos possuem acesso. Assegurar a criação de cursos no âmbito 
nacional para formação de intérpretes e instrutores de Libras com o objetivo de atuar nas 
escolas, saúde, assistência social e todos os ambientes de convivência coletiva de 
responsabilidade do poder público é uma estratégia que permitirá a inclusão de variados 
grupos, garantindo direitos básicos de indivíduos surdos. Outra estratégia de garantia do 
cumprimento desses direitos e em respeito às diferenças é possibilitar a formação continuada 
como uma ferramenta para o treinamento do acompanhante/monitor/cuidador de aluno com 
deficiência para que este atenda às necessidades específicas do mesmo. As desigualdades 
não se encerram nas habilidades individuais, mas também sociais, por isso a educação deve 
ter o amparo necessário para possibilitar cursos e atividades culturais extracurriculares em 
ambiente escolar no período de contra turno com finalidade de redução das desigualdades 
sociais, além de inserir psicopedagogo, psicólogo e assistente social na equipe da escola, a 
fim de trabalhar as dificuldades, principalmente aquelas acentuadas pela pandemia. Cada 
unidade escolar possui uma realidade única e que precisa ser estudada e avaliada para que 
consiga haja eficácia no seu papel transformador, por isso o poder público precisa pensar em 
estratégias que possam fomentar o desenvolvimento e incentivar autonomia das comunidades 
escolares na criação de projetos para diagnosticar causas e solucionar problemas que geram 
evasão escolar, distorção idade série e analfabetismo, somente a partir dessas e outras ações 
e tantas outras em pautas importantes é que a educação poderá atingir seu objetivo enquanto 
unidade transformadora dessas desigualdades. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Investir em políticas 
públicas educacionais, que garantam o acesso desde o ensino infantil ao superior, respeitando 
sua diversidade e inclusão, atendendo às necessidades da população brasileira, dentre elas: 
os povos indígenas e quilombolas, a juventude negra e periférica, as mulheres, sobretudo as 
negras, a comunidade LGBTQIA+, reforçando seus direitos mediante a constituição brasileira 
e os direitos humanos, elaborando projetos educacionais que levem à sociedade a evoluir seus 
conceitos. Ressalto que o caminho para as instituições de ensino devem ser oportunizados 
para a população, através de cotas, bolsas de ensino e programas como Prouni e Fies, que 
viabilizam e favorecem a equidade entre os povos. As desigualdades que constituem a 
formação da sociedade brasileira precisam de projetos que favoreçam o reajuste entre as 
classes e as oportunidades que são ofertadas. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? É preciso superar a 
enorme distância entre o que se diz e o que se faz. A educação não pode mais ser concebida 
numa perspectiva discursiva abstrata. O chão da escola não pode ser ignorado. As gritantes 
desigualdades em relação à qualidade do ensino observada no país se devem, em parte, pelas 
precárias condições em que se encontram as escolas públicas brasileiras. A ausência de um 
orçamento impositivo nessa direção dá margem para o sucateamento das instituições de 
ensino. Considerando a realidade do nosso município, é imprescindível que haja 
acompanhamento, em tempo permanente, de profissionais (psicólogos, psicopedagogos etc.) 
em cada escola da rede municipal, principalmente a educação escolar no/do campo, para 
atendimento dos estudantes com dificuldades de aprendizagem (dislexia, discalculia e 
disortografia, e outros); Ampliar e fortalecer parcerias com instituições inclusivas para os 
estudantes com necessidades especiais; Capacitação dos profissionais de educação para 
Educação Inclusiva, com incentivos remuneratórios. 

 

Manoel Vitorino 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? 1. Elaborar em 
colaboração com instituições sociais, políticas públicas de apoio e inclusão dos povos 
remanescentes de quilombos, partindo do principio de uma educação integral, isto é, 
reconhecer a trajetória histórica e a comunidade como parte de seu processo educativo. 2. 
Promover ações de valorização da história do povo remanescente de quilombo, tornando-a 
patrimônio histórico cultural. 3. Promover manifestações culturais, a fim de divulgar a história 
do povo quilombola. 4. Criação dos Conselhos (Da Mulher) com atuação e fiscalização. 5. 
Criação de projetos que venham garantir os direitos das mulheres, tais como: geração de 
renda, com direito a moradia, segurança e possibilitando que as mulheres se desenvolvam de 
maneira autônoma, principalmente no âmbito educacional. 6. Maior quantidade de mulheres 
na política. 7. Acessibilidade à escola (transporte); 8. Adequação do currículo à realidade local; 
9. Acesso à tecnologias e entendimento de como funciona; 10. Acompanhamento 
socioemocional; 11. Ensino técnico de qualidade; 12. Trabalho em parceria com as famílias 
sobre direitos e deveres humanos. 13. Acessibilidade à escola (transporte); 14. Adequação do 
currículo à realidade local; 15. Acesso à tecnologias e entendimento de como funciona; 16. 
Acompanhamento socioemocional; 17. Ensino técnico de qualidade; 18. Trabalho em parceria 
com as famílias sobre direitos e deveres humanos. 19. Desenvolver ações, pesquisas, 
treinamentos, como o objetivo de combater discriminações raciais, por meio de formulações de 
políticas públicas que oportunizem o acesso e o desenvolvimento das potencialidades 
socioeconômica, cultural e racial, sancionado pelo decreto 54.429/2009. 

 

Mata de São 
João 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Inserir na avaliação 
dos livros didáticos, critérios de exclusão de obras que apresentam qualquer forma de 
preconceito em sua linguagem verbal e não verbal. Inserir a temática, dos direitos humanos 
nos projetos políticos pedagógicos das instituições educacionais. Garantir que o espaço 
escolar, propicie a liberdade de expressão, a promoção dos direitos humanos e a inclusão 
social. Promover políticas e programas para o envolvimento da comunidade e das famílias em 
situação de vulnerabilidade. 

 

Mortugaba 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? PROPOSTAS: ? 
Reafirmar ações sociais, políticas e educacionais que assegurem o respeito e a valorização a 
todos e todas que vivem uma situação de discriminação e preconceito perante a sociedade 
que não acolhe e não aceita essa diversidade étnica, cultural, social e religiosa que se 
encontram nos povos quilombolas, os camponeses, o povo MST, os povos indígenas, pessoas 
LGBTQI+, trabalho infantil e violência contra a mulher. ? Assegurar a integridade física, 
psicológica, social e histórica da criança e adolescente como forma de minimizar toda e 
qualquer forma de violência que eles sofre por identidade de gênero/ ou orientação sexual, 
através de práticas educacionais e sociais que valorizem e respeitem o indivíduo como sujeito 
pertencente a uma sociedade. Responsabilidade* União DF Estados Municípios X X ? Garantir 
o acesso por lei municipal dos discentes à educação em hora integral, possibilitando e 
desenvolvendo a autonomia, garantia a dignidade, proteção e liberdade. Além disso, com vistas 
educacionais em todos os níveis de ensino. Contemplando a população do campo, 
comunidades indígenas, quilombolas, afrodescendentes, população adulta de baixa 
escolaridade e jovens de baixa renda. ? Preparo do corpo docente para adotar um projeto 
pedagógico de acordo a BNCC e em parceria entre escolas e famílias. Conscientizando a 
população sobre a importância de valorizar e aceitar as diversidades. ? Criar o calendário 
agrícola. Responsabilidade* União DF Estados Municípios X 

 

Quijingue 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Promover a integração 
escola e família, através da maior aproximação dos profissionais de educação aos familiares e 
comunidade, por meio de atividades de participação; EX: Encontros trimestrais com a 
participação de uma equipe multidisciplinar (Conselho Tutelar, psicólogos, psicopedagogos, 
assistente social, nutricionista, advogados entre outros) para mobilizar e auxiliar no 
fortalecimento dos vínculos entre escola e família) • Introduzir nos currículos e atividades 
escolares, a discussão ética, cidadania e valores, através da criação de espaços interativos e 
participativos de reflexão da comunidade escolar; Ex: Projetos e feira cultural.  

 

Rafael Jambeiro 
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Reconhecendo a condição laica do Estado brasileiro, e ao mesmo tempo, a necessidade da 
espiritualidade do Ser Humano, incluir nos currículos os conhecimentos referentes às diversas 
contribuições, étnico-raciais, religiosas e culturais; • Fortalecer o trabalho pedagógico de 
educação em Direitos Humanos nos espaços educativos e escolas, em cumprimento ao Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos; Criação de centros de atendimento especializado 
para pessoas com deficiência (CMAE) – Centro Municipal de Atendimento Especializado. 
Fortalecer as parcerias entre as secretarias municipais; (Fortalecimento dos conselhos) Criar 
projetos de conscientização de respeito as diversidades junto as Secretarias de Assistência 
Social e Cultura para serem aplicados nas escolas e associações; 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? 1-Garantir materiais 
pedagógicos acessíveis e adaptados as necessidades dos (as) estudantes público-alvo da 
Educação Especial (livros, recursos de tecnologias assistidas, laboratórios de informática, 
livros digitais, etc.);  2- Ofertar um acompanhamento psicológico e psicopedagógico dentro do 
espaço escolar para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade;   3-
Retomada das formações continuadas para a Diversidade e Inclusão;  4-Criar um núcleo de 
formação continuada (professores da sala de recurso e CAPE) para serem consultores de 
apoio na capacitação de profissionais da Educação; 5-Assegurar a execução do plano 
educacional individualizado (PEI) para todos (as) os (as) estudantes público alvo da Educação 
Especial;  6-Garantir a permanência dos profissionais especializados nas salas de recurso em 
todas as escolas municipais;  7-Ampliar a oferta das salas de recursos multifuncionais nas 
escolas da rede municipal; 

 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? O eixo III também não 
fez inferência no corpo do texto do Documento Referencia, todavia aprofundou a discussão 
que gerou o seguinte parágrafo de respostas a problematização: Problematização: O QUE 
FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM JUSTIÇA SOCIAL, 
INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? OBSERVAÇÕES: 1- Que o Projeto Político Pedagógico 
– PPP seja, de fato, funcional. Que não seja “desde o Projeto Político Pedagógico”, mas seja 
ele o documento principal de nossas bases. 2- Coordenadores pedagógicos como 
orientadores/ observadores da implementação do Projeto Político Pedagógico nas escolas, se 
de fato o que está sistematizado no documento está sendo realizado pelo coletivo educacional 
na prática. PROPOSIÇÕES: a. Trazer, para o ambiente escolar, palestras e discussões de 
sensibilização e conscientização acerca da diversidade e da necessidade de que se respeite e 
reconheça o processo de inclusão; b. Capacitação dos profissionais da Educação, docentes, 
de modo especial para que possam e saibam lidar com estudantes com deficiências e 
diferenças étnicos – raciais, de gênero, classe, orientação sexual, de modo a potencializar as 
práticas pedagógicas em que o reconhecimento do primeiro atendimento parta do próprio 
docente; c. Estabelecer o auto reconhecimento do papel de cada sujeito profissional da 
Educação, acerca de sua responsabilização, sensibilização, de modo a se colocar no centro 
dessa percepção, compreensão, respeito e empatia aos diversos e diferentes; d. Se colocar à 
disposição para trabalhar a diversidade e com a diversidade, com a finalidade de sair do 
discurso e da construção teórica e se posicionar para perceber o outro e fomentar ações de 
respeito à multiplicidade; e. Desmistificar a idéia de inclusão como a relação que se limita ao 
público com deficiência e compreender a inclusão como um processo de inserção dos diversos, 
em todos os aspectos da diferença (raça, classe, gênero, sexualidade, deficiência) inserindo 
toda essa ampla diversidade no currículo, inclusive percebendo a diversidade das pessoas 
com deficiência, e que, nessa contextualização, o docente esteja preparado para trabalhar com 
todos os estudantes; f. Fortalecimento da rede de apoio junto à família, e que a família 
compreenda e assuma o seu papel precípuo de responsável pela educação para a diversidade 
e garantia de direitos dos filhos estudantes; g. Inserir no Projeto Político Pedagógico das 
escolas, a amplitude da diversidade e da educação especial e transformar as ações que 
constituem o documento, em práticas reais nas escolas; h. Estruturação das escolas para 
acessibilidade, bem como, disponibilidade de materiais e condições de especialização, 
formação para docentes; i. Apoio multidisciplinar com rede de apoio da Secretaria de Saúde e 
Secretaria de Ação Social; j. Necessidade de humanização dos profissionais da equipe diretiva 
que no lugar de legitimar, contribua com o combate ao preconceito de todas as formas; k. 
Perceber a Educação Especial e inclusiva como uma modalidade de ensino que existe em 
todas as escolas e não perceba a sala de Atendimento Educacional Especializado- AEE como 
uma sala à parte da escola onde se deposita estudantes, mas como uma complementação das  

 

Santa Cruz 
Cabrália 
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ações que já devem acontecer nas escolas de modo geral em seu cotidiano, não necessitando 
da existência de formações especializadas para que o professor regente abrace o seu aluno, 
incluindo-o; l. Que se faça valer as políticas públicas para a Educação Especial e inclusiva; m. 
Dar ênfase maior no documento à juventude do campo, visto que está havendo um êxodo rural 
de estudantes e ocasionando uma falta de auto reconhecimento do indivíduo como pertencente 
ao campo; 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? 1. Assegurar o direito 
efetivo da inclusão de alunos com necessidades educativas especiais em sala regular e 
Atendimento Educacional Especializado em escolas públicas e privadas, nas instâncias de 
educação. Bem como a implantação do centro municipal de atendimento especializado, 
manutenção e ampliação das salas de recursos, cofinanciado pelos entes federados para que 
esse direito não seja negado, possibilitando ao educando conhecimento de direitos sociais, 
para que torne-se cidadão crítico e responsável de sua participação social 2. Possibilitar a 
implantação de grêmios nas escolas estaduais e municipais, colegiados e movimentos 
estudantis nas escolas com apoio da gestão escolar, ofertando formação para esse grupo e 
assegurando a participação da diversidade de estudantes presentes na comunidade escolar, 
para que esse instrumento seja relevante no desenvolvimento social desse educando, 
enquanto indivíduo autônomo e protagonista na sociedade 3. Fortalecer o desenvolvimento 
dos temas transversais em sala de aula, como obrigatoriedade nos PPPs - Projetos Políticos 
Pedagógicos das escolas em consonância com o Plano Municipal de Educação - PME, o 
Documento Referencial Curricular Municipal – DCRM de modo que sejam articulados com vista 
a garantir que o entendimento de diversidade e diferenças, estejam presentes no ambiente 
escolar com ações regulares, amparadas legalmente, possibilitando e valorizando o movimento 
negro, os povos do campo, as pessoas com necessidades especiais, jovens, adultos e idosos, 
direitos humanos, LGBTQIA+, feministas, dentre outros. Para que avanços e conquistas sejam 
tratados de forma eficaz na vida dos sujeitos diversos, permitindo assim a construção de uma 
perspectiva emancipatória. 4. Fortalecer os Programas já existentes a nível Estadual e Federal 
de combate as vulnerabilidades e ao trabalho infantil, elaborando programa com base na 
constituição de 88, no ECA 5. Criação de Comitê Municipal de enfrentamento as 
vulnerabilidades sociais e preservação da infância e juventude, com foco na articulação e 
efetivação de vagas que atendam o programa Jovem Aprendiz a partir dos 14 anos de idade e 
programa emprego para pessoas com deficiência em empresas que atuem em Santaluz e 
órgãos públicos, fortalecendo lei federal com aprovação de lei municipal. 

 

Santaluz 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? Identificar e registrar as 
comunidades quilombolas e indígenas, através de uma busca ativa de onde e como eles estão? 
Formação continuada para os docentes e não docentes para formação do cidadão consciente 
de seus direitos e deveres e qualificado para o mercado de trabalho. Escolas com jornada de 
tempo integral para melhorar a qualidade da educação. Construção de creches para atender 
as crianças de 0 à 3 anos de idade. 

 

Santa Rita de 
Cássia 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Elaborar pelas escolas 
de projetos educacionais permanentes, com foco em direitos humanos e luta contra 
discriminação; Oferecer formações voltados para inclusão e diversidade, para os profissionais 
do município; Implementar o trabalho intersetorial da secretaria de educação, assistência social 
e saúde voltada para as minorias do município; Cobrar o cumprimento das políticas públicas 
municipais já existentes, para que saiam do papel; Ampliar os projetos sociais para formações 
das famílias, visando as quebras de preconceitos; Ampliar as políticas públicas de assistência 
social, para comunidades do campo e quilombolas. Implementar ações que eliminem as 
diferenciações pedagógicas existentes entre as escolas do campo e as escolas da sede do 
município, exemplo a dificuldade dos livros didáticos nas escolas do campo. 

 

São Gabriel 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? • Com base no que foi 
discutido, ampliar essas informações para que alcancem todos os profissionais da educação e 
que todos tenham uma conscientização de todos os direitos humanos, independente de raça, 
classe, etnia, cor, religião e afins. • Formação em políticas públicas para todos os profissionais 
da educação. • Oportunidade aos jovens de estarem nos mais diversos espaços de discussão 
e legitimação de direitos. • “Humanização” de espaços civis e culturais, formação ética, cultural 
e científica para todos os profissionais á frente das diversas secretarias municipais. • Criar 
mecanismos que possibilitem aos educandos receberem a formação escolar dentro do espaço 
cultural no qual está inserido, a fim de fortalecer a valorização e reconhecimento de suas 
raízes, saberes e peculiaridades. • Realizar palestras nas escolas sobre a temática diversidade 
e direitos humanos. • Investimento em mecanismos de incentivo aos jovens para exercer o 
protagonismo juvenil. • Momentos de conversa com os jovens para conscientização de direitos. 
• Município precisa fazer valer as leis que defendem as especificidades. • Expandir formação 
para todos os servidores. • Garantir o cumprimento dos direitos de inclusão, respeito social, 
valorização cultural e da diversidade. • Formação continuada aos profissionais da escola de 
modo que compreenda a necessidade do respeito à diversidade. • Fortalecer os seminários 
regulares nas escolas para tratar de questões de diversidade, inclusão e direitos humanos. • 
Lutar pela efetivação de políticas públicas que atendam às pessoas de comunidades 
quilombolas, indígenas, ribeirinhas, campesinas e serranas de Serra do Ramalho. • Fortalecer 
a política de Educação do Campo no sentido de evitar processos de fechamento e nucleação 
de escolas do campo. • Fortalecer a política de Educação Escolar Quilombola com o intuito de 
valorização cultural, fortalecimento da identidade e permanência da escola na comunidade com 
proposta pedagógica específica. 

 

Serra do 
Ramalho 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Assegurar implantação 
de políticas de valorização da diversidade e inclusão através de projetos educacionais, com 
construção de novos centros escolares. Buscar parcerias com outrs secretarias para que haja 
a universalização destes direitos sociais. 

 

Serra Preta 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? HUMANOS? Proposta 1 Referente 
ao texto das linhas 975 a 977. Reintegrar os Ministérios que foram extintos: Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento 
Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. Proposta 
2 Adicionar na linha 980 do Documento de Referência do Eixo 3, na página 67, onde se lê 
"Universidades Federais" incluir "Universidades Estaduais Baianas". Proposta 3 Garantir o 
cumprimento da Lei nº13.935/2019, com realização de concursos públicos. Proposta 4 Criar 
vagas e função legal em concurso específico para: Auxiliar de Vida Escolar (cuidador), 
Tradutor/Intérprete de Libras, Instrutor de Libras e Professor de Atendimento Educacional 
Especializado – AEE, e professor de Língua Portuguesa como L2 para alunos surdos. Proposta 
5 Criar vagas e função legal em concurso específico para: Auxiliar de Vida Escolar (cuidador), 
Tradutor/Intérprete de Libras, Instrutor de Libras e Professor de Atendimento Educacional 
Especializado – AEE e professor de Língua Portuguesa como L2 para alunos surdos nas redes 
de ensino estadual, federal e privada. Proposta 6 Ampliar o número de Salas de Recursos 
Multifuncionais para atender os CEI’s, de modo que contemplem os alunos com deficiência das 
comunidades quilombolas desde a Educação Infantil à Educação de Jovens e Adulto – EJA. 
Proposta 7 Elaborar projetos que promovam a discussão sobre as temáticas sobre gênero e 
sexualidade para serem realizados nas escolas desde a modalidade de Educação Infantil a de 
Educação de Jovens e Adultos – EJA. Proposta 8 Garantir formação continuada em áreas 
específicas por deficiência, para todos os educadores das salas regulares e das Salas de 
Recursos Multifuncionais, por especialistas de cada área. Proposta 9 Garantir a flexibilização 
e adaptação curricular nas atividades e avaliações de larga escala para os alunos com 
deficiência e transtorno de aprendizagem. Proposta 10 Criar mecanismos que garantam a 
participação dos alunos no planejamento das ações escolares, a exemplo dos colegiados. 
Proposta 11 Implementar formas de interação social artístico cultural em momentos periódicos 
do ano letivo, a fim de garantir a exposição das produções artísticas dos talentos dos alunos. 

 

Vitória da 
Conquista 
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Criação de um Plano Intersetorial de Combate às desigualdades, através do estabelecimento 
de uma Comissão ou núcleo integrado responsável pelo diagnóstico com levantamento das 
temáticas a serem trabalhadas, formulando o Plano através de Grupos de Trabalho, garantindo 
a participação das escolas. 

 

Abaré 

 

     

 

Convém considerar que é pertinente destinar um olhar voltado para os ideais da família que se 
fundamentam em preceitos bíblicos. Partindo da perspectiva da justiça social, a democracia se 
faz indispensável, uma vez que a busca pelos direitos é o que faz ela ser efetivada. Neste 
sentido todo cidadão precisa conhecer seus direitos e deveres vigentes da sociedade para 
poder buscá-los e cumpri-los, pois, considerando que, a partir do momento em que o indivíduo 
está inserido em um contexto, o mesmo sofre influências direta e indiretamente, podendo estas 
serem tanto positivas quanto negativas. Nesse contexto, a escola, como centro do processo 
educativo, necessita promover ações em sala de aula que façam valer o respeito às 
diversidades, seja étnica, racial, econômica, religiosa e de gênero. Por isso, ao exercer as 
práticas pedagógicas, o professor deve incluir momentos de diálogo, por meio da 
transversalidade. Vale ressaltar que esse trabalho deve ser desenvolvido com a participação 
da família, tendo em vista que o sucesso de uma aprendizagem significativa perpassa pela 
esfera escolar, familiar e social, objetivando a promoção de uma educação de qualidade que 
respeita e valoriza a diversidade. Considerando a importância da família quanto à educação e 
conduta moral e ética dos filhos, uma vez que a família é a primeira instituição apresentada à 
criança, convém reforçar essa concepção através de artigos apresentados na Constituição 
Federal, conforme descritos e grifados a seguir: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão”. “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. 
Em vista disso, cabe ter um olhar voltado para a parceria entre o contexto familiar, escolar e 
social, ressaltando que se deve pensar na criança como um ser em desenvolvimento. Assim, 
as instituições de ensino devem cultivar o hábito de fomentar valores como amizade, e 
promover uma educação que vise a coletividade, solidariedade e respeito, independente da 
diversidade identitária. 

 

Adustina 

 

     

 

Fomentar a apropriação da educação inclusiva especial por todos e como um bem de todos, 
com o dialogo entre a sociedade civil e poder publico e garantir formação continuada para todos 
(as) os (as) professores (as) sobre justiça social, diversidade, inclusão e direitos humanos 
através de parcerias com universidades, governo estadual e união; Desenvolver programas e 
projetos socioeducacionais com o uso tecnológico e redes sociais para promoção da educação 
e diversidade, envolvendo profissionais da educação, gestão e sociedade civil pactuando 
parcerias com organizações não governamentais para garantir a promoção da educação 
especial inclusiva no município tendo em vista desenvolver uma Rede de Educação Inclusiva 
Especial para garantir os direitos educacionais e criar-se um diagnóstico de dados dos PCDs 
(alunos); Promover campanhas e ações de formação como oficinas, seminários e outros para 
garantir uma EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS 
HUMANOS para implantação e aplicação das metas do Plano de Educação no município para 
promoção do respeito que reverbere nos processos educacionais no enfretamento as 
discriminações, violências e preconceitos, com recorte quilombola, laico, mulheres, 
LGBTQUIA+, inclusão, diversidade, cultura, direitos humanos, sexualidade e outros e promover 
ações e atividades de escuta nos espaços escolares com ênfase no atendimento de aluno e 
pais para a promoção dos direitos humanos e enfrentamento as discriminações e 
vulnerabilidades sociais. 

 

Água Fria 
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Não dá mais para aceitar que a mola propulsora da sociedade, a que dá sentindo a toda e 
qualquer pessoa, em diferentes cunhos sociais, seja individualista e separatista. É chegada a 
hora de todas as classes sociais terem acesso a uma educação democrática e de qualidade, 
aquela que homogeneíza e faz somar. Precisamos de ações que unam as pessoas, que 
proporcionem um ensinar coletivo, de valor e de qualidade. 

 

Érico Cardoso 

 

     

 

[Parágrafo novo] - Caros colegas É sobre o eixo três que iremos abordar Que discute assuntos 
pertinentes ao nosso caminhar... Tratando de educação, diversidade, inclusão e justiça sociá. 
Eita! Que festa inclusiva se todos respeitar Esses paramentos cruciais que respeita o homem 
em seu singular Pois as desigualdades precisam pairar Um mundo cheio de retrocessos e 
golpes que só vem para atrapalhar, as lutas e conquistas de uma classe que buscam seus 
direitos alcançar. Enfrentando esse leque de características marcantes. Que afetam o seio de 
todos. Os que só sofrem querem acertar. Fugindo de os ataques violentos de forças 
empresariar e parlamentar Onde as exclusões, retrações e atrasos vencem em primeiro lugar. 
Será que os tempos estão a consolidar uma prática de exclusão, onde o ser humano chega a 
ser visto pelo o seu poder econômico e social. Como diz o nosso pai da educação Precisamos 
aprender com as diferenças e não com o tal de igualar Nesse momento vamos estudar e dar a 
sua contribuição com o objetivo de ajudar o nosso Brasil a mudar!! Telma Barros – Professora 
da Rede Municipal de Andorinha/BA [Parágrafo novo] - Ministro da Educação Você é pura 
decepção Não sei quem você é, nem de Onde você veio Só sei de uma coisa, ministro Isso, 
que você falou é muito feio Não atrapalho ninguém, nem Sou vista como aquém A minha 
presença e de outras Pessoas com deficiência, não é Ruim, ao contrário, é uma Oportunidade 
de vivenciar À diversidade Acho que deveria fazer melhor O seu dever Providenciar um sistema 
educacional Realmente acessível e inclusivo Com formação para professores E preparar 
melhor os espaços INCLUSÃO NÃO É FAVOR! Laura Maria G. Da Silva – (10 anos) – 
Deficiência Física Caros colegas É sobre o eixo três que iremos abordar Que discute assuntos 
pertinentes ao nosso caminhar... Tratando de educação, diversidade, inclusão e justiça sociá. 
Eita! Que festa inclusiva se todos respeitar Esses paramentos cruciais que respeita o homem 
em seu singular Pois as desigualdades precisam pairar Um mundo cheio de retrocessos e 
golpes que só vem para atrapalhar, as lutas e conquistas de uma classe que buscam seus 
direitos alcançar. Enfrentando esse leque de características marcantes. Que afetam o seio de 
todos. Os que só sofrem querem acertar. Fugindo de os ataques violentos de forças 
empresariar e parlamentar Onde as exclusões, retrações e atrasos vencem em primeiro lugar. 
Será que os tempos estão a consolidar uma prática de exclusão, onde o ser humano chega a 
ser visto pelo o seu poder econômico e social. Como diz o nosso pai da educação Precisamos 
aprender com as diferenças e não com o tal de igualar Nesse momento vamos estudar e dar a 
sua contribuição com o objetivo de ajudar o nosso Brasil a mudar!! Telma Barros – Professora 
da Rede Municipal de Andorinha/BA 
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EIXO II implementação de políticas de valorização da diversidade; adotando práticas de 
superação da homofobia; orientação sexual e identidade de gênero; educação cigana; 
pesquisas sobre gênero; ações afirmativas para a inclusão; Melhorar o acesso ao transporte 
público; envolvimento da comunidade e dos familiares das pessoas em privação de liberdade; 
Mapear atos de violência e discriminação, com o intuito de debater ações efetivas de respeito 
aos direitos humano; Escola e Direitos Humanos – espaço privilegiado de fomento ao respeito 
à dignidade da pessoa humana EIXO III EIXO DA CONAE: EIXO III: Criação do SNE: avaliação 
da legislação inerente e do modelo em construção. SUB- EIXO: I – O PNE 2024-2034 na 
articulação do Sistema Nacional de Educação: instituição, democratização, cooperação 
federativa, regime de colaboração, parceiras público-privadas, avaliação e regulação da 
Educação. II – O PNE 2024-2034, políticas intersetoriais de desenvolvimento e Educação: 
cultura, ciências, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. PROPOSTAS ENTE 
FEDERADO Regulamentação do Sistema Nacional de Educação com Arranjo de 
Desenvolvimento da Educação público. União Instituir Sistema de Avaliação Externa Municipal, 
com critérios próprios para avaliar a proficiência dos estudantes localmente. Município 
Implantar currículo contextualizado com o território, assegurando a inclusão da geografia, 
história, cultura, atividades econômicas territoriais. Município e Estado Assegurar formação 
continuada para professores sobre: EJA, Educação do Campo, Educação financeira, Educação 
Especial. União Estado Municípios Garantir condições institucionais para a gestão 
democrática, instituindo Grêmios Estudantis, eleição de Gestores Escolares. Município 
Assegurar a formação continuada para conselheiros União Assegurar no novo PNE 2024/2034 
políticas de financiamento adequada para a Educação Integral e em  
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Tempo Integral, de no mínimo 2.0 pontos percentuais como fator de ponderação. União 
Assegurar políticas de EJA vinculadas à Educação Profissional aumentando o fator de 
ponderação de 0.8 para, no mínimo 1.5 União Assegurar políticas intersetoriais entre o 
Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, para implantação de cursos de primeiros 
socorros em Creches e Escolas. União Desenvolver parcerias com o Ministério de Esporte para 
o desenvolvimento de políticas voltadas para as praticas esportivas vinculadas à educação. 
União Ampliar a aquisição de alimentos do PNAE nos grupos de produção da agricultura 
familiar (psicultura) Município Assegurar no PNLD livros didáticos específicos para EJA União 
Formalizar parcerias com entidades endógenas do território do Sisal para a oferta de cursos 
de assistência técnica para a EJA. Município Realizar Busca Ativa de estudantes da EJA para 
ampliar a matrícula entre a população de 16 anos ou mais. Município Criar setor multidisciplinar 
e intersetorial (educação, saúde, cultura, esporte) para articular as políticas integrativas no 
município. Município As propostas e inferências no texto foram aprovadas e apresentadas na 
plenária por Neyla Geórgia Carvalho Lopes e Alines Pinheiro de Araújo foi escolhida através 
de votação como representante do grupo. EIXO IV IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO CONAPE 2022 EIXO IV VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E 
SAÚDE. Palestrante: Silvana Ferreira Professora da UNEB, Psicopedagoga e Doutoranda em 
Educação. Mediadora: Márcia Henrique Nascimento Sousa Especialista em Letramento e 
Alfabetização e Coordenadora Municipal da Educ. Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental A partir da Conferência Nacional de Educação, Conae 2010 e 2014, a acepção 
de valorização dos/as profissionais da educação foi assumida por comportar a articulação e a 
indissociabilidade da formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho. 
Por ser um conceito em construção e situado no contexto das lutas dos trabalhadores da 
educação, foi incorporado nessa definição a dimensão da saúde, a partir da Conape/2018. A 
valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de trabalho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e saúde e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a 
dignidade profissional. As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem 
necessariamente envolver infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, 
laboratório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependências), 
a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de 
atividades de planejamento e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à 
comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões 
escolares. Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: 
nível de ensino na esfera de atuação profissional (Municipal, Estadual, Federal) e a natureza 
da instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições 
de trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das profissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. Por esse motivo é imprescindível a realização de concurso 
público para os diferentes profissionais da educação e que se estude a melhor forma de ter 
psicólogos e assistentes sociais para atender as escolas. As condições de saúde estão 
intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de trabalho. Desse modo as 
políticas de valorização profissional devem considerar a relação entre trabalho dos/as 
profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a pandemia, aspectos como 
sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o 
adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença 
enquanto processo deve ser abordado em sua determinação social e histórica. Dessa forma 
torna-se absolutamente necessário que os municípios ofereçam Plano de Saúde para todos os 
profissionais da educação e também para todos os dependentes. Também devem implementar 
o Programa Saúde do Professor ,como acontece em todo Estado da Bahia. No âmbito do local 
de trabalho as condições de trabalho necessárias para a sua concretização abrangem as 
instalações físicas, os materiais e os insumos. No âmbito das relações trabalhistas, envolvem 
as próprias condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de remuneração, de 
carreira e estabilidade. A Valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das 
Metas 17 e 18 contempla a adoção de planos de carreira com critérios de progressão 
continuada que elevem a remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação 
da formação, incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e 
remuneração dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de 
trabalho e de saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por 
concurso. A formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de 
pós-graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua 
valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE precisam ser garantidos e estimulados com 
remuneração com remunerações condizente com a progressão de carreira. Cabe, a partir da 
palavra, iniciar um novo parágrafo, denunciar que o CNE  
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aprovou, em processo marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional, 
atitude adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas 
resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação 
e a submetem à BNCC. Também foi assim a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE) da BNCC – em dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, e em dezembro de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas 
pelo Ministério da Educação (MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a segunda na 
semana seguinte. A BNCC, além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e 
promover a alienação do fazer docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação 
inicial e continuada dos/as profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as 
contribuições e críticas das entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de 
comunidades escolares e dos/das estudantes. Em duas etapas distintas, em processo iniciado 
em junho de 2015, marcado por um simulacro de participação que desconsiderou as críticas 
das entidades do campo educacional. No processo de sua elaboração, além de excluir temas 
sociais importantes (como a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de 
significado. A BNCC é inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma 
proposta anacrônica ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade a um 
catálogo de competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de 
centralização, padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas 
e a autonomia dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. Sob o falso 
argumento generalizado pelas mídias, pelos órgãos públicos da educação e, até mesmo, por 
parte da população, de que a escola pública não funciona, que suas professoras e seus 
professores são mal formadas (os) e desinteressadas (os) e que seus estudantes não têm 
disciplina e não gostam de estudar, aplica-se a receita da política neoliberal, de padronização, 
controle e privatização: militarizar, privatizar, fornecer vouchers educacionais, avaliar em larga 
escala e bonificar o corpo docente no lugar de respeitar o piso salarial. A BNCC reforça uma 
concepção de educação que relaciona qualidade do ensino com as necessidades do mundo 
do trabalho, negligenciando o princípio constitucional de formação cidadã, afirmando que 
documentos da OCDE, do Banco Mundial e da Confederação Nacional da Indústria defendem 
“que a qualidade na educação está diretamente ligada ao aumento na produtividade no 
trabalho”, como forma de ampliar a competitividade na indústria e nos serviços. Nesse 
processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino médio, são instrumentos normativos que 
desqualificam a educação básica, descaracterizam suas finalidades e precarizam a formação 
nas escolas públicas, prejudicando, principalmente, os estudantes oriundos das camadas 
populares. Cabe ainda destacar que todo o processo de elaboração e aprovação da BNCC foi 
marcado pela falta de diálogo com as entidades acadêmicas, cujos posicionamentos e análises 
críticas não foram considerados, privilegiando como interlocutores as fundações privadas e 
seus interesses mercantilistas. Da mesma forma, a Lei 13.415 de 16/02/2017, que determinou 
a reforma do ensino médio, foi originada em Medida Provisória imposta sem discussão com a 
sociedade, e que alterou a LDB em diversos aspectos, inclusive no que se refere aos 
profissionais da educação, impondo a figura do “notório saber” sem qualquer critério. A 
Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial e institui 
a Base Nacional Curricular da Formação Inicial de professores (BNC-Formação), revogou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial Continuada dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na instrumentalização da 
formação docente, reduzindo o conhecimento educacional a um conjunto restrito de 
competências e de técnicas de ensino representativas dos valores e desejos de mercado. 
Trata-se de documento obstinadamente preocupado em fazer com que os estudantes das 
licenciaturas se apropriem exclusivamente de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão 
política da educação, na querela ilusória de que educação é um campo neutro e sem 
intencionalidades. A Resolução 02/2019 desconsiderou não só o posicionamento crítico das 
entidades nacionais do campo educacional, que integram o FNPE, mas também o esforço 
empreendido pelas IES, especialmente universidades, que reformularam seus cursos de 
licenciatura, ou encontravam-se em processo de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova 
resolução representa um grande retrocesso para a formação de professores e professoras ao 
descaracterizar os cursos para adequá-los à BNCC, desvincular a formação inicial da formação 
continuada na construção dos projetos institucionais de formação que propunham a necessária 
articulação com as redes de ensino de educação básica. Ademais, a Res. 02/2019 
desconsidera a valorização profissional como um elemento importante (o que estava presente 
na Res. 02/2015) e fere a autonomia universitária na construção de projetos institucionais de 
formação. Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam hegemonizar a oferta 
dos cursos de formação, com o apoio do MEC, que contratou uma empresa privada para 
sistematizar a terceira versão da BNCC. Do mesmo modo, as resoluções destinadas à 
formação inicial e continuada de professores/as cumprem o mesmo desígnio de criar 
demandas de formação a partir de um currículo prescritivo, padronizado e restritivo, 
desconsiderando a enorme diversidade das escolas brasileiras e das demandas formativas de 
seus profissionais. Assim, o CNE aprovou, ainda, em meio da à pandemia da Covid-19, a 
Resolução CNE/ CP Nº 1, de 27 de outubro de  
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2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada). Tal resolução, 
aprovada sem nenhuma discussão acerca do conteúdo, é mais um ataque e retrocesso à 
formação dos/as professores/as e, atendendo aos interesses das fundações privadas, favorece 
e estimula a privatização da formação continuada. A intencionalidade de separar formação 
inicial da formação continuada tem relação direta com os interesses do mercado educacional, 
por isso a velocidade em que se efetua a “reforma da educação” e sua ênfase na padronização, 
na privatização e no controle. No campo da docência, em um país que teima em não cumprir 
um piso salarial nacional para os professores e professoras, o processo de intensificação e 
precarização das condições de trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando 
espaço, inclusive, à chamada “uberização”, processo em que professores/as são organizados 
para trabalhar por demanda tanto de escolas públicas como das de redes privadas. 
Professores e professoras são submetidos a pesadas rotinas de trabalho e a baixas condições 
laborais. São tratados, ainda, como se fossem inimigos internos a merecer a desconfiança dos 
gestores e ou de seus empregadores. Não bastasse isso, sua formação profissional vem sendo 
flexibilizada e reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista centrada 
na ênfase do desenvolvimento de competências e de habilidades. Assim, para a atual 
condução das políticas públicas da formação de professores/as, assumida pelo CNE, o órgão 
indica em seus documentos, de forma falaciosa e inverídica, que pesquisas nacionais e 
internacionais afirmam que a qualidade dos professores é, isoladamente, a responsável pelo 
sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores como formação crítica, condição de trabalho, de 
salário, diferença de renda, de classe social, são secundarizados, desconsiderando seus 
efeitos na produção da qualidade profissional. Retoma-se a ultrapassada pedagogia das 
competências e reduz-se a formação e o ensino à sua dimensão instrucional, no sentido restrito 
de aplicação prática do conhecimento, como referência curricular, a fim de prescrever o 
desenho formativo para a formação de professores da educação básica. Cabe ainda destacar 
os ataques empreendidos à organização dos professores/as e demais profissionais da 
educação, especialmente aos sindicatos de professores/as e trabalhadores/as da educação, a 
perseguição aos dirigentes e militantes das organizações sindicais e movimentos sociais, e a 
criminalização de seus movimentos e mobilizações. Com a pandemia e a necessidade de 
manter distanciamento social e evitar aglomerações, temos a retração das manifestações de 
massa que alertavam a sociedade para os retrocessos impostos e fortaleciam a resistência, 
ampliando a divulgação das pautas e bandeiras de luta. Resistir aos retrocessos em tempos 
de pandemia é mais um desafio para os educadores e a Conape tem um papel relevante nessa 
mobilização. A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração 
dos/as profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e 
municípios, como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. É 
necessário superar a ideia, posta em prática em alguns estados e municípios, de modificar os 
planos de carreira em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito e 
desempenho, em detrimento da valorização da formação continuada e titulação ou, ainda, de 
vincular a remuneração a resultados de desempenho de estudantes, professores e professoras 
nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, federal e 
internacional, nos testes próprios ou nacionais. Tais políticas colocam em risco a carreira do 
magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total controle e 
desqualificação do trabalho pedagógico. Grande parte dos problemas, atualmente, no campo 
da valorização profissional, deve-se à extrema fragmentação nas políticas de formação e 
valorização profissional que separam a formação das demais condições no exercício dado 
trabalho do/da funcionário/a e do/da docente, como a garantia de salários justos e dignos com 
a implementação e o cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), a definição 
e implementação da carreira, entre outros. Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso 
lutar pela efetiva valorização dos/ as profissionais da educação e incluir no debate a agenda 
do pacote de reformas do Estado (aliança entre o capital industrial, agrário e comercial sob o 
comando do capital financeiro), que aumenta a super exploração da força de trabalho e maior 
centralização e concentração do capital internacional financeiro, e determina o retrocesso das 
políticas educacionais, a redução do direito à educação às ofertas do mercado e, 
simultaneamente, hegemoniza o papel das fundações educacionais. Assim, não obstante a 
calamitosa gestão da crise sanitária e os pífios resultados econômicos, o Governo e o mercado 
têm um discurso coeso, de necessidade das medidas ultra neoliberais emquanto praticam forte 
intervenção no Estado, cabendo à Conape a intensificação do debate sobre a dimensão da 
crise econômica, aprofundada com a pandemia mas não criada por ela, e suas mediações com 
a educação e o sistema escolar. A valorização dos/das profissionais da educação básica e 
superior, pública e privada (professores/ as, técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e 
de apoio), outro eixo estratégico do fazer educação, deve, portanto, envolver as necessárias 
políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um 
digno (assegurado o cumprimento de piso salarial profissional nacional para os/as profissionais 
da educação), condições e relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma  
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dimensão estratégica para impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há 
educação sem profissionais da educação respeitados/as e valorizados/as. Ainda em termos de 
valorização do profissional de educação deveu considerar o debate sobre a reabertura das 
escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. De um lado temos a 
preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de disseminação da doença, 
aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a escola como espaço para a 
garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além de promover a proteção, 
alimentação e bem estar. Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, 
havia a expectativa de retorno rápido. Em breve completará um ano que a maioria das escolas 
de todo o País continua sem realizar atividades presenciais. A pandemia não significa apenas 
a parada das atividades escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão 
enfrentando frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas 
governamentais não foram suficientes para garantir que as escolas se equipassem 
minimamente para promover o retorno às aulas. A precariedade de infraestrutura não será 
sanada de um dia para o outro e, por isso, é no mínimo necessário um plano nacional de 
reabertura, que estabeleça protocolos de segurança e disponibilize recursos para as alterações 
necessárias. Além disso, é preciso também criar condições subjetivas de segurança para que 
a comunidade escolar se sinta segura para retornar. PROBLEMATIZAÇÃO O QUE FAZER 
PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? 
Regime de trabalho • Garantir cem por cento da reserva técnica. Carreira docente • Garantia 
do cumprimento do piso salarial. • Garantia progressão vertical e horizontal de forma imediata 
mediante apresentação dos documentais; • Concurso Público para ampliar o número de 
professores AEE e coordenadores pedagógicos do Município; • Concurso público para 
Psicólogos e Assistentes sociais para atuar dentro das escolas. Condições de trabalho e saúde 
• Criar o Programa Saúde do Professor ou Saúde dos Profissionais de Educação (um plano de 
saúde custo baixo, ofertado com contrapartida do município na condição de grande 
empregador, garantindo atendimento médico de qualidade aos servidores, seus dependentes 
e agregados. Melhoria na Infraestrutura das escolas • Reformas das unidades escolares 
seguindo as atuais medidas de biossegurança. 

   

     

 

Assegurar, em regime de colaboração e corresponsabilidade, recursos necessários para a 
implementação de políticas de valorização da diversidade, da justiça social, e da inclusão 
escolar e dos direitos humanos nos sistemas educacionais e estabelecimentos de ensino; 
Implementar, garantir, assegurar e cumprir em regime de colaboração quanto a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; 
Desenvolver políticas e programas educacionais, de forma intersetorial, voltadas as Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; Elaborar e 
executar em parceria com os sistemas de ensino, as instituições de educação superior, núcleos 
de estudos afro-brasileiros, organizações do Movimento Quilombola e do Movimento Negro, o 
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Escolar Quilombola e educação inclusiva com ações de formação de trabalhadores (as) 
professores da educação e gestores, disponibilização de material didático e apoio à 
infraestrutura física e tecnológica das escolas quilombolas; Implementar, garantir, cumprir e 
assegurar em regime de colaboração, políticas públicas de inclusão social dos/das estudantes 
trabalhadores/as de baixa renda; Inserir e implementar na política de valorização e formação 
dos/as profissionais trabalhadores (as) da educação, a discussão de raça, etnia, gênero e 
diversidade sexual, de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, na?perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de 
superação do racismo, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo 
para a efetivação de uma educação antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica; Desenvolver e 
consolidar políticas de produção e disseminação de materiais pedagógicos para as bibliotecas 
e demais espaços de leitura da educação básica que promovam a igualdade racial, de gênero, 
por orientação sexual e identidade de gênero, direitos reprodutivos, a inclusão das pessoas 
com deficiência, de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, transtornos mentais e transtornos de aprendizagem, a educação 
ambiental e que também contemplem a realidade dos povos do campo, dos indígenas, dos 
quilombolas, dos ciganos, povos itinerantes e da educação ao longo da vida, respeitando e 
valorizando as especificidades da infância, da juventude e dos adultos e idosos, garantindo a 
acessibilidade; Incentivar e apoiar financeiramente pesquisas sobre gênero, orientação sexual 
e identidade de gênero, relações étnico-raciais, educação ambiental, direitos humanos, 
educação quilombola, indígena, dos povos do campo, dos povos da floresta, dos povos das 
águas, ciganos, dos povos itinerantes, educação de crianças, das pessoas com deficiência, de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, transtornos; Implementar políticas de ações afirmativas para a 
inclusão dos negros, indígenas, quilombolas, povos do campo, povos das águas, povos da 
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floresta, povos itinerantes, comunidades tradicionais, pessoas de baixa renda, pessoas com 
deficiência, gays, lésbicas,  
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bissexuais, travestis e transexuais, nos cursos de graduação, pós-graduação lato e stricto 
sensu e nos concursos públicos.; Melhorar o acesso ao transporte público, enquanto 
instrumento de cidadania; Garantir conteúdos da história e cultura afro-brasileira e indígena, 
nos currículos e ações educacionais, nos termos da Lei n.º 10.639/03, e da Lei n.º 11.645/08; 
Promover políticas e programas para o envolvimento da comunidade e dos familiares das 
pessoas em privação de liberdade, com atendimento diferenciado, de acordo com 
as?especificidades de cada medida e/ou regime prisional, considerando suas necessidades 
educacionais específicas, bem como e o gênero, raça e etnia, orientação sexual e identidade 
de gênero, credo, idade e condição social; Escola e Direitos Humanos – espaço privilegiado 
de fomento ao respeito à dignidade da pessoa humana; Mapear atos de violência e 
discriminação, com o intuito de debater ações efetivas de respeito aos direitos humanos. 

   

     

 

Garantir as condições de acessibilidade física, pedagógica, nas comunicações, informações e 
nos transportes, assim como a oferta do atendimento educacional especializado, em todas as 
etapas educacionais e necessidades dos estudantes com transtornos globais do 
desenvolvimento, deficiência e altas habilidades, na modalidade da educação especial, com 
um currículo específico. Garantir o acesso e condições para a permanência com sucesso de 
pessoas com deficiência, negros, indígenas, quilombolas, povos do campo, jovens e adultos, 
gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no ensino regular Inserir e implementar na 
política de valorização e formação dos profissionais da educação, a discussão de raça, etnia, 
gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de 
superação do racismo, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo 
para a efetivação de uma educação antirracista e igualitária para todos. Promover e 
implementar a educação inclusiva, por meio da articulação entre o ensino regular em todas as 
etapas e modalidades da educação básica, e o atendimento educacional especializado 
complementar, ofertado em CENTROS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO. ? Disponibilizar recursos de tecnologia assistiva, serviços de acessibilidade 
e formação continuada de professores, para o atendimento educacional especializado 
complementar no centro de atendimento especializado e nas escolas públicas. ? Implementar 
políticas e programas educacionais na modalidade de EJA para o jovem, o adulto, e o idoso, 
orientada para o reconhecimento do direito humano e cidadão, a diversidade cultural, 
linguística, racial, étnica e de gênero. 
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(X) Novas proposições/emendas novas - Garantir ações afirmativas através de políticas 
públicas, que visem a superação das desigualdades e injustiças sociais, que incidem 
historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, 
religiosos e não religiosos, de orientação sexual, identidade de gênero, pessoas com 
deficiência e em vulnerabilidade econômica. - Fomentar projetos que contemplem e viabilizem 
a participação efetivados grupos menos favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, 
ciganos entre outros, bem como, fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a 
inclusão. - Inserir e implementar formação (presencial ou remota – em formato acessível para 
todas as pessoas) para discussão de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade 
sexual, na perspectiva dos direitos humanos, objetivando a efetivação de uma educação 
antirracista e não homo/lesbo/transfóbica. - Garantir o convívio, interação e inclusão, 
promovendo a aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de 
discriminação, preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do 
campo, indígenas, EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas 
(comunidades tradicionais) e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos 
específicos. - Prover o fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais para incentivar e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e 
gênero, relações Étnico Raciais, Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação 
Quilombola, Indígenas, Ciganos, Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, 
dentre outros. - Viabilizar políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de 
proposições pedagógicas e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a 
justiça social, a inclusão e os direitos humanos no cotidiano da escola. - Criação Conselho 
Municipal da Diversidade (consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade 
Religiosa, Étnica, de Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade 
discutir, capacitar e propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. - Ampliar 
e garantir os investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, 
quilombolas, das pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do 
campo e da floresta, dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, 
respeitando o princípio da equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação 
dos direitos conquistados. - Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, 
garantindo a reposição dos equipamentos  
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necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo formação 
continuada para os profissionais da educação. - Garantir acessibilidade nas escolas 
pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. - Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. - Gestão 
conjunta com os movimentos sociais; - Garantir representação da educação do campo, 
indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho de 
Educação. - Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, em 
especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. - Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. - Assegurar, em regime de colaboração, recursos necessários 
para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar. Garantir 
acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento mental. - Inserir e 
implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da educação, a 
discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, 
adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, racismo, 
da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e 
contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica. - 
Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para a aprendizagem utilizando 
recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança e do adolescente (eca), 
adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas socioeducativas e em 
situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo educativo. - Assegurar 
políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré conquistadas, formação 
continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e TDH nos planos 
nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria da oferta 
considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). - Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. - Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. - Criar Núcleo de Apoio 
Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das redes de 
ensino. - Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em âmbito federal 
que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, incentivando à 
criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não confessionais. - 
Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da família no ambiente 
educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a responsabilidade 
constitucional do estado e dos professores para a família. - Garantir no ato de 
inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da educação 
pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa do 
segmento de matriz africana e indígena. - Cumprimento do direito à participação da diversidade 
religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas da educação 
pública e privada em âmbito nacional. - Promover intercâmbios e trocas de saberes e fazeres 
culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as comunidades locais 
(quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade tradicionais) para 
cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. - Construção e efetivação de escolas com 
a pedagogia da alternância. - Garantir e fiscalizar o cumprimento das leis sobre acessibilidade 
para pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados. - Formação continuada para 
professores e funcionários das escolas para educação especial e o respeito à diversidade. - 
Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos 
docentes no âmbito da diversidade. - Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de 
iniciação científica para os estudos da diversidade na educação básica. - Qualificar os 
profissionais da educação para o atendimento a educação especial e inclusiva, adequar 
espaços físicos, prover recursos adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação 
básica. - Garantir a universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando 
à mesma à localização geográfica. - Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. - Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. - Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; - Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e  
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religiosa) e da inclusão; - Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

- Promover o acesso à profissionalização, com cursos que garantam uma efetiva inserção do 
coletivo, no mercado de trabalho; - Viabilizar políticas públicas de acesso e permanência ao 
Ensino Superior; - Inserir na educação inclusiva, de profissionais de diversas áreas, para 
melhor desenvolvimento dos estudantes, como educador físico especializado em 
psicomotricidade, terapeuta educacional e fonoaudiólogo; - Garantir assistência psicológica 
para estudantes, famílias e profissionais da educação. 
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Para que haja de fato uma educação pautada na diversidade com justiça social, inclusiva e 
direitos humanos, é necessário implementar nas três esferas do poder público decretos que 
possibilitam cumprir as leis já expostas na constituição e demais normativas para que assim 
aconteça de fato uma educação de qualidade e equidade para todos por meio de propostas 
pedagógicas que visem às questões socioculturais de cada grupo de indivíduos à margem da 
sociedade, infraestrutura escolar adequada, parcerias com demais secretarias de Saúde, 
Assistência Social e de Educação e demais Grupos Sociais. Assim como, valorização e 
capacitação contínua de qualidade para os profissionais da educação que atuam nos espaços 
escolares. No que diz respeito à Educação Especial na qual existe uma demanda nos âmbitos 
municipal e nacional, deve-se buscar locação de recursos para aquisição de materiais 
tecnológicos e assistivos como também capacitação para os professores do ensino regular, do 
AEE e auxiliares de sala para que eles possam possibilitar maior desenvolvendo na 
aprendizagem cognitiva e pedagógica dos educandos com necessidades especiais. Bem 
como, em conjunto com os órgãos públicos citados acima (Assistência Social, Saúde e 
Educação) e Espaços Psicoeducacionais para melhor atender as demandas deste público com 
a locomoção dos profissionais da saúde para as comunidades de origem do público alvo da 
educação especial, como autistas e crianças hiperativas ou TDAH e para aqueles que têm 
transtornos mentais graves. Assegurar a efetivação das políticas públicas já existentes em 
todos os âmbitos federativos para favorecem a uma real Educação de qualidade e inclusiva 
para que assim se minimize e ou haja erradicação das diferenças sociais existentes no Brasil. 
Por meio de campanhas palestras, fóruns discutir sobre a diversidade, justiça social e inclusão 
não só nos meses destinados a cada seguimento, mas sim por todo o ano. Propor uma reflexão 
nas avaliações do Saeb, com olhar para a forma como os alunos especiais participam. 
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1. Capacitar de forma efetiva e periodicamente toda a equipe educacional para a prática da 
Educação Inclusiva; 2. tornar as escolas e departamentos públicos acessíveis para as pessoas 
com deficiência; 3. garantir cuidadores para as pessoas com deficiência de acordo com a 
necessidade do aluno; 4. democratizar discussões acerca das diferenças, das diversidades e 
desigualdades sociais, étnicas e religiosas na escola e para além dela; 5. garantir o direito à 
diversidade no processo de Ensino-Aprendizagem 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CMPO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ESPORTE E LAZER FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO III CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2022 Coordenação: Elisângela Ruas, Fabiana Leite e Misael 
Lacerda Temática: Educação, Direitos Humanos e Diversidade: justiça social e inclusão. 
Problemática: O que fazer para garantir educação e diversidade com justiça social, inclusão e 
direitos humanos? SÍNTESE DAS EMENDAS, PROPOSTAS OU DESTAQUES – EIXO III Após 
discursão bastante proveitosa, com participação ativa da plenária de eixo, foram sugeridas as 
seguintes propostas: • Criação de um programa ou curso de formação, dentro da temática 
oferecida pelo Eixo III, direcionado para professores (as) e estudantes na intenção de que os 
(as) mesmos (as) tenham condições de acompanhar e fiscalizar as propostas elencadas. 
Nesse sentido, criar também um programa de escuta, para que, a partir da fiscalização e 
acompanhamento das propostas aqui formuladas, do PNE e do PME os (as) envolvidos (as) 
sejam escutados (as) em suas críticas, cobranças e sugestões; • Elaborar uma formação que 
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busque estender aos pais, mães, discentes e docentes a importância da educação sexual nas 
escolas, assim como elaborar um projeto que busque a implementação  
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e efetivação da educação sexual nas escolas com vistas a inibir e conscientizar a respeito dos 
diversos tipos de preconceitos, além de combater a violência sexual e doméstica na infância, 
adolescência e vida adulta, principalmente das mulheres; • Promoção de formação na área de 
Ensino Religioso, para que a ministração da disciplina passe a cumprir seu papel de pautar a 
diversidade religiosa e de combate a intolerância religiosa. Assim, como fiscalizar para que tais 
disciplinas não sejam instrumento de proselitismo religioso; • Pensar e efetivar formações na 
área dos Direitos Humanos para que docentes e discentes, assim como pais e mães, tenham 
conhecimento a respeito dos seus direitos e espaços, assim como, conhecimento dos direitos 
e espaços do (a) outro (a); • Por fim, pensar o processo de inclusão dentro dos esportes nas 
escolas, na disciplina de Educação Física, haja vista que há um grande processo de exclusão 
no que tange a crianças, adolescentes e jovens portadoras de necessidades especiais, além 
da exclusão de mulheres. 

   

     

 

Criação de Centro de Atendimento Pedagógico à pessoas com necessidades Educacionais 
especiais; Criar Programas de Apoio aos Profissionais que atendem alunos especiais; Oferecer 
Formação para adequação de atividades às necessidades Especiais dos Estudantes, sobre 
Direitos Humanos, Cultura e Estado Laico, para promoção do respeito e enfrentamento aos 
processos discriminatórios na Educação; Descentralização das Salas de Atendimentos ( não 
somente na Sede). Adequação de Transportes em casos especificos, estudantes com 
necessidades que não se adequam ao transporte escolar coletivo; Escuta: Garantir estratégias 
de atendimento de alunos juntamento com os pais par a diminuir os processos de violencia, 
causados pelos processos discirminatórios ocorridos nos espaços escolares; Promover 
campanhas de ações Educacionais, sobre Educação e Diversidade. Garantir a participação 
das minorias nos Conselhos Educacionais. Promoção de inclusão digital, para Alunos e 
Professores. Cumprimento da lei 14.254/2021 quanto ao direito de acompanhante em tempo 
integral a alunos com TDH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem; Adequação 
Curricular ( Cap IV, Art 16, Decreto de Lei 3/2008). Mini-Cursos para Estudante da EJA ; 
Capacitação para os Profissionais da EJA. Criar Politicas Públicas Municipais que garantam a 
permanência do Aluno da EJA na Escola, e o material pedagógico voltado para esse público; 
Criação de Currículo da EJA; Adequação do Cardápio da merenda Escolar para atender as 
restrições alimentares. Inclusão de Libras e projeto de Vida no Currículo municipal para a EJA. 
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• Nível Estadual: Valorização dos Profissionais da educação pública, possibilitando a qualidade 
no ensino e implementar políticas públicas com a participação popular afim de garantir os 
direitos humanos , a inclusão e o respeito á diversidade; • Nível Federal: 1. Proporcionar aos 
alunos e professores das escolas públicas a inclusão digital, disponibilizando equipamentos 
tecnológicos com internet de qualidade, a fim de possibilitar a aprendizagem significativa de 
forma digital, dentro e fora da escola; 2. Estabelecer políticas públicas gerenciadas por órgãos 
que serão os gestores de ações e mapeamento de necessidades, monitorando de forma 
eficiente e cuidadosa o cumprimento dos direitos Humanos, já estabelecidos por lei. 

 

Boa Nova 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM 
JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS? • Garantir o transporte escolar 
adaptado e acessível para os alunos com deficiência; • Implementar e assegurar as políticas 
de valorização da diversidade e da inclusão escolar; • Incentivar a apoiar pesquisas de forma 
plural, abrangendo cor, raça, opção sexual, situação social entre outros. • Garantir o acesso e 
permanência dos estudantes às escolas (transporte, alimentação de qualidade e estradas); • 
Efetivar a formação dos professores e equipe em serviço sobre currículo e diversidade; • 
Garantir atendimento psicopedagógico permanente nas unidades escolares; • Proporcionar 
maior participação social nas decisões públicas e abertura de concurso público para que possa 
ter profissionais de qualidade engajados nas propostas que favoreçam os interesses das 
pessoas menos favorecidas e que não fiquem apenas no partidarismo; • Cobrar os direitos 
garantidos por lei, para que as ações aconteçam de fato, para isso acontecer é necessário a 
participação da população por meio de representantes. • Garantir o desenvolvimento de 
políticas voltadas a extinção da desigualdade, realizando formação continuada; • Reconhecer 
a diversidade, entendendo que educação democrática se dar através da garantia dos direitos 
humanos e se paute na justiça social e inclusão. 

 

Bom Jesus da 
Lapa 
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De acordo a temática, apresentam-se as seguintes demandas: • Promover palestras de 
conscientização ao respeito à diversidade; • Inserir a temática da diversidade e direitos 
humanos nos projetos políticos pedagógicos das instituições educacionais de todos os níveis, 
etapas e modalidades; • Promover capacitações para os profissionais da educação; • Incluir a 
educação em direitos humanos no programa nacional do livro didático e outros programas de 
leitura; • Criar e fortalecer órgãos específicos em todos os poderes, impulsionando agendas, 
programas e projetos que buscam materializar a defesa e a promoção dos direito-humanos 
humanos; • Ofertar infraestrutura adequada e adaptada para atender as diversas 
necessidades; • Implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar; 
• Respeitar as diferenças e valorizar a diversidade dos alunos como elemento essencial para 
a melhoria do ensino aprendizagem; • Garantir condições de aprendizagem a todos os alunos 
sejam por meio de incrementos na intervenção pedagógica ou de medidas extras que atenda 
às necessidades individuais; • Prever a inclusão no orçamento da União, do Distrito Federal, 
dos estados e municípios, de dotação orçamentária e financeira específica para a 
implementação de ações de educação em direitos humanos; • Incentivar a realização de 
eventos e debates sobre diversidade e direitos humanos como alternativa de inclusão das 
famílias nas escolas e no meio social 

 

Bom Jesus da 
Serra 

 

     

 

1.Assegurar a todos, com especial atenção ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade 
social, negras, indígenas, com deficiência, jovens e adultos, do campo e da cidade, se opondo 
ao preconceito contra as pessoas negras, as mulheres, aos LGBTQI+, e a quem mais 
necessitar; 2. Estruturar as escolas para receber alunos com algumas especialidades; 3. 
Implementar políticas públicas que assegure a identidade de gêneros, relações étnico raciais, 
a educação dos povos do campo, das pessoas com deficiência, pessoas jovens, adultos e 
idosos. 4.Garantir aos professores formação continuada para atender a demanda da 
diversidade, assegurando os recursos necessários para a implementação de políticas de 
valorização às diversidades e inclusão escolar. 5.Garantir políticas públicas educacionais 
voltadas ou referenciadas na diversidade das populações rurais. 

 

Brejolândia 

 

     

 

Eixo III A Educação brasileira em pleno século XXI, ainda é marcada pela desigualdade social, 
discriminação, intolerância religiosa e negação de direitos no que se refere às pessoas do 
campo, negros, mulheres, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, LGBTQIA+, dos povos e 
comunidades tradicionais, pessoas com deficiências entre outros. Essa parte da população 
brasileira mesmo com os seus direitos assegurados na Constituição Federal, ainda não tem os 
mesmos respeitados, tendo em vista que a garantia desses, depende da ação conjunta, entre 
unidade provedora e sociedade civil organizada. Para o fortalecimento na sociedade de uma 
cultura que respeite e valorize a diversidade, com igualdade de oportunidades e de melhoria 
na qualidade de aprendizagem, é preciso incluir no sentido de garantir a formação integral dos 
sujeitos, dentro do seu contexto, dando condições adequadas para o processo de ensino 
aprendizagem, com livros didáticos adequados às suas necessidades, propostas curriculares 
inclusivas que compreendam as diferenças e valorizam os alunos em suas especificidades. 

 

Brotas de 
Macaúbas 

 

     

 

962. altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime 
963. Fiscal, que, na prática, congela o investimento público em educação, saúde e assistência 
964. por 20 anos, em sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e 968. 
Descongelamento dos recursos financeiros destinados à educação com a finalidade na 
aplicação em capacitação dos profissionais da educação (magistério e outros servidores em 
exercício na educação básica), por meio de programas de formação continuada. a. aquisição, 
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, 
aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios, destinados a 
escolas ou órgãos do sistema de ensino, ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, 
muros e quadras de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do 
sistema de ensino, aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento 
exclusivo das necessidades do sistema da educação básica pública (carteiras e cadeiras, 
mesas, armários, retroprojetores, computadores, televisores, antenas, etc.), manutenção dos 
equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, etc.), b. 
Valorização dos profissionais de educação. PROPOSTAS NOVAS ? Investir na infraestrutura 
das escolas públicas, situadas em comunidade rurais, indígenas e quilombolas, com 
implantação de laboratórios e  

 

Caatiba 
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atividades que incentivem a criatividade e inovação; ? Estabelecer parceria com Universidades 
e Instituições de Ensino Superior para a criação núcleos de estudo sobre as organizações do 
movimento quilombola e indígenas, bem como sobre os Direitos Humanos; ? Incentivar, investir 
e apoiar financeiramente pesquisas sobre identidade de gênero, orientação sexual e relações 
étnico-raciais em parceria com Instituições de Ensino Superior e Médio; ? Disponibilizar 
formações para professores, gestores e equipe escolar para atender alunos na educação 
inclusiva, bem como infraestrutura física e pedagógica. ? Criar políticas voltadas para formação 
continuada e especialização em Educação Especial; ? Promover políticas públicas que 
garantam a todos o acesso a recursos tecnológicos nos estabelecimentos de ensino com 
atenção especial à inclusão, de forma a garantir a justiça social; ? Incentivar e apoiar 
financeiramente pesquisas sobre gênero, orientação sexual e identidade de gênero, relações 
étnico-raciais, educação ambiental, educação quilombola, indígena, dos povos do campo, 
educação das pessoas com deficiência, pessoas jovens adultas e idosas em situação de 
privação de liberdade e diversidade religiosa. ? Reativar Ministérios e Secretarias que 
trabalham com as questões de justiça social e direitos humanos para que criem politicas 
públicas voltadas para a equidade (Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude 
e dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da 
Providencia Social, da Ciência e tecnologia); ? Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de politicas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. ? Construir espaço do núcleo Especializado em Educação, mencionado no Referencial 
Curricular, BB garantindo assim, atendimento especializado para a população que necessite 
desse atendimento de forma digna e justa. 

   

     

 

Garantir a formação continuada para atender a demanda da comunidade, bem como a 
educação básica especial inclusiva para as paras pessoas com deficiência, TGD, altas 
habilidades ou super dotação na rede regular de ensino. 

 

Caculé 

 

     

 

Oferecer a disciplina educação inclusiva como componente da base diversificada do currículo 
escolar começando pelas séries iniciais da educação básica. 

 

Caculé 

 

     

 

Implantação de políticas públicas de inclusão social para a comunidade LGBTQIA+, 
quilombolas, ciganos, estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades; Implantação da educação em tempo integral para o atendimento aos direitos 
humanos. Ampliação de parcerias com universidades, que disponham de cursos de graduação 
e pós-graduação, bem como de cursos profissionalizantes que facilitem o acesso ao mercado 
de trabalho. 

 

Caém 

 

     

 

• Regulamentação do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei complementar; 
 

Caetanos 

 

     

 

1- Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. 2- 
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, 
fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. 3- Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não  
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homo/lesbo/transfóbica. 4- Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas, 
EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais) 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. 5- Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. 6- Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. 7- Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. 8- Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. 
9- Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo 
formação continuada para os profissionais da educação. 10- Garantir acessibilidade nas 
escolas pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. 11- Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. 12- 
Gestão conjunta com os movimentos sociais; 13- Garantir representação da educação do 
campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho 
de Educação. 14- Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, 
em especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. 15- Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. 16- Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento 
mental. 17- Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, 
racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. 18- Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para 
a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança 
e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas 
socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo 
educativo. 19- Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré 
conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e 
TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria 
da oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). 20- Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. 21- Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. 22- Criar Núcleo de 
Apoio Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das 
redes de ensino. 23- Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em 
âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, 
incentivando à criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não 
confessionais. 24- Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da 
família no ambiente educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a 
responsabilidade constitucional do estado e dos professores para a família. 25- Garantir no ato 
de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da 
educação pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa 
do segmento de matriz africana e indígena. 26- Cumprimento do direito à participação da 
diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas 
da educação pública e privada em âmbito nacional. 27- Promover intercâmbios e  
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trocas de saberes e fazeres culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas 
com as comunidades locais (quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais 
comunidade tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. 28- 
Construção e efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. 29- Garantir e fiscalizar 
o cumprimento das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços 
públicos e privados. 30- Formação continuada para professores e funcionários das escolas 
para educação especial e o respeito à diversidade. 31- Garantir a oferta de cursos de 
especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da 
diversidade. 32- Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de iniciação científica para 
os estudos da diversidade na educação básica. 33- Qualificar os profissionais da educação 
para o atendimento a educação especial e inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos 
adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação básica. 34- Garantir a 
universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando à mesma à 
localização geográfica. 35- Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. 36- Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. 37- Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; 38- Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e 
religiosa) e da inclusão; 39- Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir ações 
afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das desigualdades e injustiças 
sociais, que incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos 
sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação sexual, identidade de gênero, 
pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. - Fomentar projetos que 
contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos favorecidos: ribeirinhos, 
indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, fortalecimento da sociedade e sua 
rede para receber a inclusão. - Inserir e implementar formação (presencial ou remota – em 
formato acessível para todas as pessoas) para discussão de questões raciais, etnia, gênero, 
religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, objetivando a efetivação 
de uma educação antirracista e não homo/lesbo/transfóbica. - Garantir o convívio, interação e 
inclusão, promovendo a aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo 
de discriminação, preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do 
campo, indígenas, EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas 
(comunidades tradicionais) e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos 
específicos. - Prover o fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais para incentivar e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e 
gênero, relações Étnico Raciais, Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação 
Quilombola, Indígenas, Ciganos, Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, 
dentre outros. - Viabilizar políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de 
proposições pedagógicas e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a 
justiça social, a inclusão e os direitos humanos no cotidiano da escola. - Criação Conselho 
Municipal da Diversidade (consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade 
Religiosa, Étnica, de Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade 
discutir, capacitar e propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. - Ampliar 
e garantir os investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, 
quilombolas, das pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do 
campo e da floresta, dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, 
respeitando o princípio da equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação 
dos direitos conquistados. - Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, 
garantindo a reposição dos equipamentos necessários para atender o público alvo da 
educação especial, promovendo formação continuada para os profissionais da educação. - 
Garantir acessibilidade nas escolas pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a 
permanência dos estudantes, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo 
ABNT. - Implementação da disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 
10.639/03 e 11.645/08. - Gestão conjunta com os movimentos sociais; - Garantir representação 
da educação do campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades 
tradicionais nos Conselho de Educação. - Promover e fortalecer a inclusão das escolas em 
comunidades tradicionais, em especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de 
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computadores [internet], potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio 
das  
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Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação 
continuada dos professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo 
em vista a valorização da cultura, do trabalho e da economia local. - Criar/garantir, equipar e 
fortalecer conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de 
fundos para efetivação de políticas públicas. - Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento 
mental. - Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, 
racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. - Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para 
a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança 
e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas 
socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo 
educativo. - Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré 
conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e 
TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria 
da oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). - Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. - Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. - Criar Núcleo de Apoio 
Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das redes de 
ensino. - Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em âmbito federal 
que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, incentivando à 
criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não confessionais. - 
Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da família no ambiente 
educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a responsabilidade 
constitucional do estado e dos professores para a família. - Garantir no ato de 
inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da educação 
pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa do 
segmento de matriz africana e indígena. - Cumprimento do direito à participação da diversidade 
religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas da educação 
pública e privada em âmbito nacional. - Promover intercâmbios e trocas de saberes e fazeres 
culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as comunidades locais 
(quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade tradicionais) para 
cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. - Construção e efetivação de escolas com 
a pedagogia da alternância. - Garantir e fiscalizar o cumprimento das leis sobre acessibilidade 
para pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados. - Formação continuada para 
professores e funcionários das escolas para educação especial e o respeito à diversidade. - 
Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos 
docentes no âmbito da diversidade. - Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de 
iniciação científica para os estudos da diversidade na educação básica. - Qualificar os 
profissionais da educação para o atendimento a educação especial e inclusiva, adequar 
espaços físicos, prover recursos adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação 
básica. - Garantir a universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando 
à mesma à localização geográfica. - Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. - Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. - Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; - Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e 
religiosa) e da inclusão; - Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68) 
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1. Ampliar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação continuada 
e pós-graduações, disciplinas psicológicas e neuropsicológicas, além de, garantir o incentivo 
financeiro aos profissionais que vierem atuar no atendimento educacional de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 2. 
Oportunizar, junto ao FNDE, a abertura de concursos públicos, para o cargo de assistente 
educacional especializado (AEE) para promoção de auxilio técnico e psicológico, junto ao 
professor/docente na ambiência de sala de aula, a fim de se proporcionar a isonomia do 
atendimento aos portadores de necessidades especiais nas suas múltiplas abrangências 3. 
Disponibilizar, junto ao Mec, recursos materiais especializados e espaços acessíveis 
destinados ao atendimento em sala de aula para os alunos com múltiplas necessidades 
especiais, visando a progressão da aprendizagem e do desenvolvimento dos mesmos. 

 

Campo Alegre 
de Lourdes 

 

     

 

Combater o racismo, a LGBTQIA+fobia, o bullying nas escolas, a violência contra a mulher, 
criando no ambiente escolar espaços de debate, fóruns de discussão, projetos culturais, 
gincanas, programas especiais, acolhimento as famílias, voltados ao combate a qualquer tipo 
de preconceito, discriminação, exclusão e violação de direitos. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

É preciso debater sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência, combatendo 
qualquer tipo de violência e injustiça social. Garantindo-lhes políticas públicas voltadas para 
educação inclusiva, numa proposta de inclusão no currículo escolar com um componente 
curricular que contemple educação bilíngue, com a língua brasileira de sinais e braile. Criar 
ainda mais espaços especializados para receber pessoas com deficiência, que contem com 
maiores recursos educacionais e equipe técnica especializada ou ainda favorecer as Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) para fomentar ações voltadas a este fim. Assegurar formação 
continuada para os professores na perspectiva da adaptação curricular. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Foram sugeridos no Documento-Base dois tipos de emendas sistematizadas, supressivas e 
substitutivas. Em uma parte do texto do parágrafo 925, linha 936, foram feitas as seguintes 
emendas: tais avanços não se efetivaram 937. como políticas de Estado e, desde o golpe de 
2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. Estamos Presenciando defasagens no sistema de 
educacional, mas essa realidade não é algo vivenciado somente no período atual, mas sim , 
desde muitos anos, e que mesmo após as mudanças de governantes as dificuldades de 
investimentos e manutenção de uma educação de qualidade continuam. 957. No parágrafo 
953 na linha 957 houve a seguinte emenda: Golpe ( Impeachmeat ) parlamentar, jurídico, 
midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação 958. heteronormativa. O Golpe 
(Impeachmeat) e as políticas conservadoras e excludentes do Governo. No parágrafo 969: São 
tempos de extinção ( agrupamentos) de ministérios e pastas que realizavam as políticas 
públicas 970. voltadas para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As 
políticas de 971. igualdade racial, gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são 
condenadas 972. à morte por inanição: sem orçamento próprio, sem equipe técnica adequada 
e sem 973. poder. Situação agravada na pandemia do Covid-19. No parágrafo 975, houve-se 
a emenda: Extinguiu-se ( Reorganizou-se) o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 
Juventude e dos 976. Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento 
Agrário, da 977 Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. 

 

Caraíbas 

 

     

 

Os participantes da plenária discutiram o texto e concordaram que pelo espaço de tempo, não 
tínhamos como fazer alterações, porém a coordenadora do eixo em concordância com o relator 
apresentou uma nova emenda que sugestiona a necessidade de aprofundamento a respeito 
da Diversidade e Inclusão no texto. Após a emenda ser apresentada pelo propositor foi levada 
à votação e aprovada por unanimidade pelos participantes do Eixo. 

 

Catolândia 
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944 a 951 São tempos de recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos 
políticos, culturais, econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político, cultura, 
economia e campo social. No atual contexto histórico e político brasileiro, o Congresso 
Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a Distrital estão tomadas por 
parcelas significativas de grupos conservadores e fundamentalistas. Os avanços da 
democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos, da justiça 
social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças empresariais, midiáticas, 
parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras 952 a 967 O avanço dos direitos está em 
momento de retração. O processo de construção da participação social - com seus avanços e 
limites, por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distrital das 
mais diversas áreas, das mesas de nego- ciação, de políticas transversais e transparência 
pública - foi gravemente atingido pelo Golpe parlamentar, jurídico, midiático, misógino, de 
classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O Golpe e As políticas conservadoras 
e excludentes do Governo atingiram não somente as políticas sociais e econômicas 
construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e direitos conquistados pelas 
trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda Constitucional nº 95, de 15 
de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o investimento público em educação, 
saúde e assistência por 20 anos, em sintonia com vários retrocessos no campo (reforma 
previdenciária e trabalhista, dentre outras, bem como reformas e políticas na área educacional, 
como a do ensino médio, BNCC, formação de professores, etc), promove amplos retrocessos 
nas políticas e tem inviabilizado a materialização das metas do PNE. 968 a 973 São tempos 
de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas públicasvoltadas para a 
diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de igualdade racial, 
gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas. à morte por inanição: 
perderam visibilidade e força sem orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem 
poder. Situação agravada na pandemia do Covid-19. 975 a 994 Extinguiu-se o Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento 
Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. O Incra 
foi levado para a Casa Civil, a Funai tem um representante não legitimado pela comunidade 
indígena e movimentos sociais, o Ministério das Relações Exteriores passa a focar novamente 
a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do 
ódio se acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. 
Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e às 
brasileiras de origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam a ser a 
norma de projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário se tornam 
tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena pública e política, 
dando lugar às políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos 
presídios e o recrudescimento da violência policial, que ganha força total. Os movimentos 
sociais e suas lideranças são criminalizados. O atual e tenso momento histórico, político, social, 
cultural, jurídico e educacional exige uma renovação na forma de construção da Conape. 
Desafia-nos a construir novas estratégias de luta pela retomada reafirmação da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissio- nais da educação. 

 

Central 

 

     

 

Faz necessário o reconhecimento da diversidade no desenvolvimento socio- histórico, cultural, 
econômico e político. Com foco especial em temas para sanar as peculiaridades escolar do 
campo e da cidade das escolas de Contendas do Sincorá, tais como: *Educação Especial (sala 
multifuncional, alfabetização em nível diferente); *Educação empreendedora e financeira para 
inclusão do aluno em seu entorno; *Conectividade aos alunos/ professor dando atenção aos 
alunos do campo para atendê-los em dias de chuvas (enchentes dos rios, estrada de barro 
escorregadias que dificulta esses alunos o acesso à escola no período chuvoso); *Formação e 
amparo do professor; *Psicólogo para a educação; *Adequação do calendário escola dos 
alunos do campo para a cidade em período chuvoso e ao término das aulas. 

 

Contendas do 
Sincorá 
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1 – Efetivar com estados e municípios recursos necessários para a implementação de políticas 
de valorização da diversidade, da justiça social, e da inclusão escolar e dos direitos humanos 
nos estabelecimentos de ensino; 2- Assegurar que a escola cumpra seu papel de espaço 
privilegiado na promoção dos direitos humanos, buscando garantir a inclusão, o respeito e a 
valorização das diferenças sem qualquer forma de preconceito ou discriminação, contribuindo 
para assegurar um local livre e seguro para o desenvolvimento de sujeitos autônomos, 
participativos, cooperadores e solidários, fortalecendo suas possibilidades de continuidade de 
estudos; 3- Garantir que o espaço escolar propicie a liberdade de expressão, a promoção dos 
direitos humanos e a inclusão educacional; 4- Promover educação inclusiva por meio da 
articulação entre o ensino regular e o atendimento especializado complementar, ofertando 
salas de Recursos Multifuncionais com especialistas nas áreas de Deficiência Visual; Surdez; 
Dificuldades de Aprendizagem; com equipamentos que atendam essas especificidades 
citadas; 5- Oferecer Formação Continuada aos profissionais da educação que atua na rede 
regular, com objetivo de atendimento à educação inclusiva de qualidade; 6- Formar parcerias 
com as Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Assistência Social para a 
implementação de projetos culturais e educativos de enfrentamento a todas as formas de 
descriminação e violação de direitos humanos no ambiente escolar; 

 

Coribe 

 

     

 

parágrafo 900 - Oferecer cursos para jovens infratores. Parágrafo 925 - Destinar assistência 
financeira as famílias dos alunos em vulnerabilidade. paragrafo - 939 - Superando a concepção 
homogeneizante e conservadora de direitos humanos. 

 

Correntina 

 

     

 

Lgbt, Lgbtqia+fobia, Lgbtqia+fóbicos presentes nas linhas 895, 912, 934, 982, 999, 
uniformização do referido termo para LGBTQIA+fobia. 

 

Dias d'Ávila 

 

     

 

A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que 962. altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime 963. Fiscal, que, na 
prática, congela o investimento público em educação, saúde e assistência 964. por 20 anos, 
em sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e 965. trabalhista, dentre 
outras, bem como reformas e políticas na área educacional, como a 966. do ensino médio, 
BNCC, formação de professores, etc), promove amplos retrocessos 967. nas políticas e tem 
inviabilizado a materialização das metas do PNE. Descongelamento dos recursos financeiros 
destinados à educação com a finalidade na aplicação em capacitação dos profissionais da 
educação (magistério e outros servidores em exercício na educação básica), por meio de 
programas de formação continuada. a. aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino, aquisição de imóveis já construídos ou de 
terrenos para construção de prédios, destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino, 
ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de esportes nas 
escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino, aquisição de 
mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das necessidades do sistema 
da educação básica pública (carteiras e cadeiras, mesas, armários, retroprojetores, 
computadores, televisores, antenas, etc.), manutenção dos equipamentos existentes 
(máquinas, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, etc.), b. Valorização dos profissionais de 
educação. 

 

Encruzilhada 

 

     

 

Assegurar, em regime de colaboração e corresponsabilidade, os recursos necessários em 
parceria com rede pública e privada para a implementação de políticas de valorização da 
diversidade, da justiça social, da inclusão social no ambiente escolar, assegurando os direitos 
humanos nos sistemas educacionais. 

 

Esplanada 
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Implementar, em regime de colaboração a resolução CNE/CP01/2004, baseada na Lei 
10.639/2003, que definiu as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico 
raciais e para ensino da história e cultura afro-brasileira com a criação de currículos adaptados 
que permitam discutir, tratar temáticas sociais, culturas de povos, e resistir (preconceito, 
discriminação e exclusão de diversos grupos) sob a luz dos direitos humanos e da diversidade. 

 

Esplanada 

 

     

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, e essa extensão territorial se traduz em uma 
ampla, rica e diversa cultura, em uma composição étnica e racial também diversa, além da 
riqueza da fauna e da flora. Contudo, se o país é abundante em riquezas naturais e culturais, 
ele traz como uma das características mais marcantes as desigualdades étnico-racial, 
econômica, social e de gênero. É preciso reafirmar o papel da sociedade e da justiça civil numa 
perspectiva inclusiva como fundamentais para a resolução da tensão entre diversidade e 
desigualdade. A justiça social nos leva a compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o 
sexismo, a LGBTfobia, e todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e 
intolerância devem ser entendidos como injustiças sociais e, consequentemente, devem ser 
enfrentadas no campo da justiça. 881. EIXO III – EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA 
SOCIAL, 882. INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS 883. 884. O Brasil é um país de dimensões 
continentais, e essa extensão territorial se traduz 885. em uma ampla, rica e diversa cultura, 
em uma composição étnica e racial também 886. diversa, além da riqueza da fauna e da flora. 
Contudo, se o País é abundante em ri- 887. quezas naturais e culturais, ele traz como uma das 
características mais marcantes as 888. desigualdades étnico-racial, econômica, social e de 
gênero. 889. 890. A constituição da sociedade brasileira é marcada por suas características 
plu- 891. riétnicas, pluriculturais e multirraciais, que demarcam a nossa grande riqueza, mas 
892. também as enormes desigualdades, que tem como consequência diferentes formas 893. 
de violência contra grande parte da população, dentre elas a dizimação dos povos 894. 
indígenas, morte e encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra 895. as 
mulheres, sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIA+, trabalho 896. 
infantil, dentre outras. Essas características por si só reafirmam que toda e qualquer 897. 
política, principalmente a educacional deve ser marcada pela democracia, igualdade 898. de 
direitos, reconhecimento à diversidade e pela justiça social. 899. 900. A atuação e o 
protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver 901. os problemas, 
têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. 902. É com eles 
que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- 903. blica, gratuita, 
laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é 904. indissociável da 
garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, 905. políticos e 
econômicos. 906. 907. A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos 
sociais diversos, 908. tratados como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na 
sociedade brasi- 909. leira, e articulados em movimentos sociais eles têm desenvolvido ações 
nos sindicatos, 910. movimentos de luta pelos direitos humanos e pela diversidade. 911. 912. 
Historicamente, os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, 913. 
ambientalista, da juventude, dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeiri- 914. 
nhos, dos povos e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiências, de jovens, 915. 
adultos e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, bem como os defensores da luta 916. 
antimanicomial, contra a violação dos direitos humanos no sistema prisional, contra 917. a 
intolerância religiosa e pelo respeito à biodiversidade, têm avançado na politização 918. dessas 
e tantas questões sociais e históricas, pressionando para que sejam constituídas 919. em 
políticas de Estado e passem a figurar no ordenamento jurídico, legislativo e nas 920. políticas 
públicas. A educação, por ser um campo articulado a todas essas dimensões, 921. se torna 
um dos eixos centrais da garantia do direito à diversidade e à diferença, numa 922. perspectiva 
mais ampla, entendida como pleno desenvolvimento humano, direito e 923. exercício da 
cidadania. 924. 925. É fato que os direitos educacionais dos indígenas, dos quilombolas, das 
pessoas em 926. situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da 
floresta, dos 927. moradores de vilas e favelas, juntamente com as demandas políticas e as 
respostas do 928. Estado democrático, vinham apresentando avanços quando comparados ao 
contexto 929. do século XX. Esses avanços adquiriram sentido e significado mais eficazes na 
vida 930. dos sujeitos sociais, principalmente dos sujeitos diversos tratados como desiguais, 
931. ao caminharem lado a lado com as lutas pela reforma agrária, urbana, políticas de 932. 
distribuição e transferência de renda, política habitacional popular, de preservação 933. da 
agricultura camponesa, da pesca artesanal, dos moradores sem teto, de igualdade 934. racial, 
das mulheres, para a juventude, a população LGBTQIA+, ao direito à memória 935. e à 
verdade, ao direito de acessibilidade, do desenvolvimento sustentável e da biodiver- 936. 
sidade, entre outros. Importante não perder de vista que tais avanços não se efetivaram 937. 
como políticas de Estado e, desde o golpe de 2016, vêm sofrendo amplos retrocessos. 938.  

 

Euclides da 
Cunha 
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939. Estes movimentos e coletivos têm sofrido ações sistemáticas do Governo Federal, 940. 
na contramão das suas principais lutas e avanços sociais conquistados, o que impele 941. a 
sociedade e o campo educacional a alargar, nacional e internacionalmente, a con- 942. cepção 
de direitos humanos na perspectiva emancipatória, superando a concepção 943. 
homogeneizante e conservadora de direitos humanos. 944. 945. São tempos de 
recrudescimento da onda conservadora. Tempos de retrocessos políti- 946. cos, culturais, 
econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político brasileiro, 947. o Congresso 
Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a Distrital 948. estão tomadas 
por parcelas significativas de grupos conservadores e fundamentalistas. 949. Os avanços da 
democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos 950. humanos, da justiça 
social e da inclusão sofrem ataques violentos de forças empresa- 951. riais, midiáticas, 
parlamentares, ruralistas e jurídicas conservadoras. 952. 953. O avanço dos direitos está em 
momento de retração. O processo de construção da 954. participação social - com seus 
avanços e limites, por meio dos conselhos, conferências 955. nacionais, estaduais, municipais 
e distrital das mais diversas áreas, das mesas de nego- 956. ciação, de políticas transversais 
e transparência pública - foi gravemente atingido pelo 957. Golpe parlamentar, jurídico, 
midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação 958. heteronormativa. O Golpe 
e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atin- 959. giram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, 960. mas também as políticas 
e direitos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores 961. desde a década de 1930. A 
Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que 962. altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime 963. Fiscal, que, na 
prática, congela o investimento público em educação, saúde e assistência 964. por 20 anos, 
em sintonia com vários retrocessos no campo (reforma previdenciária e 965. trabalhista, dentre 
outras, bem como reformas e políticas na área educacional, como a 966. do ensino médio, 
BNCC, formação de professores, etc), promove amplos retrocessos 967. nas políticas e tem 
inviabilizado a materialização das metas do PNE. 968. 969. São tempos de extinção de 
ministérios e pastas que realizavam as políticas públicas 970. voltadas para a diversidade, 
direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de 971. igualdade racial, gênero, 
quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas 972. à morte por inanição: sem 
orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem 973. poder. Situação agravada na 
pandemia do Covid-19. 974. 975. Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, 
da Juventude e dos 976. Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento 
Agrário, da 977. Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa 
Civil, a 978. Funai tem um representante não legitimado pela comunidade indígena e 
movimentos 979. sociais, o Ministério das Relações Exteriores passa a focar novamente a 
cooperação 980. Norte-Sul. As universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura 
do ódio se 981. acirra na vida off-line e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de 
violência. 982. Os ataques machistas, racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos 
brasileiros e 983. às brasileiras de origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos 
pobres, passam 984. a ser a norma de projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores 
do Judiciário 985. se tornam tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos desaparecem 
da cena 986. pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança pública, 
tais 987. como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, que 
988. ganha força total. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. 989. 990. 
991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 
O atual e tenso momento histórico, político, social, cultural, jurídico e educacional exige uma 
renovação na forma de construção da Conape. Desafia-nos a construir novas estratégias de 
luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à 
diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos 
sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissio- nais da educação. É preciso reafirmar o 
papel da sociedade e da justiça civil numa perspectiva inclu- siva como fundamentais para a 
resolução da tensão entre diversidade e desigual- dade. A justiça social nos leva a 
compreender que a pobreza, a miséria, o racismo, o sexismo, a LGBTQIA+fobia, e todo e 
qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência e intolerância devem ser entendidos 
como injustiças sociais que devem ser enfrentadas no campo da justiça. É nesse sentido que 
as ações afirmativas são tão necessárias - entendidas como políticas e práticas públicas e 
privadas que visam à superação das desigualdades e injustiças, que incidem historicamente e 
com maior contundência sobre determinados grupos sociais, étnicos, raciais e de orientação 
sexual. Possuem um caráter emergencial, transitório, são passíveis de avaliação sistemática e 
só poderão ser extintas se for devidamente comprovada a superação da desigualdade que as 
originou. As ações afirmativas são uma forma de garantia da justiça social. Uma educação 
democrática que reconheça o respeito à diversidade, que garanta os direitos humanos e se 
paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas e modalidades da educação 
básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da laicidade, entendendo-o 
também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e democrática. Desde os 
projetos político-pedagógicos, os pla- nos de desenvolvimento institucionais, até o cotidiano 
das instituições de ensino, da gestão e da  
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prática pedagógica, a laicidade é um princípio constitucional, fundante da educação com 
qualidade social, pública, gratuita e inclusiva para todos, todas e todes. Nenhum projeto, 
política ou instituição educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. 
Além de ir contra os princípios constitucionais do Estado de direito, instituições e profissionais 
da educação que ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos 
os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos 
humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos. 
1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. A democracia exige a consolidação do 
SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, coerentes com os avanços do campo 
histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados com os avanços 
políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas emancipatórias 
na perspectiva da justiça social. PROBLEMATIZAÇÃO A historicidade racista que perdura em 
nossas raízes brasileiras são completamente inaceitáveis , dessa forma as políticas públicas 
de cotas enquanto medidas de reparação à todas injustiças sociais cometidas com as 
populações negras, são medidas extremamente necessárias, pois quando se fala em respeito 
às diferenças, muitas vezes se finge que existe respeito às diferenças. A democracia é algo 
muito recente e nunca foi tão atacada quanto está sendo provocada neste governo, sendo 
válido ressaltar que somente não caiu ainda por conta da resitência do povo. Nessa 
perspectiva, faz-se necessário fortalecer a chamada democracia e cidadania , uma vez que 
professores estão sendo amordaçados como se fossem pessoas terroristas que ameaçam o 
poder. É importante reconhecer neste cenário de tantas injustiças e mazelas sociais a questão 
da ausência do judiciário em relação aos educadores, frente à violências físicas , morais 
psicológicas cometidas contra profissionais em seus respectivos espaços de atuação 
profissiona destacando-se também a questão do gênero. Em suma , vale frisar que educadores 
estão em linha de frente nas labutas diárias e tornaram-se na maioria das vezes inimigos do 
sistema , por esse motivo precisam reconhecer o potente papel de resistência que detém , por 
sua vez buscando discutir em sala de aula como educadores que possuem uma leitura de 
mundo ampliada para estas diversas questões que assolam a sociedade atual. 
PROPOSIÇÕES: A partir das Alíneas 890 -946-951 975-983- 1000 Reconhecer que os 
educadores são a última fileira de resistência diante dos retroessos nas metas do PNE; É 
preciso trabalhar a questão do respeito á diversidade. O sistema de cotas é uma medida basilar 
da educaçã brasileira, por esse motivo as políticas afirmativas são necessárias, uma vez que 
são frutos de lutas e resistências dos vários movimentos de resistência negra. A maior parte 
da população negra hoje ocupa os espaços das unversidades por conta das políticas 
afirmativas, em vita disso tais políticas precisam ser implementadas no Plano Municipalde 
Educaçãode Euclides da Cunha. A luta acerca da implementação da Cultura Afrodescendente 
nas Propostas Curriculares e Projetos Políticos Pedagógicos ainda se apresentam como uma 
luta árdua e que precisa se expandir para outras lutas, visando romper com as barreiras da 
diversidade. Possibilitar no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Euclides da Cunha espaços 
dialógicos nos quais educadores possam apresentar , construir desconstruir , reconstruir 
saberes ; Fortalecer a participação de educadores em diferentes espaços de construçã e 
deconstrução e movimentos de lutas, conselhos , movimentos sindicais , fórns municipais para 
que estes possam ocupar cada vez mais lugares de debates , primando pela defesa e garantia 
da educação diversidade e direitos humanos; 

   

     

 

Não houve sugestão de emenda para o texto. 
 

Euclides da 
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1. Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. 2. 
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, 
fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. 3. Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica. 4. Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas,  
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EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais) 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. 5. Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. 6. Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. 7. Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. 8. Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. 9. 
Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo 
formação continuada para os profissionais da educação. 10. Garantir acessibilidade nas 
escolas pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. 11. Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. 12. 
Gestão conjunta com os movimentos sociais; 13. Garantir representação da educação do 
campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho 
de Educação. 14. Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, 
em especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. 15. Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. 16. Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento 
mental. 17. Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, 
racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. 18. Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para 
a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança 
e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas 
socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo 
educativo. 19. Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré 
conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e 
TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria 
da oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). 20. Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. 21. Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. 22. Criar Núcleo de 
Apoio Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das 
redes de ensino. 23. Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em 
âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, 
incentivando à criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não 
confessionais. 24. Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da 
família no ambiente educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a 
responsabilidade constitucional do estado e dos professores para a família. 25. Garantir no ato 
de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da 
educação pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa 
do segmento de matriz africana e indígena. 26. Cumprimento do direito à participação da 
diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas 
da educação pública e privada em âmbito nacional. 27. Promover intercâmbios e trocas de 
saberes e fazeres culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as 
comunidades locais (quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade 
tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. 28.  
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Construção e efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. 29. Garantir e fiscalizar 
o cumprimento das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços 
públicos e privados. 30. Formação continuada para professores e funcionários das escolas 
para educação especial e o respeito à diversidade. 31. Garantir a oferta de cursos de 
especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da 
diversidade. 32. Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de iniciação científica para 
os estudos da diversidade na educação básica. 33. Qualificar os profissionais da educação 
para o atendimento a educação especial e inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos 
adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação básica. 34. Garantir a 
universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando à mesma à 
localização geográfica. 35. Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. 36. Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. 37. Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; 38. Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e 
religiosa) e da inclusão; 39. Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

1003 AÇÕES AFIRMATIVAS: É NECESSÁRIO GARANTIR MECANISMOS E MEIOS 
INSTITUCIONAIS PARA A AÇÃO AO COMBATE DE FORMA INTERSETORIAL, DAS 
CAUSAS TÍPICAS DA VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPAL VETO DO INSUCESSO 
ESCOLAR DOS ALUNOS PROVENIENTES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, TENDO EM 
VISTA O MONITORAMENTO DO DESEMPENHO E FREQUÊNCIA DESTES EM SUA 
JORNADA ACADÉMICA PREVENDO A INTERVENÇÃO DE ÓRGÃOS COMPETENTES EM 
SITUAÇÕES QUE POSSAM ACARRETAR EM TRANSTORNOS QUE PREJUDIQUEM O 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DESSE PÚBLICO E OU INTERFIRAM O ACESSO A 
DIREITOS BÁSICOS COM O ACESSO A EDUCAÇÃO. ÓRGÃOS COMPETENTES: ? A LEI 
FEDERAL 557 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013 ? CONSELHO ESCOLAR ? PROJETO 
PRESENÇA E BUSCA ATIVA ? GESTOR AB 

 

Glória 

 

     

 

Necessidade de criação de mecanismos legais e/ou de cobrança dos repasses de recursos 
para compra materiais adaptados para as salas multifuncionais que trabalham com as diversas 
necessidades específicas de aprendizagem. Efetivação da LBI no tocante às condições plenas 
de acessibilidade, de modo que haja exigência, via decreto estadual, da presença de todos os 
mecanismos necessários à equidade de direitos em eventos, seminários, formações, dentre 
outros encontros coletivos no âmbito estadual. Necessidade de estabelecer parcerias com as 
universidades para construção de projetos de formação de professores para o atendimento das 
necessidadades específicas de aprendizagem, bem como acerca das novas discussões no 
âmbito educacional, como as questões de gênero e LGBTQIA+ 

 

Guanambi 

 

     

 

Garantir acesso e permanência a educação e o direito a aprendizagem são garantias 
constitucionais, universais, ou seja prevista a todos os brasileiros como dever do estado e da 
família. Valorização da diversidade de experiências, habilidades e capacidades entre 
estudantes que devem ser celebradas através de práticas educacionais inclusivas. Criar 
política publica principalmente a educacional que garanta democracia, igualdade, equidade de 
direitos, reconhecimento, diversidade e pela justiça social. 
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- Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. - 
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como,  

 

Ibirapitanga 
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fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. - Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica. - Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas, 
EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais) 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. - Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. - Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. - Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. - Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. - 
Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo 
formação continuada para os profissionais da educação. - Garantir acessibilidade nas escolas 
pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. - Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. - Gestão 
conjunta com os movimentos sociais; - Garantir representação da educação do campo, 
indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho de 
Educação. - Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, em 
especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. - Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. - Assegurar, em regime de colaboração, recursos necessários 
para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar. Garantir 
acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento mental. - Inserir e 
implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da educação, a 
discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, 
adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, racismo, 
da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e 
contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica. - 
Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para a aprendizagem utilizando 
recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança e do adolescente (eca), 
adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas socioeducativas e em 
situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo educativo. - Assegurar 
políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré conquistadas, formação 
continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e TDH nos planos 
nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria da oferta 
considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). - Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. - Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. - Criar Núcleo de Apoio 
Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das redes de 
ensino. - Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em âmbito federal 
que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, incentivando à 
criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não confessionais. - 
Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da família no ambiente 
educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a responsabilidade 
constitucional do estado e dos professores para a família. - Garantir no ato de 
inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da educação 
pública e privada por questões identidade  
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de gênero ou nome de iniciação religiosa do segmento de matriz africana e indígena. - 
Cumprimento do direito à participação da diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de 
gênero, racial e geração no âmbito das práticas da educação pública e privada em âmbito 
nacional. - Promover intercâmbios e trocas de saberes e fazeres culturais entre escolas, 
institutos, colégios, universidades públicas com as comunidades locais (quilombola, indígena, 
de matrizes africanas, e demais comunidade tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, 
de 10 março de 2008. - Construção e efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. - 
Garantir e fiscalizar o cumprimento das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência 
nos espaços públicos e privados. - Formação continuada para professores e funcionários das 
escolas para educação especial e o respeito à diversidade. - Garantir a oferta de cursos de 
especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da 
diversidade. - Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de iniciação científica para os 
estudos da diversidade na educação básica. - Qualificar os profissionais da educação para o 
atendimento a educação especial e inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos 
adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação básica. - Garantir a 
universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando à mesma à 
localização geográfica. - Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. - Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. - Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; - Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e 
religiosa) e da inclusão; - Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68). 

   

     

 

1. Intensificar o debate, através de encontros pedagógicos, seminários, simpósios, inerente à 
Educação e Diversidade a partir da realidade de cada indivíduo e as suas necessidades 
educacionais, políticas e sociais: 2. Garantir um sistema de formação específica para os 
profissionais da Educação, a fim de buscar conhecimentos inerentes à Diversidade, inclusão e 
Direitos humanos na Educação. 3. Construir um projeto anual, com ações contínuas de leitura, 
escrita e produção diversa, na perspectiva da transformação social, alcançando toda a 
diversidade humana e cultural. 

 

Ibirataia 

 

     

 

Parágrafo 11º no Eixo 3 do Documento Referência da COEED - Sugestão de emenda com 
substituição do trecho “Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados” para “Os 
movimentos sociais e suas lideranças sofrem exclusão e são fortemente criminalizados”. 

 

Ibitiara 

 

     

 

Parágrafo 15º no Eixo 3 do Documento Referência da COEED - Sugestão de emenda de adição 
ao final do parágrafo “...do povo negro, índios, quilombolas e comunidades tradicionais. Assim 
sendo, faz- necessário, implantar nas escolas de forma efetiva a Lei 10.639/2003 e a Lei 
Complementar 11645/2008, através do planejamento; projetos políticos pedagógicos; projeto 
institucionais, entendendo que conhecimento é poder e a escola é lugar de promoção da 
igualdade, de empoderamento e combate a toda forma de preconceito ou de segregação”. 

 

Ibitiara 

 

     

 

• Criação de programa de formação continuada de professores voltado para o uso dos recursos 
tecnológicos na sala de aula, de forma a atender os estudantes numa perspectiva inclusiva; • 
Equipar todas as escolas públicas brasileiras com recursos tecnológicos para atender 
profissionais da educação e alunos; • Fortalecimento de projetos de parceria entre educação e 
produtores da agricultura familiar que beneficiem produtos agrícolas para a alimentação dos 
estudantes, buscando evitar o desperdício; • Criação de centros culturais nas comunidades, 

 

Ibititá 
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visando a valorização da cultura local e o lazer para todas as faixas etárias; • Fortalecimento 
das políticas de preservação ambiental nos âmbitos nacional, estadual, municipal e local. 
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• Promover a garantia do direito ao respeito à diversidade seja ela étnica /racial, de gênero, 
cultural e religiosa, através da inclusão dos temas no currículo escolar. • Promover a formação 
continuada dos profissionais de educação, docentes, cuidadores, para que possam lidar com 
eficiência, com alunos com necessidades educacionais especiais. • Fortalecer as equipes 
multifuncionais, visando atender com efetividade e agilidade aos alunos com deficiência; 

 

Ibotirama 

 

     

 

DESCRIÇÃO DAS PROPOSTAS Debater o racismo nas dimensões pessoais, institucionais e 
estruturais; Enfatizar a importância da representatividade feminina na sociedade (espaços de 
trabalho, espaços de poder e na politica); Debater sobre os direitos humanos das pessoas com 
deficiência, combatendo qualquer tipo de violência e injustiça social; Trabalhar as várias 
configurações de famílias, sem apresentar um modelo padrão; Realizar encontros, palestras 
com a presença da comunidade, visando conscientização a cerca do respeito às identidades 
LGBTQIAP+. 

 

Ichu 

 

     

 

Formação dos Profissionais da Educação, Saúde, Assistente Social. (Quilombolas, L.G.B. T, 
Indígenas, Necessidades Especial Especificas). 

 

Igaporã 

 

     

 

Sensibilização do quadro de funcionários efetivos e contratados da rede de educação sobre a 
Educaçao Especial. 

 

Igaporã 

 

     

 

Contratações de Equipe multidisciplinar para mapeamento diagnóstico do transtorno de 
aprendizagem/A.H / S.D- Altas Habilidades / Superdotação. 

 

Igaporã 

 

     

 

Criação do Centro de Talentos para formação docente e Atendimento das crianças com 
ASH/SA. 

 

Igaporã 

 

     

 

Criação de um Centro Multicultural Itinerante para a Cultura Quilombola e Educação do Campo. 
 

Igaporã 

 

     

 

62 ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir 
ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das desigualdades e 
injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados 
grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação sexual, identidade de 
gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. - Fomentar projetos que 
contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos favorecidos: ribeirinhos, 
indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, fortalecimento da sociedade e sua 
rede para receber a inclusão. - Inserir e implementar formação (presencial ou remota – em  

 

Igrapiúna 
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formato acessível para todas as pessoas) para discussão de questões raciais, etnia, gênero, 
religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, objetivando a efetivação 
de uma educação antirracista e não homo/lesbo/transfóbica. - Garantir o convívio, interação e 
inclusão, promovendo a aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo 
de discriminação, preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do 
campo, indígenas, EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas 
(comunidades tradicionais) e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos 
específicos. - Prover o fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais para incentivar e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e 
gênero, relações Étnico Raciais, Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação 
Quilombola, Indígenas, Ciganos, Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, 
dentre outros. - Viabilizar políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de 
proposições pedagógicas e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a 
justiça social, a inclusão e os direitos humanos no cotidiano da escola. - Criação Conselho 
Municipal da Diversidade (consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade 
Religiosa, Étnica, de Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade 
discutir, capacitar e propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. - Ampliar 
e garantir os investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, 
quilombolas, das pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do 
campo e da floresta, dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, 
respeitando o princípio da equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação 
dos direitos conquistados. - Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, 
garantindo a reposição dos equipamentos necessários para atender o público alvo da 
educação especial, promovendo formação continuada para os profissionais da educação. - 
Garantir acessibilidade nas escolas pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a 
permanência dos estudantes, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo 
ABNT. - Implementação da disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 
10.639/03 e 11.645/08. - Gestão conjunta com os movimentos sociais; - Garantir representação 
da educação do campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades 
tradicionais nos Conselho de Educação. - Promover e fortalecer a inclusão das escolas em 
comunidades tradicionais, em especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de 
computadores [internet], potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação 
continuada dos professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo 
em vista a valorização da cultura, do trabalho e da economia local. - Criar/garantir, equipar e 
fortalecer conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de 
fundos para efetivação de políticas públicas. - Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento 
mental. - Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, 
racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. - Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para 
a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança 
e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas 
socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo 
educativo. - Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré 
conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e 
TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria 
da oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). - Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. - Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. - Criar Núcleo de Apoio 
Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das redes de 
ensino. - Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em âmbito federal 
que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, incentivando à 
criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não confessionais. - 
Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da família no ambiente 
educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a responsabilidade 
constitucional do estado e dos professores para a família. - Garantir no ato de 
inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da educação 
pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa do 
segmento de matriz africana e indígena. -  
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Cumprimento do direito à participação da diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de 
gênero, racial e geração no âmbito das práticas da educação pública e privada em âmbito 
nacional. - Promover intercâmbios e trocas de saberes e fazeres culturais entre escolas, 
institutos, colégios, universidades públicas com as comunidades locais (quilombola, indígena, 
de matrizes africanas, e demais comunidade tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, 
de 10 março de 2008. - Construção e efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. - 
Garantir e fiscalizar o cumprimento das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência 
nos espaços públicos e privados. - Formação continuada para professores e funcionários das 
escolas para educação especial e o respeito à diversidade. - Garantir a oferta de cursos de 
especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da 
diversidade. - Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de iniciação científica para os 
estudos da diversidade na educação básica. - Qualificar os profissionais da educação para o 
atendimento a educação especial e inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos 
adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação básica. - Garantir a 
universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando à mesma à 
localização geográfica. - Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. - Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. - Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; - Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e 
religiosa) e da inclusão; - Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

- Apoiar a alfabetização de crianças do campo, quilombolas com a produção de materiais 
didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem a 
identidade cultural das comunidades quilombolas; - Assegurar formação continuada para os 
profissionais de educação das escolas do campo e quilombolas, garantindo a efetividade 
nessas modalidades; com currículo d diferenciado para atender essas populações (Campo, 
Quilombolas etc.) -Inserir a temática dos direitos humanos, nos projetos político-pedagógicos 
das instituições educacionais dos respectivos sistemas de ensino; - Garantir a oferta de 
formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica voltada para a educação 
das relações étnico-raciais, educação do campo, pessoas com necessidades especiais 
deficiência, gênero e orientação sexual, com recursos públicos; - Garantir a educação inclusiva 
cidadã, que contemplem a diversidade desde a Educação infantil até os demais níveis e 
modalidades de ensino; - Quanto às relações étnico-raciais- Implementar, dentro da política de 
formação e valorização dos profissionais da educação, a formação para gestores e 
profissionais de educação, de acordo com a Lei n. 10.639/03 e suas diretrizes curriculares; - 
Assegurar que o direito à diversidade étnico racial, de gênero, de orientação sexual pautado 
em uma concepção de justiça social, respeito às diferenças e compreensão do mundo do 
trabalho tenha o combate a todo e qualquer tipo de racismo, preconceito, discriminação, 
homofobia e intolerância religiosa como eixos orientadores da ação, das práticas pedagógicas, 
dos projetos político-pedagógicos e dos planos de desenvolvimento institucional da educação 
pública e privada, em articulação com os movimentos sociais; - Garantir a efetivação das 
Diretrizes para a educação quilombola. Conforme a lei 11.645/2008 com currículo diferenciado. 
- Garantir e dar condições para que o espaço escolar propicie a liberdade de expressão, a 
promoção dos direitos humanos e a inclusão educacional; - Garantir que as escolas 
desativadas sejam espaços de ações educacionais e sociais vinculadas as políticas públicas 
de educação quilombola, do campo e inclusiva; - Criação de centro de atendimento com equipe 
multidisciplinar na Secretária de Educação, visando a comunidade educacional, com base na 
NOTA TÉCNICA – SEESP/GAB/Nº 9/2010 (a qual trata Organização de Centros de 
Atendimento Educacional Especializado); - Instalação de internet de banda larga gratuita no 
município para que contemple a diversidade educacional deste da Educação infantil as demais 
modalidades de ensino e níveis; - Garantir a implementação da Resolução Municipal nº 1/ 2016 
a qual estabelece normas para a Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, 
para todas as Etapas e Modalidades da Educação Básica no Sistema Municipal de Ensino de 
Irará – Bahia; - Garantir que a meta 6 do PME, que trata da oferta da educação integral nas 
escolas públicas, seja efetivada com qualidade, assegurando a diversidade (Campo, 
Quilombola e NEE); - Combater o racismo, preconceito, a desigualdade dentro do ambiente 
educacional e consequentemente fora dele; - Contemplar na educação todas as diversidades 
sociais; - Assegurar todo os avanços conquistados através da luta por uma educação igualitária 

 

Irará 
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e de qualidade; - Criar ações que fortaleçam a diversidade dentro e fora do ambiente escolar; 
-  
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Assegurar que as escolas cumpram com seu papel, garantindo os direitos conquistados no 
decorrer do tempo; - Produzir material didático para cada território etnoeducacional, bem como 
o desenvolvimento de currículos, conteúdos e metodologias específicas para o 
desenvolvimento da educação em sua diversidade; - Assegurar a permanência dos alunos da 
escola do campo no campo, para que não haja migração para as escolas da zona urbana, 
fortalecendo assim, o não fechamento dos estabelecimentos de ensino na zona rural , 
oferecendo o devido suporte estrutural e pedagógico para que as mesmas possam viabilizar 
um ensino de qualidade e uma gestão democrática e participativa, de forma que seja construído 
um planejamento pedagógico condizente com sua realidade, ou seja, inserir no currículo suas 
vivências cotidianas; - Abrir espaços para a discussão sobre a diversidade na EJA com 
estudantes, gestores, coordenadores pedagógicos e educadores que participam dos 
movimentos sindicais e sociais populares do campo e da cidade, para a construção de 
estratégias de enfrentamento das desigualdades e injustiças sociais através de práticas 
coletivas; - Pensar a práxis pedagógica da EJA articulada à necessidade de engajamento dos 
trabalhadores que estudam, nas lutas sindicais e populares, e articular os sindicatos e 
movimentos sociais nas pautas de luta em defesa da modalidade e dos seus sujeitos; -
Defender os princípios da diversidade e os fundamentos da educação popular como 
importantes referências na elaboração dos currículos das modalidades da educação básica, e 
em especial dos currículos da EJA, com base no reconhecimento dos sujeitos estudantes e 
suas especificidades de vida e de trabalho; - Garantir na LDO (Lei de diretrizes orçamentaria) 
ações prioritária que visem a execução das estratégias da meta 4 do PME (Plano Municipal de 
Educação) as quais dispõem sobre a inclusão de alunos deficientes; -Garantir que na LOA (Lei 
Orçamentária Anual) municipal tenha verbas previstas como despesas orçamentaria para 
financiar as estratégias da meta 4 do PME (Plano Municipal de Educação) as quais dispõem 
sobre a inclusão de alunos deficientes; 

   

     

 

900. A atuação e o protagonismo de coletivos diversos, apesar de estarmos longe de resolver 
901. os problemas, têm educado e reeducado a sociedade, a justiça, o Estado e a si mesmos. 
902. É com eles que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pú- 903. 
blica, gratuita, laica, com qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é 904. 
indissociável da garantia dos direitos fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, 905. 
políticos e econômicos, sobre os riscos de sansões penais em caso de descumprimento 

 

Itapebi 

 

     

 

975. Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos 976. 
Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da 977. 
Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a 978. Funai 
tem um representante não legitimado pela comunidade indígena e movimentos 979. sociais, o 
Ministério das Relações Exteriores passa a focar novamente a cooperação 980. Norte-Sul. As 
universidades federais têm suas vagas congeladas, a cultura do ódio se 981. acirra na vida off-
line e on-line, alimentada por um clima de retrocesso e de violência. 982. Os ataques 
machistas, racistas, sexistas, misóginos, LGBTQIA+fóbicos aos brasileiros e 983. às brasileiras 
de origem geográfica diferente da Região Centro-Sul e aos pobres, passam 984. a ser a norma 
de projetos e discursos do Congresso Nacional. Setores do Judiciário 985. se tornam 
tendenciosos nos julgamentos. Os direitos humanos desaparecem da cena 986. pública e 
política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança pública, tais 987. como a 
construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial, que 988. ganha força 
total, seja pela impunidade ou pela não aplicabilidade das leis. Os movimentos sociais e suas 
lideranças são criminalizados. (APROVADA) 

 

Itapebi 

 

     

 

Articulação da educação, em seus diferentes níveis e modalidades, com as ações e demandas 
no âmbito da cultura e desporto, da saúde, da pesquisa, tecnologia e inovação, do meio 
ambiente e do trabalho, como imperativo para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria 
da qualidade de vida em geral. 

 

Itapicuru 
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Criar e estabelecer parcerias entre os Sistemas de Ensino (Nacional, Estadual e Municipal), 
objetivando disponibilizar formações continuadas para todas as etapas, modalidades e 
trabalhadores da educação, junto à comunidade. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Assegurar, em regime de colaboração, recursos necessários para a implementação de 
políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar. 

 

Itaquara 

 

     

 

Propor uma reorganização do currículo para atender a educação do campo dentro das suas 
especificidades. 

 

Itaquara 

 

     

 

Buscar parcerias com entidades públicas e privadas para a promoção da cultura, incentivo a 
projetos e pesquisas dentro e fora do espaço escolar afim de lutar por políticas públicas 
educacionais onde todos possam ter acesso à escola pública e de qualidade. 

 

Itaquara 

 

     

 

Formação continuada para garantir e inclusão com equidade para toda diversidade nas 
escolas. 

 

Itaquara 

 

     

 

É preciso garantir a dignidade, igualdade de oportunidade de proteção dos direitos humanos a 
todos. Independentemente, do físico individual de gênero, orientação sexual, de nacionalidade, 
de opção política uma vez, que esses três itens são indispensáveis para a defesa, o respeito, 
a promoção e a valorização desses direitos, evitando assim, a violação no âmbito civil, político, 
econômico, social, cultural e ambientai. Sem contar a inexistência de conflitos, como: a 
intolerância étnico racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, gênero, classe social, e 
deficiência. Assegurar a educação e a diversidade com justiça social e inclusão de direitos 
humanos influi também, a qualidade de vida, a saúde, a educação, a moradia, ao lazer, ao 
meio ambiente saudável, ao saneamento básico, a segurança pública, o trabalho e a 
diversidade cultural, religiosa entre outros. Espera-se, pois, das políticas públicas um plano 
jurídico institucional e a realidade concreta da efetivação dos direitos, bem como, um processo 
de globalização entre nações e povos educando-os e informando-os sobre os direitos humanos 
para que evitar a exclusão social em relação a mulheres, negros, povos indígenas, gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, entre outros, dependentes químicos, privados de 
liberdade, com histórico judicial, etc. Uma boa sugestão são as campanhas de informação, 
projetos concisos que atendam, de fato, as necessidades reais do público alvo, por meio de 
sensibilização e conscientização sobre diversidade, inclusão e direitos humanos para que os 
estudantes e suas famílias vivenciem na prática e levem para a vida lições que possibilitem o 
crescimento e o empoderamento enquanto cidadão. Reafirmar o papel da sociedade e da 
justiça civil em uma perspectiva inclusiva como fundamentos para a resolução de tensão entre 
diversidade e desigualdade nos leva a compreender que pobreza, miséria, racismo, sexismo, 
LGBT, fobia e todo tipo de discriminação deve servir para fazer valer as leis e os direitos. 

 

Itiúba 
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EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL E INCLUSÃO. “A 
educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem.” E com essa colocação do 
centenário Paulo Freire, o olhar educacional para os direitos humanos se estende a todos sem 
distinção. Vale aqui salientar algumas ações importantes: 1 - Promover ações que fortaleçam 
a permanência do aluno na Escola do Campo; 2 - Investir na infraestrutura das escolas 
públicas, situadas em comunidade rurais, indígenas e quilombolas, com implantação de 
laboratórios e atividades que incentivem a criatividade e inovação; 3 - Estabelecer parceria 
com Universidades e Instituições de Ensino Superior para a criação núcleos de estudo sobre 
as organizações do movimento quilombola e indígenas, bem como sobre os Direitos Humanos; 
4 - Assegurar acesso a internet aos estudantes da rede pública, uma vez que, essa categoria 
ficou gravemente prejudicada no período de Pandemia da Covid-19, acentuando as 
desigualdades sociais; 5 - Aumento dos recursos do PDDE, dando continuidade aos 
Programas de acessibilidade nas Unidades Escolares (Escola Acessível); 6 - Disponibilizar 
material didático e melhorar a infraestrutura física e tecnológica das escolas quilombolas e 
indígenas; 7 - Incentivar, investir e apoiar financeiramente pesquisas sobre identidade de 
gênero, orientação sexual e relações étnico-raciais em parceria com Instituições de Ensino 
Superior e Médio; 8 - Disponibilizar formações para professores, gestores e equipe escolar 
para atender alunos na educação inclusiva, bem como infraestrutura física e pedagógica. 9 - 
Disponibilizar profissionais para atender os alunos especiais e com dificuldades de 
aprendizagem, transtornos globais, altas habilidades e superdotação; 10 - Efetivar estudos nas 
Escolas Públicas apresentando os direitos e garantias que defenda e proteja a todos, 
(feministas, indígena, negro, quilombola, LGBTQIA+, ETC);sem distinção, conforme assegura 
o sistema internacional dos direitos humanos. 11 - Criar políticas voltadas para formação 
continuada e especialização em Educação Especial; 12 - Promover políticas públicas que 
garantam a todos o acesso a recursos tecnológicos nos estabelecimentos de ensino com 
atenção especial à inclusão, de forma a garantir a justiça social; 13 - Incentivar e apoiar 
financeiramente pesquisas sobre gênero, orientação sexual e identidade de gênero, relações 
étnico-raciais, educação ambiental, educação quilombola, indígena, dos povos do campo, 
educação das pessoas com deficiência, pessoas jovens adultas e idosas em situação de 
privação de liberdade e diversidade religiosa. 14 - Reativar Ministérios e Secretarias que 
trabalham com as questões de justiça social e direitos humanos para que criem politicas 
públicas voltadas para a equidade (Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude 
e dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da 
Providencia Social, da Ciência e tecnologia). 

 

Itororó 

 

     

 

( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir ações 
afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das desigualdades e injustiças 
sociais, que incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos 
sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação sexual, identidade de gênero, 
pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. - Fomentar projetos que 
contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos favorecidos: ribeirinhos, 
indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, fortalecimento da sociedade e sua 
rede para receber a inclusão. - Inserir e implementar formação (presencial ou remota – em 
formato acessível para todas as pessoas) para discussão de questões raciais, etnia, gênero, 
religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, objetivando a efetivação 
de uma educação antirracista e não homo/lesbo/transfóbica. - Garantir o convívio, interação e 
inclusão, promovendo a aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo 
de discriminação, preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do 
campo, indígenas, EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas 
(comunidades tradicionais) e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos 
específicos. - Prover o fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais para incentivar e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e 
gênero, relações Étnico Raciais, Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação 
Quilombola, Indígenas, Ciganos, Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, 
dentre outros. - Viabilizar políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de 
proposições pedagógicas e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a 
justiça social, a inclusão e os direitos humanos no cotidiano da escola. - Criação Conselho 
Municipal da Diversidade (consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade 
Religiosa, Étnica, de Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade 
discutir, capacitar e propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. - Ampliar 
e garantir os investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, 
quilombolas, das pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do 
campo e da floresta, dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, 
respeitando o princípio da equidade na proposta  

 

Ituberá 
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educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. - Implantar, ativar e 
manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos equipamentos 
necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo formação 
continuada para os profissionais da educação. - Garantir acessibilidade nas escolas 
pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. - Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. - Gestão 
conjunta com os movimentos sociais; - Garantir representação da educação do campo, 
indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho de 
Educação. - Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, em 
especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. - Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. - Assegurar, em regime de colaboração, recursos necessários 
para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar. Garantir 
acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento mental. - Inserir e 
implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da educação, a 
discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, 
adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, racismo, 
da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e 
contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica. - 
Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para a aprendizagem utilizando 
recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança e do adolescente (eca), 
adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas socioeducativas e em 
situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo educativo. - Assegurar 
políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré conquistadas, formação 
continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e TDH nos planos 
nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria da oferta 
considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). - Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. - Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. - Criar Núcleo de Apoio 
Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das redes de 
ensino. - Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em âmbito federal 
que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, incentivando à 
criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não confessionais. - 
Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da família no ambiente 
educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a responsabilidade 
constitucional do estado e dos professores para a família. - Garantir no ato de 
inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da educação 
pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa do 
segmento de matriz africana e indígena. - Cumprimento do direito à participação da diversidade 
religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas da educação 
pública e privada em âmbito nacional. - Promover intercâmbios e trocas de saberes e fazeres 
culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as comunidades locais 
(quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade tradicionais) para 
cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. - Construção e efetivação de escolas com 
a pedagogia da alternância. - Garantir e fiscalizar o cumprimento das leis sobre acessibilidade 
para pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados. - Formação continuada para 
professores e funcionários das escolas para educação especial e o respeito à diversidade. - 
Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos 
docentes no âmbito da diversidade. - Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de 
iniciação científica para os estudos da diversidade na educação básica. - Qualificar os 
profissionais da educação para o atendimento a educação especial e inclusiva, adequar 
espaços físicos, prover recursos adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação 
básica. - Garantir a universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando 
à mesma à localização geográfica. - Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. - Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. - Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência  
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pública; - Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e 
religiosa) e da inclusão; - Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

É preciso valorizar ações que auxiliem no reconhecimento e fortalecimento da identidade da 
população local, que mesmo sendo em sua maioria do campo, não se reconhece como tal. 

 

Jacaraci 

 

     

 

Incentivar e apoiar financeiramente pesquisas sobre identidade cultural, população agrícola, 
grupos tradicionais, buscando assim o reconhecimento de sua identidade. 

 

Jacaraci 

 

     

 

Ao se falar na inclusão, vale lembrar da Inclusão Educacional, essa denominada de Educação 
Inclusiva, abordando assim, a história de lutas, conquistas e estudos que consolidaram essa 
estratégia pedagógica como um modelo de avanço educacional. Fazer valer o cumprimento 
das leis que fomentam a inclusão nas diversas modalidades da educação, promovendo 
capacitações específicas que proporcionem ao público detectado como especial, a adequação 
de atividades e mecanismos necessários para o desenvolvimento da sua aprendizagem 
através da parceria entre educação, saúde e bem estar social, fortalecendo assim, os centros 
de atendimento multidisciplinar. 

 

Jussari 

 

     

 

1017 - O compromisso dos sistemas escolares e instituições de educação com a pesquisa 
sobre diversidade, modos de vida e saberes de diferentes povos e a incorporação desses 
modos de conhecer aos currículos escolares. 

 

Laje 

 

     

 

1018 - O compromisso dos sistemas escolares e instituições de educação com a pesquisa 
sobre a biodiversidade, fauna, flora e o meio ambiente, e a incorporação desses princípios no 
cotidiano escolar. 

 

Laje 

 

     

 

1019 - O compromisso com o fortalecimento e incentivo à educação e às escolas do campo, 
bem como, pesquisa e sistematização dos saberes desses povos. 

 

Laje 

 

     

 

Partindo desse pressuposto e acreditando no poder transformador como forma de reduzir as 
desigualdades sociais em diversos segmentos é de extrema necessidade que sejam 
implantadas políticas públicas que visam possibilitar o uso de recursos tecnológicos, visando 
atender as necessidades atuais de inclusão digital, pois vivemos em uma realidade que a 
tecnologia se torna um item básico e do qual nem todos os cidadãos possuem acesso. 
Assegurar a criação de cursos no âmbito nacional para formação de intérpretes e instrutores 
de Libras com o objetivo de atuar nas escolas, saúde, assistência social e todos os ambientes 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 
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de convivência coletiva de responsabilidade do poder público é uma estratégia que permitirá a 
inclusão de variados grupos, garantindo direitos básicos de indivíduos surdos.  
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Outra estratégia de garantia do cumprimento desses direitos e em respeito às diferenças é 
possibilitar a formação continuada como uma ferramenta para o treinamento do 
acompanhante/monitor/cuidador de aluno com deficiência para que este atenda às 
necessidades específicas do mesmo. As desigualdades não se encerram nas habilidades 
individuais, mas também sociais, por isso a educação deve ter o amparo necessário para 
possibilitar cursos e atividades culturais extracurriculares em ambiente escolar no período de 
contra turno com finalidade de redução das desigualdades sociais, além de inserir 
psicopedagogo, psicólogo e assistente social na equipe da escola, a fim de trabalhar as 
dificuldades, principalmente aquelas acentuadas pela pandemia. Cada unidade escolar possui 
uma realidade única e que precisa ser estudada e avaliada para que consiga haja eficácia no 
seu papel transformador, por isso o poder público precisa pensar em estratégias que possam 
fomentar o desenvolvimento e incentivar autonomia das comunidades escolares na criação de 
projetos para diagnosticar causas e solucionar problemas que geram evasão escolar, distorção 
idade série e analfabetismo, somente a partir dessas e outras ações e tantas outras em pautas 
importantes é que a educação poderá atingir seu objetivo enquanto unidade transformadora 
dessas desigualdades. 

   

     

 

Visando dissolver as situações de discriminação entre alunos da cidade e do campo, o 
município deve promover incetivo e formação para a educação do campo, valorizando a 
realidade e a especificidade dessa modalidade, visando a diminuição da desigualdade entre 
campo e cidade, para que os conhecimentos adquiridos nesse âmbito sejam compartilhados 
do campo para a cidade, e não o contrário, ou seja, partindo de quem vive essa realidade. O 
município também pode inserir nos planos de curso de diversas disciplinas temas e discussões 
que valorizem e ressaltem o cotidiano da vida no campo e também promover o encontro das 
duas realidades através de projetos educacionais, trazendo os alunos do campo para visitas e 
participação em eventos educativos na cidade e vice versa. Assim os esteriótipos e pré 
julgamentos poderão ser evitados”. Linha 910 “[...]estamos presenciando defasagens no 
sistema educacional, mas essa realidade não é algo vivenciado somente no período atual, mas 
sim desde muitos anos atrás, e que mesmo após as mudanças de governantes as dificuldades 
de investimentos e manutenção de uma educação de qualidade continuam”. Linha 969 
“Visando alcançar a inclusão e o respeito às diversidades nas escolas, o municípo deve 
implementar uma política de valorização e formação dos/as profissionais da educação com 
foco na discussão de raça, etnia, intolerância religiosa, gênero e diversidade sexual, na 
perspectiva dos direitos humanos, a fim de oferecer condições de reflexão sobre suas práticas 
educativas, de forma a melhorar sua atuação com as diferenças que se fazem tão presente no 
âmbito escolar adotando práticas de superação do racismo, machismo, sexismo e homofobia, 
contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e respeitosa a comunidade 
LGBTQIA+. Nessa política de formação de profissionais da educação, o município pode 
promover estudos intensivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mobilizando toda 
a rede de ensino por meio de eventos, redes sociais, rádio comunitária, lives, etc... e incentivar 
as escolas a sensibilizar as famílias utilizando temas pertinentes de esclarecimento dos direitos 
da criança e do adolescente em relação a necessidade de respeito e valorização das suas 
especificidades”. Linha 976. “Nesse sentido, as escolas municipais precisam elaborar projetos 
educacionais que promovam a oportunidade de convívio de todas as diversidades e 
consequentemente a valorização e respeito através de oficinas de música, fotografia, textos, 
poemas, cinema, expressões artísticas, enfim, ações voltadas para o auto conhecimento e 
orgulho de si mesmo e também para a permanência em sala de aula evitando a evasão e 
marginalização 

 

Maetinga 

 

     

 

Programar a modalidade da EJA para o jovem, o adulto, e o idoso, orientada para o 
reconhecimento do direito humano e cidadão, a diversidade cultural, linguística, racial, étnica 
e de gênero. . Criar, incentivar e fortalecer, com apoio financeiro, comitês estaduais, distrital e 
municipal de estudos e pesquisas em direitos humanos e produção de materiais didáticos, de 
apoio pedagógico e tecnologia assistiva. . Desenvolver ações conjuntas e articuladas pelo 
diálogo e fortalecimento do FNE e Diversidade Étnico-Racial, Fórum de Educação Escolar 
Indígena, Fórum de Educação do Campo, Fórum de Educação Inclusiva, Fórum de Educação 
em Direitos Humanos, Fórum de EJA, Fórum de Educação Profissional (...) . Fomentar a 
produção de material didático específico para cada território etno educacional, bem como o 
desenvolvimento de currículos, conteúdos e metodologias específica para o desenvolvimento 
da educação escolar indígena. Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, 
quilombolas e depopulações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos (...) 
. Inserir a temática dos direitos humanos nos projetos político-pedagógicos das instituições 
educacionais dos respectivos sistemas ensino. . Ampliar a oferta do atendimento educacional 
especializado capacitando professores e complementar e suplementar à  
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escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular, a oferta da 
educação bilíngue libras/língua portuguesa em contextos educacionais inclusivos (...) . 
Promover a educação inclusiva, por meio da articulação entre o ensino regular e o atendimento 
educacional especializado complementar, (...) 

   

     

 

1. Buscar melhorias dentro do nosso território e estar sempre cobrando dos poderes legislativos 
e executivos; 2. Programas de Rádio ou via rede social precisam levar informações aos monte-
santenses que ainda têm muita dificuldade com as pautas inclusivas. Além de um maior acesso 
a programas de apoio e luta contra as discriminações, sejam raciais ou por identidade de 
gênero e serviços relacionados a Secretaria de Saúde para as meninas e meninos trans da 
cidade. Criação de um projeto de Lei a Câmara de Vereadores que pensasse em apoio às 
pessoas trans que desejam ter oportunidade de trabalho e estudo e muitas vezes não sabem 
nem por onde começar; 3. A promoção de uma educação contextualizada, que leve em conta 
as diversidades e especificidades de cada localidade. Que dialogue com a comunidade e a 
realidade dos estudantes; 4. A promoção de educação em direitos dos vulneráveis e minorias, 
permitindo a mobilização e efetivação dos direitos; 5. A formação e capacitação dos 
profissionais/trabalhadores da educação para a didática sobre o trabalho dos temas 
relacionados ao eixo; 6. Ampliar e fortalecer a estrutura da rede socioassistencial do município 
para maior articulação e diálogo entre as instituições quando das situações de negativa de 
direitos; 7. Acessibilidade nas escolas, profissionais capacitados para atender os alunos com 
necessidade especial, sala de recursos especializados para os alunos da zona rural e urbana, 
cursos de especialização para professores da educação básica do município; 8. Mobilização 
para atualização dos PPP para que seja um documento norteador e integre ações didáticas 
que tenham a Diversidade não só como eixo que o atravessa, mas que a Diversidade e 
pluriversidade sejam ações nucleares das práticas (para além do Tema Integrador 
Multiculturalismo, muitas vezes entendido como "tema transversal"); discutir a Lei de Educação 
de Campo implementada no nosso município em 2015 (incluída no Referencial de 2020); 9. 
Precisamos da inclusão de professores de libras nas escolas, uma vez que o número de 
deficientes auditivos no nosso município é muito grande; 10. Com base nas discussões 
presentes nessa conferência posso afirmar que o primeiro passo para um educação mais 
inclusiva e sensível as diversidades é a tomada de consciência por parte da sociedade sobre 
os direitos inerentes a esses grupos que não tem recebido a educação e o apoio que é 
garantido por lei. Outro ponto fundamental em implementação de eventos que esclareçam a 
população sobre os seus direitos, tornando esses momentos de formação prática comum na 
construção da consciência cidadã; 11.Trazer para a discussão sobre justiça social, inclusão e 
direitos humanos desde cedo nas escolas não só alunos, como também os responsáveis por 
esses alunos. Eles são os responsáveis pela criação desses alunos, e a educação para 
acontecer dessa forma precisa da contribuição deles, feliz ou infelizmente, querendo ou não, 
essas crianças acabam reproduzindo o que acontece dentro de casa. Além disso, a instituições 
de educação devem agir SEMPRE em colaboração com assistência social, saúde e outros 
setores para garantir esse modelo de educação; 12. Divulgação para a população de seus 
direitos e como acessa-los. 13. O primeiro passo é a sociedade saber quais são seus direitos, 
e a partir daí, buscar que esses direitos sejam de fato efetivados. Visto que as vitórias 
alcançadas são sempre a base de muitas lutas. A conscientização é o melhor caminho para 
mostrar o significado e a necessidade de se existir a diversidade. A educação é uma das armas 
que podem ser usadas para trazer conhecimento as pessoas de seus direitos como participante 
daquele grupo social ou como cidadão simpatizante de uma causa. Todos tem direito a inclusão 
independente de suas peculiaridades, então cabe ao Estado promover e juntamente com a 
classe dos professores e assistentes sociais fazerem valer as leis constitucionais ou adequá-
las a nova realidade sempre que se fizer necessário. Políticas públicas inclusivas, garantindo 
o acesso dos vulneráveis e das pessoas com deficiência ao ensino público de qualidade; 14. 
Garantir os direitos a inclusão, promovendo a autonomia das pessoas com deficiência em todas 
as fases da vida, priorizando o direito de todos serem respeitados e combatendo qualquer 
discriminação; 15. A escola deve ser um espaço onde podemos exercitar o respeito a qualquer 
tipo de diferença. O projeto pedagógico deve ser feito com ações concretas de respeito, 
valorização a todos os profissionais da educação, aos alunos ajudando nas suas dificuldades, 
um atendimento respeitoso as famílias. É uma luta para criar uma nova cultura de aceitação 
do diferente. A escola tem esse poder de transformação da sociedade; 16. Palestra nas 
comunidades para que todos tenham conhecimentos dos seus direitos. Intervenções nas 
escolas para que nós alunos possamos ter noção dos nossos direitos e deveres; 17. Garantir 
acessibilidade do espaço físico das instituições para alunos cadeirantes e com múltiplas 
deficiências; 18. Alunos deficientes necessitam de assistência individual, para mover a cadeira 
do lugar, alimenta-lo; crianças gastrostonizadas, precisam de assistentes que saibam 
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manusear, então é importante que o assistente seja capacitado; 19. Professores que façam 
curso de urgência e emergência, pois é extremamente importante  
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saber manobras em sala de aula, para socorro de quaisquer alunos; 20. Redução de carga 
horária das(os) genitoras(es) e responsáveis atípicas(os) servidoras(os) do município de Monte 
Santo que possuam filhos com deficiência comprovada. 

   

     

 

Garantir formação continuada para os docentes trabalharem todas as 
temáticas/assuntos/questões voltadas para a diversidade e a inclusão; Construir um currículo 
que garanta a inserção dessas temáticas para serem trabalhadas desde a educação infantil; 
Criar espaços de discussão, com realização de palestras e workshops com a temática da 
diversidade e inclusão para todo o público; Realizar parcerias entre as secretarias municipais 
e outros departamentos para garantir o fortalecimento das políticas públicas, no sentido de 
ampliar a sensibilização da sociedade como um todo para a redução dos índices que propagam 
a violência e a disseminação do preconceito. 

 

Morro do 
Chapéu 

 

     

 

PROPOR AOS DEMAIS CAMPOS DA SOCIEDADE UMA PARCERIA PARA INDETIFICAR E 
VALORIZAR AS DIVERSIDADES SOCIAIS E CULTURAIS, DESENVOLVER PROJETOS 
QUE ESCLARECE E APOIE AS LUTAS DOS MOVIMENTOS. A EDUCAÇÃO COMO É 
LIGADA A DIVERSAS DIMENÇÕES DEVERÁ RECONHECER OS DIREITOS HUMANOS E 
OS DIVERSOS GRUPOS TRADICIONAIS, COMO GARANTIA DE PROMOVER A JUSTIÇA 
SOCIAL A TODOS OS SEGMENTOS E MOVIMENTOS. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

Garantia de uma educação de qualidade e que tenha investimento de recursos, assegurados 
por lei municipal, estadual, distrital e municipal, precisa ter um olhar voltado para o ensino 
superior para assegurar a permanência dos estudantes das camadas populares que foram 
historicamente excluindo desse ensino. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

EIXO III EMENDAS ADITIVAS As ações afirmativas englobam principalmente as práticas 
inclusivas educativas, fator impercindível que é preciso estar diretamente ligada as políticas 
públicas para que as ações venham de encontro às diverdidades. NOVAS EMENDAS A 
diverdidade abarca uma gama de sujeitos e grupos sociais éticos d políticos que durante muitos 
anos lutaram pelos seus direitos mediante o sistema capitalista que silência as vozes por meio 
de práticas escravistas e excludentes . Dentro desses grupos estão: os negros as mulheres, 
as crianças com deficiência, as comunidades quilkmbolas e indígenas, os povos do campo das 
águad e das florestas, as famílias dos assentamentos. Enfimcada um desses grupos oprimifos 
pelo capitalismo visam terem os seus direitos reconhecidos e posteriormente garantidos e 
enquanto a luta continua em lugares diversos , vidas estão sendo dilaceradas, sonhosroubados 
e o crescente aumento no número dos homicídios nas estatísticas . Compreender essa 
rewlidade é fundamental para diwcutir os motivos da negação dos direitos vontidos na 
Constituição Brasileira e que por muitas vezes não tem eficácia no cotidiano desses sujeitos. 
É necessário dar voz a esses grupos que clamam por justiça e uma vida com dignidade. 

 

Muritiba 

 

     

 

1- Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. 2- 
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, 
fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. 3- Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica. 4- Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas, 
EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais)  
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e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. 5- Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. 6- Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. 7- Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. 8- Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. 
9- Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo 
formação continuada para os profissionais da educação. 10- Garantir acessibilidade nas 
escolas pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. 11- Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. 12- 
Gestão conjunta com os movimentos sociais; 13- Garantir representação da educação do 
campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho 
de Educação. 14- Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, 
em especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. 15- Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. 16- Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento 
mental. 17- Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, 
racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. 18- Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para 
a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança 
e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas 
socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo 
educativo. 19- Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré 
conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e 
TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria 
da oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). 20- Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. 21- Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. 22- Criar Núcleo de 
Apoio Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das 
redes de ensino. 23- Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em 
âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, 
incentivando à criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não 
confessionais. 24- Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da 
família no ambiente educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a 
responsabilidade constitucional do estado e dos professores para a família. 25- Garantir no ato 
de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da 
educação pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa 
do segmento de matriz africana e indígena. 26- Cumprimento do direito à participação da 
diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas 
da educação pública e privada em âmbito nacional. 27- Promover intercâmbios e trocas de 
saberes e fazeres culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as 
comunidades locais (quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade 
tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. 28- Construção e 
efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. 29- Garantir e fiscalizar  
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o cumprimento das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços 
públicos e privados. 30- Formação continuada para professores e funcionários das escolas 
para educação especial e o respeito à diversidade. 31- Garantir a oferta de cursos de 
especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da 
diversidade. 32- Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de iniciação científica para 
os estudos da diversidade na educação básica. 33- Qualificar os profissionais da educação 
para o atendimento a educação especial e inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos 
adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação básica. 34- Garantir a 
universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando à mesma à 
localização geográfica. 35- Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. 36- Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. 37- Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; 38- Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e 
religiosa) e da inclusão; 39- Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

Assegurar investimento que possibilite dar apoio: social, econômico, psicológico e 
psicopedagógico que contemple a demanda do público alvo necessária para garantir uma 
educação pública de qualidade. ( EMENDA NOVA - LARANJA) 

 

Nova Soure 

 

     

 

Implementação de uma rede intersetorial articulada e/ou pactuada visando o enfretamento das 
vulnerabilidades no território. ( EMENDA NOVA - LARANJA) 

 

Nova Soure 

 

     

 

Assegurar e fortalecer a politica nacional que favoreça o respeito à diversidade.( EMENDA 
NOVA - LARANJA) 

 

Nova Soure 

 

     

 

Construir uma politica nacional que favoreça a efetivação de um processo pedagógico a partir 
das pedagogias afirmativas: concepções, definições e formações.( EMENDA NOVA - 
LARANJA) 

 

Nova Soure 

 

     

 

Garantir politicas de acessibilidade nas unidades de ensino que contemplem todas as 
necessidades de inclusão das pessoas com deficiência. ( EMENDA NOVA - LARANJA) 

 

Nova Soure 
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Para uma educação que se paute nos direitos humanos e diversidade, a formação de 
educadores/as merece destaque. Por isso, acreditamos que para inclusão de pessoas com 
deficiência é importante, além de acessibilidade estrutural no ambiente escolar e trabalho 
intersetorial com a rede, a formação para professores/as possibilitaria o manejo para 
readaptação curricular e criação de propostas pedagógicas adequadas a cada especificidade. 
Assim como, para que de fato ocorra desconstruções de estereótipos relacionados à raça, 
gênero, comunidade LGBTQIA+, dentre outros grupos que são marginalizados, é necessário 
investimento na formação inicial e continuada de educadores/a. Formação de educadores/as 
coopera na construção de um espaço escolar diverso e inclusivo. 

 

Olindina 

 

     

 

• Olhar mais para a saúde do professor (abrir espaço de atendimento...) 
 

Paripiranga 

 

     

 

1- Formação continuada dos profissionais da educação para atender às demandas dos alunos 
com déficit de aprendizagem e/ou deficiências; 2- Assegurar o direito de igualdade e 
oportunidades a toda pessoa com deficiência física, intelectual, auditiva ou visual; 3- Promover 
formação específica para os profissionais da Educação no que se refere às questões étnicas 
e raciais; 4- Efetivar e monitorar o cumprimento do currículo voltado para os estudos sobre as 
comunidades quilombolas em todas as escolas, estruturando uma política de formação 
continuada para que os profissionais da educação sejam capacitados a abordar o tema em 
suas aulas; 5- Promover capacitação direta e continuada em educação inclusiva e especial 
com uma equipe de apoio nas escolas da rede municipal; 6- Garantir a formação continuada 
dos profissionais da educação no contexto da Educação Especial Inclusiva; 7- Fortalecer as 
políticas que promovam o respeito à diversidade, criando espaços de debate, que visem à 
superação de qualquer forma de preconceito, intolerância e discriminação no contexto escolar; 
8- Buscar a aquisição de um espaço (sala de recursos) multidisciplinar que venha possibilitar 
a implementação de materiais permanentes, didáticos que ofereçam acessibilidade de 
qualidade às pessoas com necessidades especiais; 9- Incluir a Língua Brasileira de Sinais e 
Braille no currículo escolar, em cumprimento das leis 10.436/2002 e 4.169/1962 
respectivamente; 10- Fortalecer o acompanhamento psicológico e psicopedagógico na rede 
escolar; 11- Implementar melhorias na estrutura das escolas para atender às pessoas com 
deficiência; 12- Admitir, via concurso público, equipe multidisciplinar para a área da Educação, 
visando a identificação de vulnerabilidades sociais, manutenção e fortalecimento de vínculos, 
na vida social, familiar e comunitária; 13- Garantir e fortalecer o cumprimento da Lei 
11.645/2008 em todos os estabelecimentos de ensino; 14- Trabalhar a questão racial como 
conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo, visando combater as posturas etnocêntricas para 
a desconstrução de estereótipos e preconceitos atribuídos a grupos historicamente 
desfavorecidos; 15- Criar projetos contínuos que visam uma intervenção educacional através 
da disseminação de informações sobre os temas relacionados à sexualidade humana e 
questões de identidade de gênero, com a promoção de espaços de debate sobre os temas; 
16- Promover espaços de formação e esclarecimentos aos pais dos alunos com dificuldades e 
limitações específicas, facilitando o seu entendimento, bem como a oferta de ajuda no 
enfrentamento dos desafios da aprendizagem; 

 

Pedrão 

 

     

 

A partir do desenvolvimento de uma política educacional pautada na diversidade trazendo para 
o exercício da prática democrática a problematização sobre a construção e desenvolvimento 
de projetos sociais dentro das escolas, que garata uma educação humanizada, direitos sociais 
e combate às injustiças sociais. Assim afirmando o direito as diferenças instigando a adoção 
de políticas públicas específicas fazendo avançar na sociedade: 1- Políticas educacionais 
pautadas na diversidade e discursão dos direitos sociais; 2- Projetos educacionais para a 
discursão e combate as injustiças sociais; 3- Priorizar a formação continuada de professores 
para a garantia e prática de uma educação humanizada. 
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PROPOSTA 01 Elaborar plano de capacitação e formação para os profissionais da educação, 
visando a integração do público atendido na Educação Especial na escola regular e na 
sociedade. PROPOSTA 02 Elaborar uma proposta pedagógica que intensifique o trabalho com 
os direitos humanos baseada na BNCC, de forma a promover o respeito e a empatia para com 
os alunos de Educação Especial. PROPOSTA 03 Adequação de espaços físicos, elaboração 
de projetos que fortaleçam a parceria do pais para com a escola. 

 

Pintadas 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 EIXO III EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS 
HUMANOS. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 1- 
Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. 2- 
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, 
fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. 3- Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica. 4- Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas, 
EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais) 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. 5- Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. 6- Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. 7- Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. 8- Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. 
9- Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo 
formação continuada para os profissionais da educação. 10- Garantir acessibilidade nas 
escolas pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. 11- Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. 12- 
Gestão conjunta com os movimentos sociais; 13- Garantir representação da educação do 
campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho 
de Educação. 14- Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, 
em especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. 15- Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. 16- Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento 
mental. 17- Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, 
racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. 18- Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para 
a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança 
e do adolescente (eca),  
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adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas socioeducativas e em 
situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo educativo. 19- Assegurar 
políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré conquistadas, formação 
continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e TDH nos planos 
nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria da oferta 
considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). 20- Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. 21- Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. 22- Criar Núcleo de 
Apoio Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das 
redes de ensino. 23- Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em 
âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, 
incentivando à criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não 
confessionais. 24- Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da 
família no ambiente educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a 
responsabilidade constitucional do estado e dos professores para a família. 25- Garantir no ato 
de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da 
educação pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa 
do segmento de matriz africana e indígena. 26- Cumprimento do direito à participação da 
diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas 
da educação pública e privada em âmbito nacional. 27- Promover intercâmbios e trocas de 
saberes e fazeres culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as 
comunidades locais (quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade 
tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. 28- Construção e 
efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. 29- Garantir e fiscalizar o cumprimento 
das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados. 
30- Formação continuada para professores e funcionários das escolas para educação especial 
e o respeito à diversidade. 31- Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação 
para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da diversidade. 32- Incentivar à iniciação 
científica, criação de bolsas de iniciação científica para os estudos da diversidade na educação 
básica. 33- Qualificar os profissionais da educação para o atendimento a educação especial e 
inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos adequados ao processo de inclusão nas 
escolas da educação básica. 34- Garantir a universalização da qualidade da oferta da 
educação pública, não limitando à mesma à localização geográfica. 35- Fortalecimento das 
políticas intersetoriais, especialmente relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura 
e assistência social. 36- Garantia de tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta 
da educação escolar quilombola, ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. 37- 
Ampliar e assegurar a participação social por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distritais das mais diversas áreas, das mesas de negociação, de 
políticas transversais e transparência pública; 38- Implantar de forma sistemática políticas 
públicas que garantam a formação dos diferentes agentes educacionais acerca dos direitos 
humanos, diversidade (étnica, cultural e religiosa) e da inclusão; 39- Construir novas 
estratégias de luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à 
educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos 
movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. (COEED, p. 
68) 

   

     

 

EIXO II – EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS 
HUMANOS. PROPOSTAS: ? Reafirmar ações sociais, políticas e educacionais que assegurem 
o respeito e a valorização a todos e todas que vivem uma situação de discriminação e 
preconceito perante a sociedade que não acolhe e não aceita essa diversidade étnica, cultural, 
social e religiosa que se encontram nos povos quilombolas, os camponeses, o povo MST, os 
povos indígenas, pessoas LGBTQI+, trabalho infantil e violência contra a mulher. ? Assegurar 
a integridade física, psicológica, social e histórica da criança e adolescente como forma de 
minimizar toda e qualquer forma de violência que eles sofre por identidade de gênero/ ou 
orientação sexual, através de práticas educacionais e sociais que valorizem e respeitem o 
indivíduo como sujeito pertencente a uma sociedade. Responsabilidade* União DF Estados 
Municípios X X ? Garantir o acesso por lei municipal dos discentes à educação em hora integral, 
possibilitando e desenvolvendo a autonomia, garantia a dignidade, proteção e liberdade. Além 
disso, com vistas educacionais em todos os níveis de ensino. Contemplando a população do 
campo, comunidades indígenas, quilombolas, afrodescendentes, população adulta de baixa 
escolaridade e jovens de baixa renda. ? Preparo do corpo docente para adotar um projeto 
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pedagógico de acordo a BNCC e em parceria entre escolas e famílias. Conscientizando a 
população sobre a importância de  
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valorizar e aceitar as diversidades. ? Criar o calendário agrícola. Responsabilidade* União DF 
Estados Municípios X ? Proposta de Organização do Ensino Religiosa nas escolas ? 
Disponibilizar fundamentação teórica; ? Formação específica e continuada para os docentes ? 
Elaboração e construção de materiais didáticos, a partir dos princípios da laicidade, mediante 
uma contemplação dos planos de desenvolvimento institucionais, até o cotidiano das 
instituições de ensino, da gestão e da prática, como também o corpo organizacional da 
proposta. Responsabilidade* União DF Estados Municípios X ? A implementação de políticas 
públicas que garantam o direito à diversidade em articulação com a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos demanda a realização e implementação de políticas setoriais e 
intersetorias: educação, trabalho, saúde, cultura, ciência e tecnologia, moradia, terra, território, 
previdência social, planejamento, dentre outros. Requer, portanto, o diálogo com os 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil, protagonistas das lutas pela garantia 
da igualdade social e valorização da diversidade. Essa implementação deve ocorrer desde a 
primeira etapa da educação básica. ? Considerar a disponibilização dos recursos públicos para 
as políticas e ações educacionais e intersetoriais que visem a efetivação do direito à 
diversidade e que garantam a justiça social, a inclusão e o respeito aos direitos humanos, 
considerando, entre outros, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei Orgânica Da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), o estatuto da juventude (EJ), o estatuto da igualdade racial, O Estatuto do Idoso, as 
diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, o Plano Nacional de Educação (PNE), a 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o Plano 
Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, o 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, Plano Nacional de Promoção da Cidadania 
e Direitos Humanos LGBTT e a Política Nacional de Educação Ambiental, o Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres, as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, 
Educação Escolar Quilombola, Educação Ambiental e para a oferta da Educação de Jovens e 
Adultos em Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais. 
Responsabilidade* União DF Estados Municípios x x x X ? Inserir no currículo do ensino 
fundamental conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme a 
Lei 11.525/07, tendo como diretriz a Lei 8.069/90. ? Introduzir e garantir o estudo de direitos 
humanos, educação ambiental, história e cultura afrobrasileira, africana, indígena, relações de 
gênero e diversidade sexual, povos do campo, EJA, cultura de paz, língua brasileira de sinais, 
temas do Estatuto da Criança e Adolescente e Estatuto do Idoso, estratégias pedagógicas 
inclusivas nos currículos dos cursos, das licenciaturas, do ensino médio e na modalidade 
normal, e na formação dos profissionais que atuam na educação básica, tecnológica e superior. 
Responsabilidade* União DF Estados Municípios x x x X 

   

     

 

Buscar juntos às escolas públicas do campo e em geral políticas públicas que valorizem com 
mais força, pelo fim dos ataques à profissão docente deixadas ao acaso pelo governo federal. 
Continuar buscando pelo fim das escolas dualistas, uma escola que serve a elite e outra que 
serve ao povo de forma descontextualizada. Buscar por uma escola que seja um espaço 
fundamental de formação humana, de formação para o trabalho; formação cidadã e que ela 
possa, consequentemente, desenvolver o direito a igualdade e pelo reconhecimento às 
diferenças. Temos em muitos municípios do semiárido nordeste II, maioria dos estudantes, 
oriundos da zona rural e filhos de famílias de baixa renda. Por isso temos que repensar a 
educação a partir do nosso contexto e ressignificar para que se alcance os objetivos dos 
direitos ao atendimento igualitário, visto que uma das nossas perspectivas, é exatamente o 
fortalecimento das buscas por uma educação de qualidade que é vida; fortalecer as redes de 
pesquisas extensão dos fóruns de educação popular e apertar ao estado e os municípios para 
assegurar as políticas de diversidades . Reivindicar a proteção e valorização do trabalho 
docente e principalmente empreender em defesa da vida dos direitos socias e da justiça. 
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1-Garantia de materiais adequados aos estudantes com deficiência/ |Atendimento Educacional 
Especializado . 2-Promover capacitação em Libras, Educação para igualdade racial, educação 
quilombola e outros para professores. 3-Promover parcerias com instituições públicas e 
privadas no sentido de atendimento especializado para os estudantes e com programa de pós-
graduação para capacitação do professorado. 4-Adotar transporte adaptado para atender os 
estudantes que usam o ônibus escolar. 
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Para assegurar uma educação pautada no princípio da equidade, sugerimos a implementação 
da metodologia de projetos em todas as escolas da rede, proporcionando assim, uma 
horizontalização de conteúdos, libertando-se da hierarquização dos componentes curriculares 
e prestigiando os saberes individuais e locais a partir de um planejamento interdisciplinar 
organizado a partir de sequências didáticas. 
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Para que se possa garantir a inclusão nas escolas regulares, sugere-se a implantação de uma 
equipe multidisciplinar( psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo) que periodicamente possa 
realizar uma triagem avaliativa de dificuldades da aprendizagem e apoiar os professores na 
elaboração e acompanhamento do PDI(Plano de Desenvolvimento Individual). 
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Realizar a contratação de ADI (Acompanhante de Desenvolvimento Individual) e assegurar no 
decorrer do ano letivo a sua formação continuada. 

 

Rodelas 

 

     

 

Implementar como eixo estruturante do currículo e do planejamento diário o desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais, principalmente no retorno do ano letivo de 2022, diante das 
perdas nesse quesito sofridas pelos estudantes. 
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Estruturação de uma sala de recursos multifuncional, para que no contraturno os estudantes 
em situação diferenciada de aprendizagem tenham as suas habilidades desenvolvidas por um 
profissional especializado. 
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A diversidade abarca uma gama de sujeitos e grupos sociais éticos d políticos que durante 
muitos anos lutaram pelos seus direitos mediante o sistema capitalista que silencia as vozes 
por meio de práticas escravistas e excludentes. Dentro desses grupos estão: os negros as 
mulheres, as crianças com deficiência, as comunidades quilombolas e indígenas, os povos do 
campo das águas e das florestas, as famílias dos assentamentos. Enfim cada um desses 
grupos oprimidos pelo capitalismo visa terem os seus direitos reconhecidos e posteriormente 
garantidos e enquanto a luta continua em lugares diversos, vidas estão sendo dilaceradas, 
sonhos roubados e o crescente aumento no número dos homicídios nas estatísticas. 
Compreender essa realidade é fundamental para discutir os motivos da negação dos direitos 
contidos na Constituição Brasileira e que por muitas vezes não tem eficácia no cotidiano desses 
sujeitos. É necessário dar voz a esses grupos que clamam por justiça e uma vida com 
dignidade. 
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ATA DA PLENÁRIA DOS EIXOS III E IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL Às oito horas, do dia 
catorze de dezembro de dois mil e vinte e um, na Escola Municipal Dr. Eraldo Tinoco, foi 
realizada a IV Conferência Municipal da Educação no município de Sapeaçu - Bahia. A 
Conferência abordou os eixos: EIXO III. Educação e diversidade: justiça social, inclusão e 
direitos humanos; EIXO IV. Valorização dos/as profissionais da educação: formação, carreira, 
remuneração e condições de trabalho e saúde. Foi aberta pelo grupo de trabalho: 
Coordenador(a): Luciana Monteiro Costa, Ana Lucia da Ressureição Santos e Naiara Barbosa 
Silva Souza. Relator(a): Lucineia dos Santos Barbosa. Apresentada a pauta: 1. Apresentação 
da equipe de trabalho com a apresentação lúdica do vídeo; 2. Apresentação e análise do 
Documento-Referência, do Eixo correspondente; 3. Elaboração, discussão e votação das 
propostas na plenária de eixo; 4. Encaminhamentos das deliberações para a plenária final; 5. 
Definição dos candidatos interessados em assumir a função de Delegados  
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do Eixo correspondente, 6. Aberto os debates, os participantes fizeram uso da palavra, 
debatendo o tema do eixo proposto, elaborando proposições, sendo que foram aprovadas as 
seguintes proposições na plenária de eixo com mais de 50% dos votos: Proposição 01. 
Articulação da educação, em seus diferentes níveis e modalidades, com as ações e demandas 
no âmbito da cultura e desporto, da saúde, da pesquisa, tecnologia e inovação, do meio 
ambiente e do trabalho, como imperativo para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria 
da qualidade de vida em geral. Proposição 02. Estipulação de parcerias entre os Sistemas de 
Ensino (Nacional, Estadual e Municipal), objetivando disponibilizar formações continuadas para 
todos as etapas, modalidades e trabalhadores da educação. Proposição 03. Formalização de 
parcerias entre os entes federados com vistas à implantação de cursos técnicos, de nível 
superior e de especialização nos municípios.Em seguida passou-se para a discussão sobre os 
candidatos interessados em assumir a função de delegado. Foram indicados à plenária: 
Danielle Freitas de Lima William Oliveira Fonseca Por fim, não havendo mais nada a ser tratado 
e a pauta cumprida, a coordenação do grupo de trabalho deu por encerrada as discussões no 
eixo, direcionando todos os participantes à plenária final para relatoria das proposições e 
votação final, posterior encaminhamento das proposições aprovadas para à Conferência 
Estadual de Educação. E, para constar, fiz lavrar o presente termo, que após lido e achado 
conforme, será por todos assinado. Sapeaçu – Bahia, 14 de dezembro de 2021 
Coordenador(a): Luciana Monteiro Costa, Ana Lucia da Ressureição Santos e Naiara Barbosa 
Silva Souza. Relator(a): Lucineia dos Santos Barbosa. 

   

     

 

Promover busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola por meio do regime de 
colaboração e compartilhamento de informações entre as secretarias e órgãos de proteção à 
infância adolescência, identificando assim o público com deficiência de 04 (quatro) a 17 
(dezessete) anos; oportunizar à comunidade, mediante campanhas informativas em diversos 
espaços sociais e midiáticos sobre Educação inclusiva e o Núcleo de Inclusão Escolar; 
Legalizar o Núcleo de Inclusão Escolar e ampliar a equipe multifuncional. 

 

Sátiro Dias 

 

     

 

Apresentou proposições a nível municipal- implementar projetos a serem trabalhados durante 
todo ano letivo, contemplando as diversidades. a nível estadual- instrumentalizar para a 
produção e difusão literária comtemplando as diversidades. e nível nacional proporcionar a 
implementação obrigatória do estudo de línguas e dialetos nativos do nosso país. 

 

Saúde 

 

     

 

Trazer para as disciplinas de História e Geografia uma abrangência maior para a inclusão da 
temática diversidade e direitos humanos observando os preceitos constitucionais e atendendo 
a LEI 10639/2003, tornando a efetividade da lei no ensino de História e Cultura africana e afro-
brasileira no ensino fundamental, conforme preceitua a citada lei, bem como a inclusão do 
estudo da LEI 11645/2008 instituiu a obrigatoriedade da Cultura Indígena no ensino de História 
e Geografia. 

 

Simões Filho 

 

     

 

Assegurar a educação em tempo integral e ampliar as salas multifuncionais em todas as 
escolas 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir ações 
afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das desigualdades e injustiças 
sociais, que incidem historicamente e com maior contundência sobre determinados grupos 
sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação sexual, identidade de gênero, 
pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. - Fomentar projetos que 
contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos favorecidos: ribeirinhos, 
indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, fortalecimento da sociedade e sua 
rede para receber a inclusão. - Inserir e implementar formação (presencial ou remota – em 
formato acessível para todas as pessoas) para discussão de questões raciais, etnia, gênero, 
religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, objetivando a efetivação 
de uma educação antirracista e não homo/lesbo/transfóbica. - Garantir o convívio, interação e  

 

Taperoá 
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inclusão, promovendo a aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo 
de discriminação, preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do 
campo, indígenas, EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas 
(comunidades tradicionais) e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos 
específicos. - Prover o fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não 
governamentais para incentivar e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e 
gênero, relações Étnico Raciais, Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação 
Quilombola, Indígenas, Ciganos, Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, 
dentre outros. - Viabilizar políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de 
proposições pedagógicas e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a 
justiça social, a inclusão e os direitos humanos no cotidiano da escola. - Criação Conselho 
Municipal da Diversidade (consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade 
Religiosa, Étnica, de Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade 
discutir, capacitar e propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. - Ampliar 
e garantir os investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, 
quilombolas, das pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do 
campo e da floresta, dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, 
respeitando o princípio da equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação 
dos direitos conquistados. - Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, 
garantindo a reposição dos equipamentos necessários para atender o público alvo da 
educação especial, promovendo formação continuada para os profissionais da educação. - 
Garantir acessibilidade nas escolas pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a 
permanência dos estudantes, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo 
ABNT. - Implementação da disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 
10.639/03 e 11.645/08. - Gestão conjunta com os movimentos sociais; - Garantir representação 
da educação do campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades 
tradicionais nos Conselho de Educação. - Promover e fortalecer a inclusão das escolas em 
comunidades tradicionais, em especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de 
computadores [internet], potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação 
continuada dos professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo 
em vista a valorização da cultura, do trabalho e da economia local. - Criar/garantir, equipar e 
fortalecer conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de 
fundos para efetivação de políticas públicas. - Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento 
mental. - Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, 
racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. - Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para 
a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança 
e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas 
socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo 
educativo. - Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré 
conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e 
TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria 
da oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). - Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. - Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. - Criar Núcleo de Apoio 
Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das redes de 
ensino. - Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em âmbito federal 
que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, incentivando à 
criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não confessionais. - 
Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da família no ambiente 
educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a responsabilidade 
constitucional do estado e dos professores para a família. - Garantir no ato de 
inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da educação 
pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa do 
segmento de matriz africana e indígena. - Cumprimento do direito à participação da diversidade 
religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas da educação 
pública e privada em âmbito nacional. - Promover intercâmbios e trocas de saberes e fazeres 
culturais entre escolas,  
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institutos, colégios, universidades públicas com as comunidades locais (quilombola, indígena, 
de matrizes africanas, e demais comunidade tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, 
de 10 março de 2008. - Construção e efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. - 
Garantir e fiscalizar o cumprimento das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência 
nos espaços públicos e privados. - Formação continuada para professores e funcionários das 
escolas para educação especial e o respeito à diversidade. - Garantir a oferta de cursos de 
especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da 
diversidade. - Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de iniciação científica para os 
estudos da diversidade na educação básica. - Qualificar os profissionais da educação para o 
atendimento a educação especial e inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos 
adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação básica. - Garantir a 
universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando à mesma à 
localização geográfica. - Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. - Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. - Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; - Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade (étnica, cultural e 
religiosa) e da inclusão; - Construir novas estratégias de luta pela retomada da democracia, 
por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo 
fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as 
profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

EIXO III EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS 
HUMANOS. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - 
Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. - 
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, 
fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. - Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica. - Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas, 
EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais) 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. - Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. - Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. - Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. - Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. - 
Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo 
formação continuada para os profissionais da educação. - Garantir acessibilidade nas escolas 
pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. - Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. - Gestão 
conjunta com os movimentos sociais; - Garantir representação da educação do campo, 
indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho de 
Educação. - Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, em 
especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento,  

 

Teolândia 
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ao domínio das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de 
formação continuada dos professores do campo, a programas vinculados à Agricultura 
Familiar, tendo em vista a valorização da cultura, do trabalho e da economia local. - 
Criar/garantir, equipar e fortalecer conselhos e instituições de controle e participação social 
com criação/garantia de fundos para efetivação de políticas públicas. - Assegurar, em regime 
de colaboração, recursos necessários para a implementação de políticas de valorização da 
diversidade e inclusão escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com 
deficiência/sofrimento mental. - Inserir e implementar na política de valorização e formação 
dos/as profissionais da educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na 
perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, 
racismo religioso, machismo, racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, 
homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação 
antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica. - Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas 
de inclusão para a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do 
estatuto da criança e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças 
cumprindo medidas socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com sua 
inclusão no processo educativo. - Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as 
discussões já pré conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes 
às adversidades e TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando 
garantir a melhoria da oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-
prático (libras, braile, diversidades no geral). - Garantir a participação, conscientização e 
instrumentalização da sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que 
tratam da Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. - Reativar os ministérios e 
secretarias que garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, 
Justiça Social, e Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, 
pois são frutos da luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. - Criar 
Núcleo de Apoio Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e 
educandos das redes de ensino. - Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já 
criada em âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação 
nacional, incentivando à criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas 
não confessionais. - Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da 
família no ambiente educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a 
responsabilidade constitucional do estado e dos professores para a família. - Garantir no ato 
de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da 
educação pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa 
do segmento de matriz africana e indígena. - Cumprimento do direito à participação da 
diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas 
da educação pública e privada em âmbito nacional. - Promover intercâmbios e trocas de 
saberes e fazeres culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as 
comunidades locais (quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade 
tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. - Construção e 
efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. - Garantir e fiscalizar o cumprimento 
das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados. - 
Formação continuada para professores e funcionários das escolas para educação especial e 
o respeito à diversidade. - Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação para 
o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da diversidade. - Incentivar à iniciação científica, 
criação de bolsas de iniciação científica para os estudos da diversidade na educação básica. - 
Qualificar os profissionais da educação para o atendimento a educação especial e inclusiva, 
adequar espaços físicos, prover recursos adequados ao processo de inclusão nas escolas da 
educação básica. - Garantir a universalização da qualidade da oferta da educação pública, não 
limitando à mesma à localização geográfica. - Fortalecimento das políticas intersetoriais, 
especialmente relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. - 
Garantia de tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar 
quilombola, ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. - Ampliar e assegurar a 
participação social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e 
distritais das mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e 
transparência pública; - Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a 
formação dos diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade 
(étnica, cultural e religiosa) e da inclusão; - Construir novas estratégias de luta pela retomada 
da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos 
humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o 
movimento dos/as profissionais da educação. (COEED, p. 68) 
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Formação acadêmica para transformar a realidade a qual o cidadão está inserido e um 
currículo a partir da necessidade do aluno, de acordo com os direitos humanos. 

 

Uauá 

 

     

 

Assim sendo, faz- necessário, implantar nas escolas de forma efetiva a Lei 10.639/2003 e a 
Lei Complementar 11645/2008, através do planejamento; projetos políticos pedagógicos; 
projeto institucionais, entendendo que conhecimento é poder e a escola é lugar de promoção 
da igualdade, de empoderamento e combate a toda forma de preconceito ou de segregação”. 

 

Utinga 

 

     

 

EIXO III EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS 
HUMANOS. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - 
Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. - 
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, 
fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. - Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica. - Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas, 
EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais) 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. - Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. - Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. - Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. - Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. - 
Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo 
formação continuada para os profissionais da educação. - Garantir acessibilidade nas escolas 
pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. - Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. - Gestão 
conjunta com os movimentos sociais; - Garantir representação da educação do campo, 
indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho de 
Educação. - Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, em 
especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. - Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. - Assegurar, em regime de colaboração, recursos necessários 
para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar. Garantir 
acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento mental. - Inserir e 
implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da educação, a 
discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, 
adotando práticas de superação do racismo estrutural,  
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racismo religioso, machismo, racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, 
homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação 
antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica. - Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas 
de inclusão para a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do 
estatuto da criança e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças 
cumprindo medidas socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, com sua 
inclusão no processo educativo. - Assegurar políticas de inclusão escolar, retomando as 
discussões já pré conquistadas, formação continuada com presença das temáticas referentes 
às adversidades e TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando 
garantir a melhoria da oferta considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-
prático (libras, braile, diversidades no geral). - Garantir a participação, conscientização e 
instrumentalização da sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que 
tratam da Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. - Reativar os ministérios e 
secretarias que garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, 
Justiça Social, e Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, 
pois são frutos da luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. - Criar 
Núcleo de Apoio Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e 
educandos das redes de ensino. - Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já 
criada em âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação 
nacional, incentivando à criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas 
não confessionais. - Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da 
família no ambiente educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a 
responsabilidade constitucional do estado e dos professores para a família. - Garantir no ato 
de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da 
educação pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa 
do segmento de matriz africana e indígena. - Cumprimento do direito à participação da 
diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas 
da educação pública e privada em âmbito nacional. - Promover intercâmbios e trocas de 
saberes e fazeres culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as 
comunidades locais (quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade 
tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. - Construção e 
efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. - Garantir e fiscalizar o cumprimento 
das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados. - 
Formação continuada para professores e funcionários das escolas para educação especial e 
o respeito à diversidade. - Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação para 
o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da diversidade. - Incentivar à iniciação científica, 
criação de bolsas de iniciação científica para os estudos da diversidade na educação básica. - 
Qualificar os profissionais da educação para o atendimento a educação especial e inclusiva, 
adequar espaços físicos, prover recursos adequados ao processo de inclusão nas escolas da 
educação básica. - Garantir a universalização da qualidade da oferta da educação pública, não 
limitando à mesma à localização geográfica. - Fortalecimento das políticas intersetoriais, 
especialmente relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. - 
Garantia de tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar 
quilombola, ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. - Ampliar e assegurar a 
participação social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e 
distritais das mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e 
transparência pública; - Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a 
formação dos diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade 
(étnica, cultural e religiosa) e da inclusão; - Construir novas estratégias de luta pela retomada 
da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos 
humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o 
movimento dos/as profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

906. CRIAR MECANISMOS QUE GARANTAM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO 
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ESCOLARES , A EXEMPLO DOS COLEGIADOS. 

 

Vitória da 
Conquista 
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929. do século XX. AMPLIAR O NÚMERO E SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 
PARA ATENDER OS CEIS DE MODO QUE COMTEMPLEM OS ALUNOS COM 
DEFICIEENCIA DAS COMUNIDADES UILOMBOLAS DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

936. sidade, entre outros. ELABORAR PROJETOS QUE PROMOVAM A DISCUSSÃO SOBRE 
AS TEMATICAS SOBRE GENERO E SEXUALIDADE PARA SEREM REALIADOS NAS 
ESCOLAS DESDE A MODALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS 
ADULTOS 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

944.GARANTIR A PROPOSTA DA LEI Nº 13.935.2019 COM RELAÇÃO DE CONCURSOS 
PÚBLICOS. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

977. Previdência Social, da Ciência e Tecnologia. INCLUIR : PARA GARANTIA DE 
PARTIPAÇÃO NA TOMADA DE DECISÕES FAZ-SE NECESSÁRIO À REINTEGRAÇÃO DOS 
MINISTÉRIOS QUE FORAM EXTINTOS, A SABER: MINISTÉRIO DAS MULHERES DA 
DESIGUALDADE SOCIAL, DA JUVENTUDE E DOS DIREITOS HUMANOS, DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 EIXO III EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS 
HUMANOS. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 1- 
Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. 2-
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, 
fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. 3-Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica. 4-Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas, 
EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais) 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. 5-Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. 6-Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. 7-Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. 8-Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. 
9-Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da  
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educação especial, promovendo formação continuada para os profissionais da educação. 10-
Garantir acessibilidade nas escolas pedagogicamente e fisicamente de modo aassegurar a 
permanência dos estudantes, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo 
ABNT. 11-Implementação da disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 
10.639/03 e 11.645/08. 12-Gestão conjunta com os movimentos sociais; 13-Garantir 
representação da educação do campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e 
comunidades tradicionais nos Conselho de Educação. 14-Promover e fortalecer a inclusão das 
escolas em comunidades tradicionais, em especial indigena, quilombola e do campo à rede 
mundial de computadores [internet], potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, 
ao domínio das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de 
formação continuada dos professores do campo, a programas vinculados à Agricultura 
Familiar, tendo em vista a valorização da cultura, do trabalho e da economia local. 15-
Criar/garantir, equipar e fortalecer conselhos e instituições de controle e participação social 
com criação/garantia de fundos para efetivação de políticas públicas. 16-Assegurar, em regime 
de colaboração, recursos necessários para a implementação de políticas de valorização da 
diversidade e inclusão escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com 
deficiência/sofrimento mental. 17-Inserir e implementar na política de valorização e formação 
dos/as profissionais da educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na 
perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, 
racismo religioso, machismo, racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, 
homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação 
antirracista, e não homo/lesbo/transfóbica. 18-Inserir e garantir e efetivar políticas ou 
programas de inclusão para a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os 
dispositivos do estatuto da criança e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento 
de crianças cumprindo medidas socioeducativas e em situação de vulnerabilidade ou risco, 
com sua inclusão no processo educativo. 19-Assegurar políticas de inclusão escolar, 
retomando as discussões já pré conquistadas, formação continuada com presença das 
temáticas referentes às adversidades e TDH nos planos nacionais, estaduais e municipais de 
Educação buscando garantir a melhoria da oferta considerando capacitação dos profissionais 
com cursos teórico-prático (libras, braile, diversidades no geral). 20-Garantir a participação, 
conscientização e instrumentalização da sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e 
ou Projetos que tratam da Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. 21-
Reativar os ministérios e secretarias que garantam políticas públicas voltadas para a 
Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e Inclusão e que foram extintos e/ou 
paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da luta de classes de nossa sociedade 
brasileira ao longo de sua história. 22-Criar Núcleo de Apoio Psicológico que garanta a saúde 
sócio-emocional dos educadores e educandos das redes de ensino. 23- Cumprir, executar e 
fiscalizar as diretrizes da educação já criada em âmbito federal que versam sobre a laicidade 
e diversidade na esfera da educação nacional, incentivando à criação do projeto nacional 
escola laica nas redes públicas e privadas não confessionais. 24-Fortalecimento de vínculos, 
criação de estratégias, de aproximação da família no ambiente educacional. Destacando que 
essa proposta não visa transferir a responsabilidade constitucional do estado e dos professores 
para a família. 25-Garantir no ato de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social 
em todos atos da esfera da educação pública e privada por questões identidade de gênero ou 
nome de iniciação religiosa do segmento de matriz africana e indígena. 26-Cumprimento do 
direito à participação da diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração 
no âmbito das práticas da educação pública e privada em âmbito nacional. 27-Promover 
intercâmbios e trocas de saberes e fazeres culturais entre escolas, institutos, colégios, 
universidades públicas com as comunidades locais (quilombola, indígena, de matrizes 
africanas, e demais comunidade tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março 
de 2008. 28-Construção e efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. 29-Garantir 
e fiscalizar o cumprimento das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência nos 
espaços públicos e privados. 30-Formação continuada para professores e funcionários das 
escolas para educação especial e o respeito à diversidade. 31-Garantir a oferta de cursos de 
especialização, pós-graduação para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da 
diversidade. 32-Incentivar à iniciação científica, criação de bolsas de iniciação científica para 
os estudos da diversidade na educação básica. 33-Qualificar os profissionais da educação para 
o atendimento a educação especial e inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos 
adequados ao processo de inclusão nas escolas da educação básica. 34-Garantir a 
universalização da qualidade da oferta da educação pública, não limitando à mesma à 
localização geográfica. 35-Fortalecimento das políticas intersetoriais, especialmente 
relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura e assistência social. 36-Garantia de 
tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta da educação escolar quilombola, 
ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. 37-Ampliar e assegurar a participação 
social por meio dos conselhos, conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das 
mais diversas áreas, das mesas de negociação, de políticas transversais e transparência 
pública; 38-Implantar de forma sistemática políticas públicas que garantam a formação dos 
diferentes agentes educacionais acerca dos direitos humanos, diversidade  
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(étnica, cultural e religiosa) e da inclusão; 39-Construir novas estratégias de luta pela retomada 
da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à educação, à diversidade e aos direitos 
humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, dentre eles, o 
movimento dos/as profissionais da educação. (COEED, p. 68) 

   

     

 

EIXO IV – VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: 
FORMAÇÃO, CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E 
SAÚDE 

   

     

 

Parágrafo Original: A partir da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010 
e 2014), a acepção de valori- zação dos/as profissionais da educação foi 
assumida por comportar a articulação e a indis- sociabilidade da formação 
inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Por ser um 
conceito em construção e situado no contexto das lutas dos trabalhadores da 
educação, foi incorporado nessa definição a dimensão da saúde, a partir da 
Conape/2018. 

   

     

 

A partir da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010 e 2014), a acepção de valori- 
zação valorização dos/as profissionais da educação foi assumida por comportar a articulação 
e a indis- sociabilidade da formação inicial e continuada, carreira, salários salários, Plano de 
Saúde para todos os profissionais da Educação e condições de trabalho. Por ser um conceito 
em construção e situado no contexto das lutas dos trabalhadores da educação, foi incorporado 
nessa definição a dimensão da saúde, a partir da Conape/2018. (Em casos de afastamento 
por motivo de Saúde, ficar assegurado ao servidor salário integral com vantagens). 

 

Correntina 

 

     

 

A partir da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010 e 2014), a acepção de valori- 
zação dos/as profissionais da educação foi assumida por comportar a articulação e a indis- 
sociabilidade da formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Por 
ser um conceito em construção e situado no contexto das lutas dos trabalhadores da educação, 
foi incorporado nessa definição a dimensão da saúde, a partir da Conape/2018. Sendo 
necessária a previsão nos planos de cargos e salários quais serão os cuidados adotados para 
a manutenção da saúde física e mental dos/as trabalhadores/as da educação. 

 

Jacobina 

 

     

 

A partir da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010 e 2014), a acepção de valori- 
zação dos/as profissionais da educação foi assumida por comportar a articulação e a indis- 
sociabilidade da formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho. 
trabalho, incluindo espaço físico ( infraestrutura) . Por ser um conceito em construção e situado 
no contexto das lutas dos trabalhadores da educação, foi incorporado nessa definição a 
dimensão da saúde, a partir da Conape/2018. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 Parágrafo Original: A valorização dos/as profissionais da educação comporta 
duas dimensões: objetiva e subjetiva. A dimensão objetiva compreende os 
seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial profissional; carreira 
docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento 
social e a dignidade profissional. 
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A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, trabalho, piso 
salarial profissional; carreira docente; do profissional de educação; concurso público, formação 
inicial e continuada, condições de trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o 
reconhecimento social e a dignidade profissional. 

 

Almadina 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, trabalho, piso 
salarial profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, na 
modalidade Latus sensus e Strictus sensus, em consonância com a Lei 8.752/16 que modifica 
a Lei 13.005/14 que deveria constar a formação do Profissional de Educação básica nas 
referidas modalidades para a educação básica conforme a Lei 9394/96 nos artigos 61, 62, 63 
e 64 e condições de trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento 
social e a dignidade profissional. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, trabalho, piso 
salarial profissional; carreira docente e não docente; concurso público, formação inicial e 
continuada, condições de trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o 
reconhecimento social e a dignidade profissional. 

 

Belmonte 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, lho: presencial 
e remoto, piso salarial profissional; carreira docente e não docente; concurso público, formação 
inicial e continuada, condições de trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o 
reconhecimento social e a dignidade profissional. 

 

Bonito 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho trabalho, saúde e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento 
social e a dignidade profissional. 

 

Caculé 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. profissional e os aspectos emocionais pós-pandemia. 

 

Castro Alves 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; docente e dos demais trabalhadores e trabalhadoras da rede de 
Educação concurso público, formação inicial e continuada, condições de trabalho e outros 
aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade profissional. 

 

Eunápolis 
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A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
humana e profissional. 

 

Guanambi 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, público e outros processos, formação inicial e 
continuada, condições dígnas de trabalho e outros aspectos. que contribuam para a 
valorização profissional. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. 

 

Iaçu 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. profissional promovendo ações que de fato aconteça esse reconhecimento social.. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. profissional.Valorização dos professores aposentados por seu serviços prestados 
na Secretaria de Educação e nas instituições de ensino. 

 

Ipirá 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, trabalho, 
jornada de trabalho, piso salarial profissional; carreira docente; concurso público, formação 
inicial e continuada, condições de trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o 
reconhecimento social e a dignidade profissional. 

 

Jequié 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, continuada e a 
formação continuada em serviço visando a progressão no Plano de Carreira, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. 

 

Juazeiro 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. profissional e amparo a saúde física e emocional dos profissionais da educação. 

 

Jussari 
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A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. Para tanto, é necessário ações concretas voltadas a materialização das 
condições, a saber, das objetivas, o cumprimento anual do piso salarial e a formação 
continuada em serviço. Já no que se refere as condições subjetivas, a instituição de espaços 
de debate público como, fóruns educacionais permanentes, mostrando a importância do papel 
dos profissionais na formação da sociedade. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende deve garantir os seguintes aspectos: regime de traba- lho, 
piso salarial profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, 
condições de trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social 
e a dignidade profissional. profissional e os aspectos emocionais pós-pandemia. 

 

Maragogipe 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho SAÚDE e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a 
dignidade profissional. SEM A PRIMEIRA DIMENSÃO NÃO EXISTE A SEGUNDA, AO 
MESMO TEMPO EM QUE A SEGUNDA É IMPRESCINDIVEL PARA A EFETIVAÇÃO DA 
PRIMEIRA. 

 

Pojuca 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. profissional. Implantar o plano unificado de carreira dos profissionais da educação 
não docentes e ainda não contemplados pela LDB. Cumprimento do Plano de Carreira no que 
diz respeito aos cursos de aperfeiçoamento. 

 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação educação, docentes e não docentes, comporta 
duas dimensões: objetiva e subjetiva. A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: 
regime de traba- lho, piso salarial profissional; carreira docente; e planos de cargos e carreiras 
; concurso público, formação inicial e continuada, condições de trabalho e outros aspectos. A 
dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade profissional. 

 

Rodelas 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a dignidade 
profissional. profissional. Aditiva- Concurso para professor por área de conhecimento com 
jornada de 40 h de trabalho e enquadramento funcional para os professores efetivos de 20h. 
Fazer concurso para Coordenador, Supervisor, psicopedagogo, assistente social, psicólogo 
educacional e secretário escolar. 

 

Santa Rita de 
Cássia 
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A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, continuada em 
serviço, condições de trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o 
reconhecimento social e a dignidade profissional. 

 

São Desidério 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, trabalho, piso 
salarial profissional; carreira docente; efetivação de concurso público, efetivação da formação 
inicial e continuada, condições de trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o 
reconhecimento social e a dignidade profissional. 

 

Serra do 
Ramalho 

 

     

 

A valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de traba- lho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social político e a 
dignidade profissional. 

 

Xique-Xique 

 

     

 Parágrafo Original: As condições de trabalho dos/das profissionais da educação 
devem necessariamente envolver infraestrutura adequada das instituições 
educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, quadra esportiva, 
laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo disponível 
na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à 
comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. 

   

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), dependências), a garantia 
de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades 
de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar 
a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. 
Contando com o auxílio dos conselhos para o controle social e garantia e aplicabilidade nos 
itens mencionados nesse parágrafo. 

 

Antônio 
Gonçalves 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências ciências, cozinha, refeitório, secretaria e demais 
dependên- cias), dependências), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho 
remunerado para a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão 
democrática que possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-
pedagógicos e participação nas decisões escolares. 

 

Belmonte 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências internet, aparelhos digitais para alunos e demais 
dependên- cias), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para 
a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. 

 

Bonito 
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As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das e igualitária em todos as instituições educacionais (biblioteca, 
labora- tório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), 
a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de 
atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à 
comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões 
escolares. 

 

Caculé 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. escolares, 
em parceria com os conselhos. 

 

Castro Alves 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências ciências, SALA DE COORDENAÇÃO e demais 
dependên- cias), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para 
a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. 

 

Catu 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências ciências, sala de multimídia, sala de artes, 
disponibilização de recursos para execução das atividades e demais dependên- cias), 
dependências), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para 
a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. 

 

Correntina 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. Oferecer 
aos profissionais de educação melhorias das Tecnologias de informação e Comunicação 
(TIC's). Disponibilização de equipamentos tecnológicos e internet de qualidade nas unidades 
escolares de todo o país. 

 

Crisópolis 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática por meio de eleições para diretores e 
vice-diretores e rede de apoio à gestão escolar, bem como formação de Colegiados de 
Estudantes e Conselhos escolares que possibilitem à comunidade escolar a construção de 
projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. 

 

Eunápolis 
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As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), dependências), a garantia 
de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades 
de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar 
a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. Criar 
uma coordenação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino - SME , afim de orientar e 
acompanhar a elaboração de projetos e documentos de políticos educacionais. 

 

Guanambi 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), tecnologias), a garantia de 
tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. 

 

Iaçu 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), dependências), 
Remunerar os profissionais de educação que exercem funções na Educação Infantil e nos 
primeiros anos do Ensino Fundamental acrescido com 25% do salário base que recebe, a 
garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de 
atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à 
comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões 
escolares. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. 
escolares.Como uma das consequências da pandemia , a educação em todo o seu processo, 
teve dificuldades em manter o trabalho efetivo , inclusivo e de qualidade.Então, surge a 
necessidade urgente de equipar todas as escolas públicas com equipamentos tecnológicos e 
conectividade para que haja conexão ,educação e aprendizagem de forma inclusiva e de 
qualidade para todos. 

 

Ipirá 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências ciências, sala de aula com boa iluminação, recursos 
tecnlógicos e ventilação; espaços externos com parques de recreação e demais dependên- 
cias), cumprimento da legislação que dá a garantia de tempo disponível na carga horária de 
trabalho remunerado para a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de 
gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-
pedagógicos e participação nas decisões escolares. 

 

Irajuba 
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As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), dependências), a garantia 
de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades 
de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar 
a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. 
escolares. Assegurar Plano de Saúde aos professores e às professoras em todas as esferas 
governamentais. 

 

Itapé 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), educacionais, a garantia 
de tempo disponível na carga horária jornada de trabalho remunerado para a realização de 
atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à 
comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões 
escolares. 

 

Jequié 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, (sala de professores, sala de 
coordenação, biblioteca, labora- tório de informática, quadra esportiva, poliesportiva coberta, 
laboratório de ciências ciências, refeitório e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. 

 

Juazeiro 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. Também 
importam para as condições de trabalho, formação tecnológica e acesso a aparelhos 
tecnológicos na sua área educacional, bem como a disponibilização de psicólogos e 
assistentes sociais na escola para dar suporte aos profissionais, aos alunos e as suas famílias. 

 

Jussari 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório laboratório de 
informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), 
dependências), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para 
a realização de atividades de planejamento, planejamento e formações continuadas, e 
mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a construção de 
projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. Nesse sentido, torna-se 
importante o investimento em formação continuada para professores e professoras e demais 
profissionais que compõem a instituição educacional. 

 

Licínio de 
Almeida 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, (sala de aula, biblioteca, 
labora- tório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), 
a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de 
atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à 
comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões 
escolares. 

 

Madre de Deus 
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As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências ciências, salas de aula adequada com boa iluminação 
e ventilação, refeitórios, parques infantis, auditório e demais dependên- cias), a 
cias),cumprimento da garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado 
para a realização de atividades de planejamento, planejamento para todos os professores da 
educação básica, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar 
a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
garantir a infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de 
informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de 
tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. escolares 
em parceria com os conselhos. 

 

Maragogipe 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, brinquedoteca, labora- tório 
de informática, laboratório de robótica, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais 
dependên- cias), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para 
a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. 

 

Palmeiras 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), TAL INFRAESTRUTURA 
DEVE RESPEITAR OS PADRÕES DA ABNT DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO E 
TAMBÉM a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a 
realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. 

 

Pojuca 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
bem como, ofertar condições de acesso à internet permanente e gratuito em todos os 
ambientes da escola para o efetivo exercício do fazer pedagógico, quadra esportiva, laboratório 
de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo disponível na carga horária de 
trabalho remunerado para a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de 
gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-
pedagógicos e participação nas decisões escolares. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. escolares. 
Cumprimento da lei 11738/2011 referente à redução de CH do Ensino Fundamental I. 
Ampliação e adequação da infraestrura das escolas de modo a contemplar as necessidades 
dos espaços educacionais. Revisão e adequação dos PPPs de acordo ao RCM. 

 

Riachão do 
Jacuípe 
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As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. escolares. 
Aditiva:Brinquedoteca para creches e pré- escola. Monitor recreativo para educação infantil e 
fundamental. Segundo professor para o ensino infantil e fundamental I. 

 

Santa Rita de 
Cássia 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
informática com profissional qualificado, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais 
dependên- cias), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para 
a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. 

 

São Desidério 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. Adequar a 
infraestrutura das instituições de acordo com as necessidades atuais, melhorando os espaços 
de acolhimento aos educandos e condições dignas de trabalho aos profissionais; 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, 
quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), a garantia de tempo 
disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção e/ou reformulação de projetos político-pedagógicos e político-pedagógicos, levando 
em consideração a realidade de cada instituição de ensino, garantindo a participação de toda 
comunidade escolar, bem como a efetivação nas decisões escolares. e atuação no cotidiano 
escolar. 

 

Várzea Nova 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, labora- tório laboratório de 
informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependên- cias), 
dependências), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para 
a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. Desse modo, há necessidade do aperfeiçoamento técnico 
relacionado a capacitação dos profissionais para o manuseio da tecnologia necessária bem 
como aquisição dos materiais e equipamentos de informática adequados e capazes de suprir 
a demanda com por exemplo computadores e internet de qualidade. Paralelo a isso, a 
manutenção do cumprimento da carga horária dos professores. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem necessariamente envolver 
assegurar orçamento para o desenvolvimento da infraestrutura adequada das instituições 
educacionais (biblioteca, labora- tório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências 
e demais dependên- cias), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho 
remunerado para a realização de atividades de planejamento, e mecanismos de gestão 

 

Xique-Xique 
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democrática que possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-
pedagógicos e participação nas decisões escolares. 
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Parágrafo Original: Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível 
pensar nas variáveis: nível de ensino na esfera de atuação profissional 
(municipal, estadual, federal) e a natureza da instituição no caso da esfera 
privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de trabalho são 
atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos 
temporários são recorrentemente excluídos das políticas de valorização 
profissional. A rotatividade gerada por este tipo de vínculo trabalhista transitório 
mina a construção de vínculos com a escola e prejudica o trabalho pedagógico. 

   

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais profissionais 
da educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. profissional, sendo uma 
prática dos entes federados a contrariedade do que diz a Constituição Federal de 1988, Lei 
Complementar 101/2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal (vide ADIN 2238). A rotatividade gerada por este tipo de 
vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e prejudica o trabalho 
pedagógico. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e escola, 
prejudica o trabalho pedagógico. pedagógico e administrativo. 

 

Belmonte 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. null 

 

Caculé 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As Deve ser 
garantido as condições de trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das 
pro- fissionais da educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos 
temporários são recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A 
rotatividade gerada por este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos 
com a escola e prejudica o trabalho pedagógico. pedagógico 

 

Castro Alves 
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Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. pedagógico, ALÉM DE IMPACTAR NEGATIVAMENTE NAS 
CONDIÇÕES DE VIDA E DE SOBREVIVÊNCIA DOS/AS PROFISSIONAIS. 

 

Catu 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. Formalizar todos os profissionais da educação que prestam 
serviços temporários, assegurando todos os direitos e garantias no mercado de trabalho para 
melhorar a construção do vínculo na instituiçãoque trabalha. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. Contudo, tais profissionais 
devem ter formação específica, bem como ter todos os direitos assegurados, como por 
exemplo, piso salarial, carga horária, adesão ao plano de saúde, deslocamento, condições de 
trabalho favoráveis, entre outros A rotatividade gerada por este tipo de vínculo trabalhista 
transitório mina a construção de vínculos com a escola e prejudica o trabalho pedagógico. 
pedagógico porém em alguns casos fazem-se necessário, visto o afastamento de um 
profissional por motivo de doença, licença para maternidade, entre outro. . 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. Faz-se necessário a realização de concurso público para 
fortalecimento do processo educacional. 

 

Ipirá 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. Sendo interessante enaltecer a importância do concurso 
público. 

 

Itatim 
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Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. Portanto, é preciso se garantir que a forma de ingresso na 
carreira se dê exclusivamente por meio de concurso público. 

 

Jequié 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). empresarial e 
prisional). As condições de trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das 
pro- fissionais da educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos 
temporários são recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A 
rotatividade gerada por este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos 
com a escola e prejudica o trabalho pedagógico. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. Garantir aos contratados temporários todos os direitos 
básicos dos profissionais da educação, como décimo terceiro e terço de férias. 

 

Jussari 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. Na busca da valorização 
desses profissionais, cabe aos entes federados a garantia dos seus direitos trabalhistas. A 
rotatividade gerada por este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos 
com a escola e prejudica o trabalho pedagógico. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as aos profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários 
são recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A profissional atrelado 
ao piso nacional, uma vez que rotatividade gerada por este tipo de vínculo trabalhista transitório 
mina a construção de vínculos com a escola e prejudica o trabalho pedagógico. pedagógico 
institucionais.. 

 

Maragogipe 
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Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. pedagógico, ASSIM DEVE SER EXIGIDO O CUMPRIMENTO 
DAS LEIS QUE GARANTEM CONCURSO PÚBLICO PARA EFETIVAÇÃO DOS/AS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

 

Pojuca 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. pedagógico. A nível municipal realizar novos concursos 
públicos. 

 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo regime trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola 
e prejudica o trabalho pedagógico. pedagógico, por essa razão, faz-se necessário a realização 
de concurso público. 

 

São Desidério 

 

     

 

Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais profissionais 
da educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. pedagógico.Podendo ser evitado com a realização de 
concurso público para garantir os direitos e a oferta da educação de qualidade. 

 

Serra Preta 
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Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: nível de 
ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das pro- fissionais da 
educação. Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico. Considerando os prejuízos dos contratos temporários para a 
qualidade da educação, o contrato do profissional da educação (profissional do magistério) 
deve ocorrer, independente da modalidade de educação, por meio de concurso público, exceto 
as substituições temporárias. 

 

Tucano 

 

     

 Parágrafo Original: As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas 
com a garantia de condições de trabalho. Desse modo, as políticas de 
valorização profissional devem considerar a relação entre trabalho dos/as 
profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a pandemia, 
aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da 
educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo 
deve ser abordado em sua determinação social e histórica. 

   

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. Neste sentido, faz-se necessário que os profissionais da 
educação tenham das institituições apoio psicológico, bem como assistência médica e 
psicossocial. 

 

Alagoinhas 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, Com a pandemia, intensificou-se aspectos como sobrecarga de trabalho, 
intensificação trabalho e precarização do trabalho docente, têm contribuído sobremaneira para 
o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-
doença e valorização profissional enquanto processo deve processos devem ser abordado 
abordados em sua determinação social e histórica. 

 

Amargosa 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira excessivamente para o adoecimento dos/as profissionais da 
educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser 
abordado em sua determinação social e histórica. 

 

Belmonte 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. histórica. Devendo cada município elaborar e aprovar uma  

 

Caculé 
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proposta de projeto voltado para atender as demandas de saúde, a forma geral, dos 
profissionais da rede 

   

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar considerar, 
DESDE O AMBIENTE ACOLHEDOR E DEMOCRÁTICO, a relação entre trabalho dos/as 
profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a pandemia, aspectos como 
sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o 
adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença 
enquanto processo deve ser abordado em sua determinação social e histórica. 

 

Catu 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. Dessa forma, é necessário ter uma atenção voltada para a 
saúde do profissional de educação através de visitas periódicas dos profissionais de saúde nas 
unidades escolares, no mínimo mensalmente, para garantir o direito do profissional de 
educação a melhores condições de trabalho. 

 

Crisópolis 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. Sendo assim, tornou-se necessário que os sistemas e redes 
de ensino desenvolvam programas de caráter sócioemocionais para todos os profissionais da 
educação a partir das equipes multifuncionais. 

 

Iaçu 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, a garantia do ensino aprendizagem e os recursos tecnológicos foram efetivados 
com o custeio dos professores, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e 
precarização têm contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da 
educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser 
abordado em sua determinação social e histórica. 

 

Irajuba 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação construção social e histórica. 

 

Jequié 
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As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. O Poder 
público deve garantir aos seus profissionais acesso gratuito a psiquiatras e psicólogos, bem 
como, facilitar o acesso a planos de saúde na rede publica de saúde. Com a pandemia, 
aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído 
sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-se, desse 
modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua determinação social 
e histórica. 

 

Jussari 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. saúde (em 
todas as suas abrangências: física, mental...). Com a pandemia, aspectos como sobrecarga de 
trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o adoecimento 
dos/as profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença enquanto 
processo deve ser abordado em sua determinação social e histórica. 

 

Licínio de 
Almeida 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde, ofertando 
profissionais para apoio psicológico e nutricional, como também de suporte em casos 
emergenciais de saúde. Com a pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, 
intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as 
profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo 
deve ser abordado em sua determinação social e histórica. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. Diante desse contexto atual, faz-se necessário a garantia de 
políticas públicas voltadas para a prevenção, atenção e atendimento a saúde dos profissionais 
da educação. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Dessa forma, 
faz-se necessário garantir um plano de saúde que atenda as especificidades dos profissionais 
do magistério. Desde a menor até a maior complexidade. Com a pandemia, aspectos como 
sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o 
adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença 
enquanto processo deve ser abordado em sua determinação social e histórica. 

 

Matina 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 

 

Mundo Novo 
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determinação social e histórica. histórica. É preciso construir em definitivo um regramento 
próprio para o teletrabalho, resguardando a saúde mental e física do profissional da  
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educação, com carga horária reduzida; bem como a implementação de gratificação para cobrir 
os custos do serviço, já que é dever do empregador dar as condições de trabalho. 

   

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. histórica, POR ISSO FAZ-SE NECESSÁRIO O 
DESENVOLVIMENTO E EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAUTADAS NO 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À SAÚDE DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

 

Pojuca 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. histórica. Atendimento multidisciplinar e ambulatorial de saúde 
dos profissionais de educação. 

 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. histórica. Viabilizar profissionais de saúde (equipe 
multiprofissional) para atendimento em grupo e individual aos educadores. 

 

Rodelas 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. histórica. Aditiva: Plano de Saúde para os profissionais da 
educação. 

 

Santa Rita de 
Cássia 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. Dessa forma, é importante a adoção de um plano de saúde 
para os servidores da educação. 

 

São Desidério 
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As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. Inclusive ofertando atendimento psicológico para os 
profissionais da Educação. 

 

Serra Preta 

 

     

 

As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de 
trabalho. Desse modo, as políticas de valorização profissional devem considerar a relação 
entre trabalho dos/as profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a 
pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm 
contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-
se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser abordado em sua 
determinação social e histórica. Disponibilizar profissionais de saúde para o atendimento e 
acolhimento dos agentes educacionais, garantindo a saúde mental e a dignidade dos mesmos. 

 

Sítio do Quinto 

 

 

 
   

 

Parágrafo Original: No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho 
necessárias para a sua con- cretização abrangem as instalações físicas, os 
materiais e os insumos. No âmbito das relações trabalhistas, envolvem as 
próprias condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de 
remuneração, de carreira e estabilidade. 

   

     

 

No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua con- 
cretização concretização abrangem as instalações físicas, os materiais e os insumos. No 
âmbito das relações trabalhistas, envolvem as próprias condições de emprego, ou seja, as 
formas de contratação, de remuneração, de carreira e estabilidade. 

 

Amargosa 

 

     

 

No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua con- 
cretização concretização abrangem as instalações físicas, os materiais e os insumos. No 
âmbito das relações trabalhistas, envolvem as próprias condições de emprego, ou seja, as 
formas de contratação, de remuneração, de carreira e estabilidade. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua con- 
cretização abrangem as instalações físicas, os materiais e os insumos. As questões subjetivas 
das relações de trabalho causam também adoecimento. No âmbito das relações trabalhistas, 
envolvem as próprias condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de 
remuneração, de carreira e estabilidade. É fundamental o desenvolvimento de uma política 
pública que atenda os trabalhadores da educação em suas diversas necessidades de saúde 

 

Camaçari 

 

     

 

No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua con- 
cretização abrangem as instalações físicas, os materiais e materiais, os insumos. insumos e 
suporte tecnológico. No âmbito das relações trabalhistas, envolvem as próprias condições de 
emprego, ou seja, as formas de contratação, de remuneração, de carreira e estabilidade. 
estabilidade e aperfeiçoamento profissional. 

 

Jussari 
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No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua con- 
cretização abrangem as instalações físicas, os materiais e os insumos. No âmbito das relações 
trabalhistas, envolvem as próprias condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, 
de remuneração, de carreira e estabilidade. Neste sentido, consideramos necessária a garantia 
de equidade na carreira e na concessão das progressões salariais (horizontais e verticais) no 
tempo previsto no plano de carreira. 

 

Medeiros Neto 

 

     

 

No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua con- 
cretização abrangem as instalações físicas, os materiais e os insumos. No âmbito das relações 
trabalhistas, envolvem as próprias condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, 
de remuneração, de carreira e estabilidade. estabilidade. Disponibilizar e manter sempre, os 
recursos de segurança para os profissionais de educação. 

 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

No âmbito do local de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua con- 
cretização abrangem a contratação de recursos humanos qualificados, as instalações físicas, 
os materiais e os insumos. No âmbito das relações trabalhistas, envolvem as próprias 
condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de remuneração, de carreira e 
estabilidade. 

 

Xique-Xique 

 

     

 

Parágrafo Original: A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e 
objeto das Metas 17 e 18, contempla a adoção de planos de carreira, com 
critérios de progressão continuada que elevem a remuneração 
progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e 
remuneração dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e 
condições de trabalho e de saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira 
do magistério público por concurso. A formação inicial, em nível superior, e a 
formação continuada, também em nível de pós-graduação, dos/as profissionais 
da educação são aspectos importantes em sua valorização, presentes nas metas 
15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo marcado pela 
falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas 
resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam 
essa formação e a submetem à BNCC. 

   

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público e nas demais 
funções da área de educação por concurso. A formação inicial, em nível superior, e a formação 
continuada, também em nível de pós-graduação, dos/as profissionais da educação são 
aspectos importantes em sua valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe 
denunciar que o CNE aprovou, em processo marcado pela falta de diálogo com as entidades 
do campo educacional (atitude adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual 
composição do Conselho), duas resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que 
descaracterizam essa formação e a submetem à BNCC. 

 

Almadina 
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A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à Base Nacional Comum Curricular- BNCC. 

 

Amargosa 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, adequadas. Proporcionando ao profissional de educação em todos os niveis 
federal, estadual e municipal acesso efetivo e de qualidade a plano de saúde, bem como o 
ingresso na carreira do magistério público por concurso. A formação inicial, em nível superior, 
e a formação continuada, também em nível de pós-graduação, dos/as profissionais da 
educação são aspectos importantes em sua valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. 
Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo marcado pela falta de diálogo com as 
entidades do campo educacional (atitude adotada de forma reiterada no atual Governo e na 
atual composição do Conselho), duas resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 
– que descaracterizam essa formação e a submetem à BNCC. 

 

Biritinga 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 e 20 (atentando aos 10% do PIB) do PNE. É importante que 
ocorram, medidas judiciais àqueles que não cumprirem. Cabe denunciar que o CNE aprovou, 
em processo marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude 
adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas 
resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação 
e a submetem à BNCC. 

 

Camaçari 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. null 

 

Campo Formoso 
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A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), , duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. 

 

Capela do Alto 
Alegre 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. Rever a estrutura de apresentação de certificado num patamar até atingir o teto 
previsto em lei e não de três em três anos, como ocorre nos Planos de Carreira de alguns 
municípios; Adaptação da remuneração em nível de anoênio e não na atual forma de 
quinquênio como esta no Plano de Carreira de alguns municípios. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurar anualmente a abertura da 
COPAP assegurando salário e remuneração dignos, tendo como base o piso salarial nacional 
profissional e condições de trabalho e de saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira 
do magistério público por concurso. A formação inicial, em nível superior, e a formação 
continuada, também em nível de pós-graduação, dos/as profissionais da educação são 
aspectos importantes em sua valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe 
denunciar que o CNE aprovou, em processo marcado pela falta de diálogo com as entidades 
do campo educacional (atitude adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual 
composição do Conselho), duas resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que 
descaracterizam essa formação e a submetem à BNCC. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. Para melhores condições de trabalho,além das instalações físicas ,materiais e de 
insumos,acrescentar recursos humanos. Envolver de forma acolhedora toda a comunidade 
escolar ,no contexto socioemocional,com atendimento profissional especializado  

 

Ipirá 
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dispondo de momentos específicos , dentro da instituição de ensino. 
   

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. null 

 

Juazeiro 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. BNCC. Quanto aos entes federados que possui legislação que trata da carreira dos 
profissionais da educação, convém o cumprimento na integra da referida lei, sob pena dos 
governantes serem responsabilizados. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando melhorias no salário e 
remuneração dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de 
trabalho e de saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por 
concurso. A formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de 
pós-graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua 
valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em 
processo marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude 
adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas 
resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação 
e a submetem à BNCC. 

 

Maragogipe 

 

     

 

A 1063 A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, 
contempla a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem 
a remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, revendo 
o plano de carreira municipal contemplando os profissionais com uma bonificação, progressiva 
de forma a atingir um teto de até 50% buscando isonomia entre carreiras para professores da 
rede municipal e estadual, incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando 
salário e remuneração dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e 
condições de trabalho e de saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério 

 

Mortugaba 
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público por concurso. A formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também 
em nível de pós-graduação, dos/as profissionais da educação  
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são aspectos importantes em sua valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe 
denunciar que o CNE aprovou, em processo marcado pela falta de diálogo com as entidades 
do campo educacional (atitude adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual 
composição do Conselho), duas resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que 
descaracterizam essa formação e a submetem à BNCC. 

   

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. 01/2020. 

 

Rodelas 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. BNCC. Aditiva: Acrescentar a valorização para mestrado e doutorado aos 
profissionais de educação. 

 

Santa Rita de 
Cássia 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), educacional, duas 
resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação 
e a submetem à BNCC. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, dos/as profissionais da educação são 
aspectos importantes em sua valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe 
denunciar que o CNE aprovou, em processo marcado pela falta de diálogo com as entidades  

 

Serra do 
Ramalho 
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do campo educacional (atitude adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual 
composição do Conselho), duas resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que 
descaracterizam essa formação e a submetem à BNCC. 

   

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão continuada que elevem a 
remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, 
incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e remuneração 
dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de trabalho e de 
saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por concurso. A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Considerando o Serviço Público desenvolvido no Brasil, 
sugere-se que os entes federados, Municípios, Estados e Distrito Federal e União, destinem 
15% dos seus horários de propaganda das atividades públicas para evidenciar a importância 
do Serviço Público e do Servidor Público para a população brasileira. Cabe denunciar que o 
CNE aprovou, em processo marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo 
educacional (atitude adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual composição do 
Conselho), duas resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam 
essa formação e a submetem à BNCC. 

 

Tucano 

 

     

 

A valorização profissional, uma das diretrizes do PNE, e objeto das Metas 17 e 18, contempla 
a adoção de planos de carreira, carreira ,(Reformulação do Plano de Carreira, adequando-o 
ao novo FUNDEB) com critérios de progressão continuada que elevem a remuneração 
progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação da formação, incentivando o/a 
profissional a permanecer na carreira, carreira (estabelecer como prioridade a carreira dos 
profissionais da Educação), assegurando salário e remuneração dignos, tendo como base o 
piso salarial nacional profissional (preservação do piso Salarial e aplicação em toda a Tabela 
e criar também uma Plano de Carreira nacional para os demais profissionais que atuam na 
educação), e condições de trabalho e de saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira 
do magistério público por concurso. concurso (realização de concurso público exclusivo para 
os professores, evitando assim que sejam remanejados para outros setores públicos). A 
formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de pós-
graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua valorização, 
presentes nas metas 15 e 16 do PNE. Cabe denunciar que o CNE aprovou, em processo 
marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude adotada de 
forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas resoluções – 
Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação e a submetem 
à BNCC. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE) da BNCC – em dezembro de 2017; a BNCC para a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro de 2018, a BNCC para o Ensino 
Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação (MEC) de forma rápida, 
a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, além de 
padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do 
fazer docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e 
continuada dos/as profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou 
as contribuições e críticas das entidades, dos/as profissionais da educação, de 
famílias, de comunidades escolares e dos/das estudantes no processo de sua 
elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como a discussão de 
gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é 
inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma 
proposta anacrônica ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem 
centralidade a um catálogo de competências e habilidades e aponta para a 
implantação de processos de centralização, padronização e controle que 
desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia dos sistemas 
de ensino, favorecendo interesses privatistas. 
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Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – em 
dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro 
de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, 
além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer 
docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as 
profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas das 
entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos/das 
estudantes no processo de sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como 
a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é 
inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica 
ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade a um catálogo de 
competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de centralização, 
padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia 
dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – em 
dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro 
de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, 
além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer 
docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as 
profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas das 
entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos/das 
estudantes no processo de sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como 
a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é 
inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica 
ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade a um catálogo de 
competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de centralização, 
padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia 
dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. 

 

Capela do Alto 
Alegre 

 

     

 

Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – em 
dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro 
de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, 
além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer 
docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as 
profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas das 
entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos/das 
estudantes no processo de sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como 
a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é 
inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica 
ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade a um catálogo de 
competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de centralização, 
padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia 
dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. privatistas. A BNCC, além de 
padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer docente, 
é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as profissionais 
da educação. A BNCC é inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, 
uma proposta anacrônica ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade 
a um catálogo de competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de 
centralização, padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas 
e a autonomia dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. Sob o falso 
argumento generalizado pelas mídias, pelos órgãos públicos da educação e, até mesmo, por 
parte da população, de que a escola pública não funciona, que suas professoras e seus 
professores são mal formadas(os) e desinteressadas(os) e que seus estudantes não têm 
disciplina e não gostam de estudar, aplica-se a receita da política neoliberal, de padronização, 
controle e privatização: militarizar, privatizar, fornecer vouchers educacionais, avaliar em larga 
escala e  
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bonificar o corpo docente no lugar de respeitar o piso salarial. A BNCC reforça uma concepção 
de educação que relaciona qualidade do ensino com as necessidades do mundo do trabalho, 
negligenciando o princípio constitucional de formação cidadã, afirmando que documentos da 
OCDE, do Banco Mundial e da Confederação Nacional da Indústria defendem “que a qualidade 
na educação está diretamente ligada ao aumento na produtividade no trabalho”, como forma 
de ampliar a competitividade na indústria e nos serviços. Nesse processo, a BNCC, assim 
como a reforma do ensino médio, são instrumentos normativos que desqualificam a educação 
básica, descaracterizam suas finalidades e precarizam a formação nas escolas públicas, 
prejudicando, principalmente, os estudantes oriundos das camadas populares. 

   

     

 

Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – em 
dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro 
de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, 
além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer 
docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as 
profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas das 
entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos/das 
estudantes no processo de sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como 
a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é 
inaceitável APRESENTA ALGUMAS INCOERÊNCIAS do ponto de vista curricular, pedagógico 
e educacional, uma proposta anacrônica ancorada em concepções ultrapassadas, SUJEITO A 
REVISÃO E ANÁLISE, A MESMA APRESENTA EM SEU CONTEÚDO, PROPOSTAS QUE 
MUITAS VEZES ESTÃO DESASSOCIADAS DA CONJUNTURA ATUAL REFERENTE AO 
CAMPO EDUCACIONAL, que atribuem centralidade a um catálogo de competências e 
habilidades e aponta para a implantação de processos de centralização, padronização e 
controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia dos sistemas de 
ensino, favorecendo interesses privatistas. 

 

Catu 

 

     

 

Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – em 
dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro 
de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, 
além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer 
docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as 
profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas das 
entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos/das 
estudantes no processo de sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como 
a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é 
inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica 
ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade a um catálogo de 
competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de centralização, 
padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia 
dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. 

 

Ipecaetá 

 

     

 

Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – em 
dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro 
de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, 
além BNCC possui intenções de padronizar equiparar o ensino, no entanto é cabível ressaltar 
que apresenta uma padronização errônea e esvaziar empobrece o currículo da educação 
básica e promover a alienação do fazer docente, é Educação Básica, sendo utilizada para 
formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as profissionais da educação. 
Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas das entidades, dos/as 
profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos/das estudantes no 
processo de sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como a discussão de 
gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é inaceitável do ponto 
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de vista curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica ancorada em 
concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade  
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a um catálogo de competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de 
centralização, padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas 
e a autonomia dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. 

   

     

 

Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – em 
dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro 
de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, 
além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer 
docente, BNCC é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada 
dos/as profissionais da educação. Ademais, a BNCC educação, não considerou as 
contribuições e críticas das entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de 
comunidades escolares e dos/das estudantes no processo de sua elaboração, além de excluir 
temas sociais importantes (como a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-
os de significado. A BNCC é inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, 
uma proposta anacrônica ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade 
a um catálogo de competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de 
centralização, padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas 
e a autonomia dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. gênero). 

 

Juazeiro 

 

     

 

Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – 
BNCC – em dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e 
em dezembro de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da 
Educação (MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. 
A BNCC, além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação 
do fazer docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada 
dos/as profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas 
das entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e 
dos/das estudantes no processo de sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes 
(como a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC 
é inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica 
ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade a um catálogo de 
competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de centralização, 
padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia 
dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. 

 

Mortugaba 

 

     

 

Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC – em 
dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e em dezembro 
de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a se- gunda na semana seguinte. A BNCC, 
além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e promover a alienação do fazer 
docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação inicial e continuada dos/as 
profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as contribuições e críticas das 
entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos/das 
estudantes no processo de sua elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como 
a discussão de gênero e identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é 
inaceitável do ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica 
ancorada em concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade a um catálogo de 
competências e habilidades e aponta para a implantação de processos de centralização, 
padronização e controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia 
dos sistemas de ensino, favorecendo interesses privatistas. 

 

Santa Teresinha 
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Parágrafo Original: Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, pelos 
órgãos públicos da educação e, até mesmo, por parte da população, de que a 
escola pública não funciona, que suas professoras e seus professores são mal 
formadas(os) e desinteressadas(os) e que seus estudantes não têm disciplina e 
não gostam de estudar, aplica-se a receita da política neoliberal, de 
padronização, controle e privatização: militarizar, privatizar, fornecer vouchers 
educacionais, avaliar em larga escala e bonificar o corpo docente no lugar de 
respeitar o piso salarial. A BNCC reforça uma concepção de educação que 
relaciona qualidade do ensino com as necessidades do mundo do trabalho, 
negligenciando o princípio constitucional de formação cidadã, afirmando que 
documentos da OCDE, do Banco Mundial e da Confederação Nacional da 
Indústria defendem “que a quali- dade na educação está diretamente ligada ao 
aumento na produtividade no trabalho”, como forma de ampliar a 
competitividade na indústria e nos serviços. 

   

     

 

Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, pelos órgãos públicos da educação e, até 
mesmo, por parte da população, de que a escola pública não funciona, que suas professoras 
e seus professores são mal formadas(os) e desinteressadas(os) e que seus estudantes não 
têm disciplina e não gostam de estudar, aplica-se a receita da política neoliberal, de 
padronização, controle e privatização: militarizar, privatizar, fornecer vouchers educacionais, 
avaliar em larga escala e bonificar o corpo docente no lugar de respeitar o piso salarial. A 
BNCC reforça uma concepção de educação que relaciona qualidade do ensino com as 
necessidades do mundo do trabalho, negligenciando o princípio constitucional de formação 
cidadã, afirmando que documentos da OCDE, do Banco Mundial e da Confederação Nacional 
da Indústria defendem “que a quali- dade na educação está diretamente ligada ao aumento na 
produtividade no trabalho”, como forma de ampliar a competitividade na indústria e nos 
serviços. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, pelos órgãos públicos da educação e, até 
mesmo, por parte da população, de que a escola pública não funciona, que suas professoras 
e seus professores são mal formadas(os) e desinteressadas(os) e que seus estudantes não 
têm disciplina e não gostam de estudar, aplica-se a receita da política neoliberal, de 
padronização, controle e privatização: militarizar, privatizar, fornecer vouchers educacionais, 
avaliar em larga escala e bonificar o corpo docente no lugar de respeitar o piso salarial. A 
BNCC reforça uma concepção de educação que relaciona qualidade do ensino com as 
necessidades do mundo do trabalho, negligenciando o princípio constitucional de formação 
cidadã, afirmando que documentos da OCDE, do Banco Mundial e da Confederação Nacional 
da Indústria defendem “que a quali- dade qualidade na educação está diretamente ligada ao 
aumento na produtividade no trabalho”, como forma de ampliar a competitividade na indústria 
e nos serviços. Mobilizar toda sociedade organizada no sentido de desenvolver uma campanha 
positiva em diversos espaços da educação Publica. 

 

Guanambi 

 

     

 

Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, pelos órgãos públicos da educação e, até 
mesmo, por parte da população, de que a escola pública não funciona, que suas professoras 
e seus professores são mal formadas(os) e desinteressadas(os) e que seus estudantes não 
têm disciplina e não gostam de estudar, aplica-se a receita da política neoliberal, de 
padronização, controle e privatização: militarizar, privatizar, fornecer vouchers educacionais, 
avaliar em larga escala e bonificar o corpo docente no lugar de respeitar o piso salarial. A 
BNCC reforça uma concepção de educação que relaciona qualidade do ensino com as 
necessidades do mundo do trabalho, negligenciando o princípio constitucional de formação 
cidadã, afirmando que documentos da OCDE, do Banco Mundial e da Confederação Nacional 
da Indústria defendem “que a quali- dade na educação está diretamente ligada ao aumento na 
produtividade no trabalho”, como forma de ampliar a competitividade na indústria e nos 
serviços. 

 

Juazeiro 
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Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, pelos órgãos públicos da educação e, até 
mesmo, por parte da população, de que a escola pública não funciona, que suas professoras 
e seus professores são mal formadas(os) e desinteressadas(os) e que seus estudantes não 
têm disciplina e não gostam de estudar, aplica-se a receita da política neoliberal, de 
padronização, controle e privatização: militarizar, privatizar, fornecer vouchers educacionais, 
avaliar em larga escala e bonificar o corpo docente no lugar de respeitar o piso salarial. salarial 
contudo, deve-se agregar a esses aspectos supracitados, a ideia de mudança, no que diz 
respeito: mais recursos financeiros para as escolas; estabelecer um sistema padronizado de 
regras para os alunos; respeitar o piso salarial dos educadores, sejam concursados ou 
contratados, bem como garantir políticas de valorização profissional. A BNCC reforça uma 
concepção de educação que relaciona qualidade do ensino com as necessidades do mundo 
do trabalho, negligenciando o princípio constitucional de formação cidadã, afirmando que 
documentos da OCDE, do Banco Mundial e da Confederação Nacional da Indústria defendem 
“que a quali- dade na educação está diretamente ligada ao aumento na produtividade no 
trabalho”, como forma de ampliar a competitividade na indústria e nos serviços. 

 

São Desidério 

 

     

 Parágrafo Original: Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino 
médio, são instrumentos normativos que desqualificam a educação básica, 
descaracterizam suas finalidades e precarizam a formação nas escolas públicas, 
prejudicando, principalmente, os estu- dantes oriundos das camadas populares. 
Cabe ainda destacar que todo o processo de elaboração e aprovação da BNCC 
foi marcado pela falta de diálogo com as entidades acadêmicas, cujos 
posicionamentos e análises críticas não foram considerados, privi- legiando 
como interlocutores as fundações privadas e seus interesses mercantilistas. Da 
mesma forma, a Lei 13.415 de 16/02/2017, que determinou a reforma do ensino 
médio, foi originada em Medida Provisória imposta sem discussão com a 
sociedade, e que alterou a LDB em diversos aspectos, inclusive no que se refere 
aos profissionais da educação, impondo a figura do “notório saber” sem 
qualquer critério. 

   

     

 

Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino médio, são instrumentos 
normativos que desqualificam a educação básica, descaracterizam suas finalidades e 
precarizam a formação nas escolas públicas, prejudicando, principalmente, os estu- dantes 
oriundos das camadas populares. populares, inclusive não observando as caracteristicas 
regionais e culturais. Cabe ainda destacar que todo o processo de elaboração e aprovação da 
BNCC foi marcado pela falta de diálogo com as entidades acadêmicas, cujos posicionamentos 
e análises críticas não foram considerados, privi- legiando como interlocutores as fundações 
privadas e seus interesses mercantilistas. Da mesma forma, a Lei 13.415 de 16/02/2017, que 
determinou a reforma do ensino médio, foi originada em Medida Provisória imposta sem 
discussão com a sociedade, e que alterou a LDB em diversos aspectos, inclusive no que se 
refere aos profissionais da educação, impondo a figura do “notório saber” sem qualquer critério. 
Faz-se necessário retormarmos ao artigo 62 da LDB, que prevê a formação de docentes para 
atuar na educação básica deve ser em nível superior em curso de licenciatura, não cabendo o 
notório saber imposto pela Medida Provisória, desta forma, a referida medida provisória deve 
ser derrubada 

 

Alagoinhas 

 

     

 

Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino médio, são instrumentos 
normativos que desqualificam a educação básica, descaracterizam suas finalidades e 
precarizam a formação nas escolas públicas, prejudicando, principalmente, os estu- dantes 
oriundos das camadas populares. Cabe ainda destacar que todo o processo de elaboração e 
aprovação da BNCC foi marcado pela falta de diálogo com as entidades acadêmicas, cujos 
posicionamentos e análises críticas não foram considerados, privi- legiando como 
interlocutores as fundações privadas e seus interesses mercantilistas. Da mesma forma, a Lei 
13.415 de 16/02/2017, que determinou a reforma do ensino médio, foi originada em Medida 
Provisória imposta sem discussão com a sociedade, e que alterou a LDB em diversos aspectos, 
inclusive no que se refere aos profissionais da educação, impondo a figura do “notório saber” 
sem qualquer critério. 

 

Campo Formoso 
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Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino médio, são instrumentos 
normativos que desqualificam a educação básica, descaracterizam suas finalidades e 
precarizam a formação nas escolas públicas, prejudicando, principalmente, os estu- dantes 
estudantes oriundos das camadas populares. Cabe ainda destacar que todo o processo de 
elaboração e aprovação da BNCC foi marcado pela falta de diálogo com as entidades 
acadêmicas, acadêmicas e movimentos sociais, cujos posicionamentos e análises críticas não 
foram considerados, privi- legiando como interlocutores as fundações privadas e seus 
interesses mercantilistas. Da mesma forma, a Lei 13.415 de 16/02/2017, que determinou a 
reforma do ensino médio, foi originada em Medida Provisória imposta sem discussão com a 
sociedade, e que alterou a LDB em diversos aspectos, inclusive no que se refere aos 
profissionais da educação, impondo a figura do “notório saber” sem qualquer critério. 

 

Jequié 

 

     

 

Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino médio, são instrumentos 
normativos que desqualificam a educação básica, descaracterizam suas finalidades e 
precarizam a formação nas escolas públicas, prejudicando, principalmente, os estu- dantes 
oriundos das camadas populares. Cabe ainda destacar que todo o parte do processo de 
elaboração e aprovação da BNCC foi marcado pela falta de diálogo com as entidades 
acadêmicas, cujos posicionamentos e análises críticas não foram considerados, privi- legiando 
como interlocutores as fundações privadas e seus interesses mercantilistas. considerados. Da 
mesma forma, a Lei 13.415 de 16/02/2017, que determinou a reforma do ensino médio, foi 
originada em Medida Provisória imposta sem discussão com a sociedade, e que alterou a LDB 
em diversos aspectos, inclusive no que se refere aos profissionais da educação, impondo a 
figura do “notório saber” sem qualquer critério. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma do ensino médio, são instrumentos 
normativos que desqualificam a educação básica, descaracterizam suas finalidades e 
precarizam a formação nas escolas públicas, prejudicando, principalmente, os estu- dantes 
oriundos das camadas populares. Cabe ainda destacar que todo o processo de elaboração e 
aprovação da BNCC foi marcado pela falta de diálogo com as entidades acadêmicas, cujos 
posicionamentos e análises críticas não foram considerados, privi- legiando como 
interlocutores as fundações privadas e seus interesses mercantilistas. Da mesma forma, a Lei 
13.415 de 16/02/2017, que determinou a reforma do ensino médio, foi originada em Medida 
Provisória imposta sem discussão com a sociedade, e que alterou a LDB em diversos aspectos, 
inclusive no que se refere aos profissionais da educação, impondo a figura do “notório saber” 
sem qualquer critério. SUPRESSÃO 

 

Palmeiras 

 

     

 

Parágrafo Original: A Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes 
Curriculares para a Formação Inicial e institui a Base Nacional Curricular da 
Formação Inicial de professores (BN- C-Formação), revogou as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais 
do Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na 
instrumentalização da formação docente, reduzindo o conhecimento educa- 
cional a um conjunto restrito de competências e de técnicas de ensino 
representativas dos valores e desejos de mercado. Trata-se de documento 
obstinadamente preocupado em fazer com que os estudantes das licenciaturas 
se apropriem exclusivamente de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão 
política da educação, na querela ilusória de que educação é um campo neutro e 
sem intencionalidades. A Resolução 02/2019 desconsiderou não só o 
posicionamento crítico das entidades nacionais do campo educacional, que 
integram o FNPE, mas também o esforço empreendido pelas IES, especialmente 
universidades, que reformularam seus cursos de licenciatura, ou en- contravam-
se em processo de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova resolução 
representa um grande retrocesso para a formação de professores e professoras 
ao descaracterizar os cursos para adequá-los à BNCC, desvincular a formação 
inicial da formação continuada na construção dos projetos institucionais de 
formação que propunham a necessária articulação com as redes de ensino de 
educação básica. Ademais, a Res. 02/2019 desconsidera a valorização 
profissional como um elemento importante  
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(o que estava presente na Res. 02/2015) e fere a autonomia universitária na 
construção de projetos institucionais de formação. 

   

     

 

A Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial e institui 
a Base Nacional Curricular da Formação Inicial de professores (BN- C-Formação), revogou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na instrumentalização da 
formação docente, reduzindo o conhecimento educa- cional a um conjunto restrito de 
competências e de técnicas de ensino representativas dos valores e desejos de mercado. 
Trata-se de documento obstinadamente preocupado em fazer com que os estudantes das 
licenciaturas se apropriem exclusivamente de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão 
política da educação, na querela ilusória de que educação é um campo neutro e sem 
intencionalidades. A Resolução 02/2019 desconsiderou não só o posicionamento crítico das 
entidades nacionais do campo educacional, que integram o FNPE, mas também o esforço 
empreendido pelas IES, especialmente universidades, que reformularam seus cursos de 
licenciatura, ou en- contravam-se em processo de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova 
resolução representa um grande retrocesso para a formação de professores e professoras ao 
descaracterizar os cursos para adequá-los à BNCC, desvincular a formação inicial da formação 
continuada na construção dos projetos institucionais de formação formação, específica para 
cada área, que propunham a necessária articulação com as redes de ensino de educação 
básica. Ademais, a Res. 02/2019 desconsidera a valorização profissional como um elemento 
importante (o que estava presente na Res. 02/2015) e fere a autonomia universitária na 
construção de projetos institucionais de formação. 

 

Caculé 

 

     

 

A Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial e institui 
a Base Nacional Curricular da Formação Inicial de professores (BN- C-Formação), revogou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na instrumentalização da 
formação docente, reduzindo o conhecimento educa- cional a um conjunto restrito de 
competências e de técnicas de ensino representativas dos valores e desejos de mercado. 
Trata-se de documento obstinadamente preocupado em fazer com que os estudantes das 
licenciaturas se apropriem exclusivamente de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão 
política da educação, na querela ilusória de que educação é um campo neutro e sem 
intencionalidades. A Resolução 02/2019 desconsiderou não só o posicionamento crítico das 
entidades nacionais do campo educacional, que integram o FNPE, mas também o esforço 
empreendido pelas IES, especialmente universidades, que reformularam seus cursos de 
licenciatura, ou en- contravam-se em processo de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova 
resolução representa um grande retrocesso para a formação de professores e professoras ao 
descaracterizar os cursos para adequá-los à BNCC, desvincular a formação inicial da formação 
continuada na construção dos projetos institucionais de formação que propunham a necessária 
articulação com as redes de ensino de educação básica. Ademais, a Res. 02/2019 
desconsidera a valorização profissional como um elemento importante (o que estava presente 
na Res. 02/2015) e fere a autonomia universitária na construção de projetos institucionais de 
formação. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

A Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial e institui 
a Base Nacional Curricular da Formação Inicial de professores (BN- C-Formação), revogou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na instrumentalização da 
formação docente, reduzindo o conhecimento educa- cional educacional a um conjunto restrito 
de competências e de técnicas de ensino representativas dos valores e desejos de mercado. 
Trata-se de documento obstinadamente preocupado em fazer com que os estudantes das 
licenciaturas se apropriem exclusivamente de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão 
política da educação, na querela ilusória de que educação é um campo neutro e sem 
intencionalidades. A Resolução 02/2019 desconsiderou não só o posicionamento crítico das 
entidades nacionais do campo educacional, que integram o FNPE, mas também o esforço 
empreendido pelas IES, especialmente universidades, que reformularam seus cursos de 
licenciatura, ou en- contravam-se encontravam-se em processo de reformulação, à luz da Res. 
02/2015. A nova resolução representa um grande retrocesso para a formação de professores 
e professoras ao descaracterizar os cursos para adequá-los à BNCC, desvincular a formação 
inicial da formação continuada na construção dos projetos  

 

Guanambi 
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institucionais de formação que propunham a necessária articulação com as redes de ensino 
de educação básica. Ademais, a Res. 02/2019 desconsidera a valorização profissional como 
um elemento importante (o que estava presente na Res. 02/2015) e fere a autonomia 
universitária na construção de projetos institucionais de formação. Os Municípios devem 
construir coletivamente um projeto de formação continuada que transgrida a BNCC - 
(Pedagogia das competências e habilidades), mediante parcerias com universidades públicas. 

   

     

 

A Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial e institui 
a Base Nacional Curricular da Formação Inicial de professores (BN- C-Formação), revogou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na instrumentalização da 
formação docente, reduzindo o conhecimento educa- cional a um conjunto restrito de 
competências e de técnicas de ensino representativas dos valores e desejos de mercado. 
Trata-se de documento obstinadamente preocupado em fazer com que os estudantes das 
licenciaturas se apropriem exclusivamente de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão 
política da educação, na querela ilusória de que educação é um campo neutro e sem 
intencionalidades. A Resolução 02/2019 desconsiderou não só o posicionamento crítico das 
entidades nacionais do campo educacional, que integram o FNPE, mas também o esforço 
empreendido pelas IES, especialmente universidades, que reformularam seus cursos de 
licenciatura, ou en- contravam-se em processo de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova 
resolução representa um grande retrocesso para a formação de professores e professoras ao 
descaracterizar os cursos para adequá-los à BNCC, desvincular a formação inicial da formação 
continuada na construção dos projetos institucionais de formação que propunham a necessária 
articulação com as redes de ensino de educação básica. Ademais, a Res. 02/2019 
desconsidera a valorização profissional como um elemento importante (o que estava presente 
na Res. 02/2015) e fere a autonomia universitária na construção de projetos institucionais de 
formação. A Resolução 02/2019, que define novas Diretrizes Curriculares para a Formação 
Inicial e institui a Base Nacional Curricular da Formação Inicial de professores (BNC 
Formação), revogou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada 
dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na 
instrumentalização da formação docente, reduzindo o conhecimento educacional a um 
conjunto restrito de competências e de técnicas de ensino representativas dos valores e 
desejos de mercado. Trata-se de documento preocupado em fazer com que os estudantes das 
licenciaturas se apropriem de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão política da 
educação, na tentativa de afirmar que educação é um campo neutro e sem intencionalidades. 
A Resolução 02/2019 desconsiderou não só o posicionamento crítico das entidades nacionais 
do campo educacional, que integram o FNPE, mas também o esforço empreendido pelas IES, 
especialmente universidades, que reformularam seus cursos de licenciatura, ou encontravam-
se em processo de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova resolução representa um 
grande retrocesso para a formação de professores e professoras ao descaracterizar os cursos 
para adequá-los à BNCC, desvincular a formação inicial da formação continuada na construção 
dos projetos institucionais de formação que propunham a necessária articulação com as redes 
de ensino de educação básica. Ademais, a Res. 02/2019 desconsidera a valorização 
profissional como um elemento importante (o que estava presente na Res. 02/2015) e fere a 
autonomia universitária na construção de projetos institucionais de formação. 

 

Mundo Novo 

 

     

 

Parágrafo Original: Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já 
visavam hegemonizar a oferta dos cursos de formação, com o apoio do MEC, 
que contratou uma empresa privada para sistematizar a terceira versão da 
BNCC. Do mesmo modo, as resoluções desti- nadas à formação inicial e 
continuada de professores/as cumprem o mesmo desígnio de criar demandas 
de formação a partir de um currículo prescritivo, padronizado e restritivo, 
desconsiderando a enorme diversidade das escolas brasileiras e das deman- 
das formativas de seus profissionais. 
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Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam hegemonizar a oferta dos 
cursos de formação, com o apoio do MEC, que contratou uma empresa privada para 
sistematizar a terceira versão da BNCC. Do mesmo modo, as resoluções desti- nadas à 
formação inicial e continuada de professores/as cumprem o mesmo desígnio de criar 
demandas de formação a partir de um currículo prescritivo, padronizado e restritivo, 
desconsiderando a enorme diversidade das escolas brasileiras e das deman- das formativas 
de seus profissionais. As resoluções destinadas à formação inicial e continuada de 
professores/as cumprem o mesmo desígnio de criar demandas de formação a partir de um 
currículo prescritivo, padronizado e restritivo, desconsiderando a enorme diversidade das 
escolas brasileiras e das demandas formativas de seus profissionais. 

 

Mundo Novo 

 

     

 

Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam hegemonizar a oferta dos 
cursos de formação, com o apoio do MEC, que contratou uma empresa privada para 
sistematizar a terceira versão da BNCC. Do mesmo modo, as resoluções desti- nadas à 
formação inicial e continuada de professores/as cumprem o mesmo desígnio de criar 
demandas de formação a partir de um currículo prescritivo, padronizado e restritivo, 
desconsiderando a enorme diversidade das escolas brasileiras e das deman- das formativas 
de seus profissionais. SUPRESSÃO 

 

Palmeiras 

 

     

 

Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam hegemonizar a oferta dos 
cursos de formação, com o apoio do MEC, que contratou uma empresa privada para 
sistematizar a terceira versão da BNCC. Do mesmo modo, as resoluções desti- nadas à 
formação inicial e continuada de professores/as cumprem o mesmo desígnio de criar 
demandas de formação a partir de um currículo prescritivo, padronizado e restritivo, 
desconsiderando a enorme diversidade das escolas brasileiras e das deman- das formativas 
de seus profissionais. POR TODAS ESSAS QUESTÕES FAZ-SE NECESSÁRIO UMA AMPLA 
MOBILIZAÇÃO NACIONAL, CONCLAMANDO TODA A CATEGORIA DA EDUCAÇÃO E A 
SOCIEDADE CIVIL COMO UM TODO, PARA LUTA EM DEFESA DA REVOGAÇÃO DA 
BNCC. 

 

Pojuca 

 

     

 

Parágrafo Original: Assim, o CNE aprovou, ainda, em meio da pandemia da 
Covid-19, a Resolução CNE/ CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação 
Continuada). Tal resolução, aprovada sem nenhuma discussão acerca do 
conteúdo, é mais um ataque e retrocesso à formação dos/as professores/as e, 
atendendo aos interesses das fundações privadas, favorece e estimula a 
privatização da formação continuada. 

   

     

 

Assim, o CNE aprovou, ainda, em meio da pandemia da Covid-19, a Resolução CNE/ CP Nº 
1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum 
para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação 
Continuada). Tal resolução, aprovada sem nenhuma discussão acerca do conteúdo, é mais 
um ataque e retrocesso à formação dos/as professores/as e, atendendo aos interesses das 
fundações privadas, favorece e estimula a privatização da formação continuada. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Assim, o CNE aprovou, ainda, em meio da pandemia da Covid-19, a Resolução CNE/ CP Nº 
1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum 
para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação 
Continuada). Tal resolução, aprovada sem nenhuma discussão acerca do conteúdo, é mais 
um ataque e retrocesso à formação dos/as professores/as e, atendendo aos interesses das 
fundações privadas, favorece e estimula a privatização da formação continuada. continuada.  

 

Santa Rita de 
Cássia 
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Aditiva: O Governo Federal, Estadual e Municipal devem facilitar o acesso aos cursos de 
mestrados e doutorados para os professores efetivos da rede municipal e Estadual. 

   

     

 

Assim, o CNE aprovou, ainda, em meio da pandemia da Covid-19, a Resolução CNE/ CP Nº 
1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum 
para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação 
Continuada). Tal resolução, aprovada sem nenhuma discussão acerca do conteúdo, é mais 
um ataque e retrocesso à formação dos/as professores/as e, atendendo aos interesses das 
fundações privadas, favorece e estimula a privatização da formação continuada. 
continuada.Ofertar formação continuada aos profissionais da educação de toda rede pública 
de acordo com as necessidades, garantindo melhores condições de trabalho; 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 Parágrafo Original: A intencionalidade de separar formação inicial da formação 
continuada tem relação direta com os interesses do mercado educacional, por 
isso a velocidade em que se efetua a “reforma da educação” e sua ênfase na 
padronização, na privatização e no controle. 

   

     

 

A intencionalidade de separar formação inicial da formação continuada tem relação direta com 
os interesses do mercado educacional, por isso a velocidade em que se efetua a “reforma da 
educação” e sua ênfase na padronização, na padronização e possível privatização e no 
controle. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Parágrafo Original: No campo da docência, em um país que teima em não 
cumprir um piso salarial nacional para os professores e professoras, o processo 
de intensificação e precarização das condições de trabalho dos/das 
profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à chamada 
“uberização”, processo em que professores/as são organizados para trabalhar 
por demanda tanto de escolas públicas como das de redes privadas. 
Professores e professoras são submetidos a pesadas rotinas de trabalho e a 
baixas condições laborais. São tratados, ainda, como se fossem inimigos 
internos a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus empregadores. 
Não bastasse isso, sua formação profissional vem sendo flexibilizada e reduzida 
ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista centrada na ênfase 
do desenvolvimento de competências e de habilidades. 

   

     

 

No campo da docência, em um país que teima em não cumprir um piso salarial nacional para 
os professores e professoras, o processo de intensificação e precarização das condições de 
trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à chamada 
“uberização”, processo em que professores/as são organizados para trabalhar por demanda 
tanto de escolas públicas como das de redes privadas. Professores e professoras são 
submetidos a pesadas rotinas de trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, ainda, 
como se fossem inimigos internos a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus 
empregadores. Não bastasse isso, sua formação profissional vem sendo flexibilizada e 
reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista centrada na ênfase do 
desenvolvimento de competências e de habilidades. É necessário criar políticas públicas 
voltadas para a valorização profissional e histórico social dos profissionais da educação, 
entendendo como profissionais da educação todos aqueles que compõe a comunidade 
escolar. 

 

Castro Alves 
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No campo da docência, em um país que teima insiste em não cumprir um piso salarial nacional 
para os professores e professoras, o processo de intensificação e precarização das condições 
de trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à 
chamada “uberização”, processo em que professores/as são organizados para trabalhar por 
demanda tanto de escolas públicas como das de redes privadas. Professores e professoras 
são submetidos a pesadas rotinas de trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, 
ainda, como se fossem inimigos internos a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus 
empregadores. Não bastasse isso, sua formação profissional vem sendo flexibilizada e 
reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista centrada na ênfase do 
desenvolvimento de competências e de habilidades. null 

 

Juazeiro 

 

     

 

No campo da docência, em um país que teima em não cumprir um piso salarial nacional para 
os professores e professoras, o processo de intensificação e precarização das condições de 
trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à chamada 
“uberização”, processo em que professores/as são organizados para trabalhar por demanda 
tanto de escolas públicas como das de redes privadas. Professores e professoras são 
submetidos a pesadas rotinas de trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, ainda, 
como se fossem inimigos internos a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus 
empregadores. Não bastasse isso, sua formação profissional vem sendo flexibilizada e 
reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista centrada na ênfase do 
desenvolvimento de competências e de habilidades. É necessário que a lei do piso seja clara 
em exigir dos entes federados a tabela de progressão de carreira para garantir a valorização 
da formação continuada. 

 

Jussari 

 

     

 

No campo da docência, em um país que teima em não cumprir um piso salarial nacional para 
os professores e professoras, o processo de intensificação e precarização das condições de 
trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à chamada 
“uberização”, processo em que professores/as são organizados para trabalhar por demanda 
tanto de escolas públicas como das de redes privadas. Professores e professoras são 
submetidos a pesadas rotinas de trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, ainda, 
como se fossem inimigos internos a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus 
empregadores. Não bastasse isso, sua formação profissional vem sendo flexibilizada e 
reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista centrada na ênfase do 
desenvolvimento de competências e de habilidades. É necessário criar políticas públicas 
voltadas para a valorização profissional e histórico social dos profissionais da educação, 
entendendo como profissionais da educação todos aqueles que compõe a comunidade 
escolar. 

 

Maragogipe 

 

     

 

No campo da docência, em um país que teima em não cumprir um piso salarial nacional para 
os professores e professoras, o processo de intensificação e precarização das condições de 
trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à chamada 
“uberização”, processo em que professores/as são organizados para trabalhar por demanda 
tanto de escolas públicas como das de redes privadas. Professores e professoras são 
submetidos a pesadas rotinas de trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, ainda, 
como se fossem inimigos internos a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus 
empregadores. Não bastasse isso, sua formação profissional vem sendo flexibilizada e 
reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista centrada na ênfase do 
desenvolvimento de competências e de habilidades. No campo da docência, em um país que 
teima em não cumprir um piso salarial nacio- nal para os professores e professoras, o processo 
de intensificação e precarização das condições de trabalho dos/das profissionais da educação 
é acentuado, dando espaço, inclusive, à chamada “uberização”, processo em que 
professores/as são organizados para trabalhar por demanda tanto de escolas públicas como 
das de redes privadas. Professores e professoras são submetidos a pesadas rotinas de 
trabalho e a baixas condições laborais. Não bastasse isso, sua formação profissional vem 
sendo flexibilizada e reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista 
centrada na ênfase do desenvolvimento de competências e de habilidades. 

 

Mundo Novo 
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No campo da docência, em um país que teima em não cumprir um piso salarial nacional para 
os professores e professoras, o processo de intensificação e precarização das condições de 
trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando espaço, inclusive, à chamada 
“uberização”, processo em que professores/as são organizados para trabalhar por demanda 
tanto de escolas públicas como das de redes privadas. Professores e professoras são 
submetidos a pesadas rotinas de trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, ainda, 
como se fossem inimigos internos a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus 
empregadores. Não Não bastasse isso, sua formação profissional vem sendo flexibilizada e 
reduzida ao simples municiamento prático, a partir de visão tecnicista centrada na ênfase do 
desenvolvimento de competências e de habilidades. SUPRESSÃO PARCIAL 

 

Palmeiras 

 

     

 

Parágrafo Original: Assim, para a atual condução das políticas públicas da 
formação de professores/as, assumida pelo CNE, o órgão indica em seus 
documentos, de forma falaciosa e inverídica, que pesquisas nacionais e 
internacionais afirmam que a qualidade dos professores é, isoladamente, a 
responsável pelo sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores como formação 
crítica, condição de trabalho, de salário, diferença de renda, de classe social, 
são secundarizados, desconsiderando seus efeitos na produção da qualidade 
profis- sional. Retoma-se a ultrapassada pedagogia das competências e reduz-
se a formação e o ensino à sua dimensão instrucional, no sentido restrito de 
aplicação prática do conhecimento, como referência curricular, a fim de 
prescrever o desenho formativo para a formação de professores da educação 
básica. 

   

     

 

Assim, para a atual condução das políticas públicas da formação de professores/as, assumida 
pelo CNE, o órgão indica em seus documentos, de forma falaciosa e inverídica, que pesquisas 
nacionais e internacionais afirmam que a qualidade dos professores é, isoladamente, a 
responsável pelo sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores como formação crítica, 
condição de trabalho, de salário, diferença de renda, de classe social, são secundarizados, 
desconsiderando seus efeitos na produção da qualidade profis- sional. Retoma-se a 
ultrapassada pedagogia das competências e reduz-se a formação e o ensino à sua dimensão 
instrucional, no sentido restrito de aplicação prática do conhecimento, como referência 
curricular, a fim de prescrever o desenho formativo para a formação de professores da 
educação básica. null 

 

Juazeiro 

 

     

 

Assim, para a atual condução das políticas públicas da formação de professores/as, assumida 
pelo CNE, o órgão indica em seus documentos, de forma falaciosa e inverídica, que pesquisas 
nacionais e internacionais afirmam que a qualidade dos professores é, isoladamente, a 
responsável pelo sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores como formação crítica, 
condição de trabalho, de salário, diferença de renda, de classe social, são secundarizados, 
desconsiderando seus efeitos na produção da qualidade profis- sional. profissional, entre 
outros. Retoma-se a ultrapassada pedagogia das competências e reduz-se a formação e o 
ensino à sua dimensão instrucional, no sentido restrito de aplicação prática do conhecimento, 
como referência curricular, a fim de prescrever o desenho formativo para a formação de 
professores da educação básica. 

 

Maragogipe 

 

     

 

Assim, para a atual condução das políticas públicas da formação de professores/as, assumida 
pelo CNE, o órgão indica em seus documentos, de forma falaciosa e inverídica, que pesquisas 
nacionais e internacionais afirmam que a qualidade dos professores é, isoladamente, a 
responsável pelo sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores como formação crítica, 
condição de trabalho, de salário, diferença de renda, de classe social, são secundarizados, 
desconsiderando seus efeitos na produção da qualidade profis- sional. Retoma-se a 
ultrapassada pedagogia das competências e reduz-se a formação e o ensino à sua dimensão 
instrucional, no sentido restrito de aplicação prática do conhecimento, como referência 
curricular, a fim de prescrever o desenho formativo para a formação de professores da 
educação básica. Assim, para a atual condução das políticas públicas da formação de 
professores/as, assumida pelo CNE, o órgão indica em seus documentos, que pesquisas 
nacionais e internacionais afirmam que a qualidade dos professores é,  

 

Mundo Novo 
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isoladamente, a responsável pelo sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores como 
formação crítica, condição de trabalho, de salário, diferença de renda, de classe social, são 
secundarizados, desconsiderando seus efeitos na produção da qualidade profis- sional. 
Retoma-se a ultrapassada pedagogia das competências e reduz-se a formação e o ensino à 
sua dimensão instrucional, no sentido restrito de aplicação prática do conhecimento, como 
referência curricular, a fim de prescrever o desenho formativo para a formação de professores 
da educação básica. 

   

     

 

Parágrafo Original: A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, 
saúde e remuneração dos/as profissionais da educação, constitui pauta 
imperativa para a União, estados, DF e municípios, como patamar fundamental 
para a garantia da qualidade de educação. É necessário superar a ideia, posta 
em prática em alguns estados e municípios, de mo- dificar os planos de carreira 
em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito e 
desempenho, em detrimento da valorização da formação continuada e titulação 
ou, ainda, de vincular a remuneração a resultados de desempenho de 
estudantes, professores e professoras nas avaliações internas e externas em 
âmbito municipal, estadual, distrital, federal e internacional, nos testes próprios 
ou nacio- nais. Tais políticas colocam em risco a carreira do magistério e 
fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total controle 
e desqualificação do trabalho pedagógico. 

   

     

 

A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração dos/as 
profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, 
como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. Entretanto, é 
necessário o cumprimento da Lei 9394 de 1996 ( A Lei de Diretrizes e Bases da Educação). É 
necessário superar a ideia, posta em prática em alguns estados e municípios, de mo- dificar 
os planos de carreira em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito e 
desempenho, em detrimento da valorização da formação continuada e titulação ou, ainda, de 
vincular a remuneração a resultados de desempenho de estudantes, professores e professoras 
nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, federal e 
internacional, nos testes próprios ou nacio- nais. Tais políticas colocam em risco a carreira do 
magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total controle e 
desqualificação do trabalho pedagógico. 

 

Camaçari 

 

     

 

A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração dos/as 
profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, 
como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. É necessário superar 
a ideia, posta em prática em alguns estados e municípios, de mo- dificar modificar os planos 
de carreira em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito e desempenho, 
promover luta de classe sem defesa de bandeira política partidária, respeitando o princípio da 
isonomia e da equidade em detrimento da valorização da formação continuada e titulação ou, 
ainda, de vincular a remuneração a resultados de desempenho de estudantes, professores e 
professoras nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, federal 
e internacional, nos testes próprios ou nacio- nais. Tais políticas colocam em risco a carreira 
do magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total controle 
e desqualificação do trabalho pedagógico. 

 

Castro Alves 

 

     

 

A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração dos/as 
profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, 
como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. É necessário superar 
a ideia, posta em prática em alguns estados e municípios, de mo- dificar os planos de carreira 
em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito e desempenho, em 
detrimento da valorização da formação continuada e titulação ou, ainda, de vincular a 
remuneração a resultados de desempenho de estudantes, professores e professoras nas 
avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, federal e internacional, 
nos testes próprios ou nacio- nais. Tais políticas colocam em risco a carreira do magistério e 
fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total controle e 
desqualificação do trabalho pedagógico. docente. 

 

Catu 
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A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração dos/as 
profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, 
como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. É necessário superar 
a ideia, posta em prática em alguns estados e municípios, de mo- dificar os planos de carreira 
em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito e desempenho, em 
detrimento da valorização da formação continuada continuada, tempo de serviço e titulação 
ou, ainda, de vincular a remuneração a resultados de desempenho de estudantes, professores 
e professoras nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, 
federal e internacional, nos testes próprios ou nacio- nais. Tais políticas colocam em risco a 
carreira do magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total 
controle e desqualificação do trabalho pedagógico. 

 

Jequié 

 

     

 

A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração dos/as 
profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, 
como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. É necessário superar 
a ideia, posta em prática em alguns estados e municípios, de mo- dificar os planos de carreira 
em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito e desempenho, em 
detrimento da valorização da formação continuada e titulação ou, ainda, de vincular a 
remuneração a resultados de desempenho de estudantes, professores e professoras nas 
avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, federal e internacional, 
nos testes próprios ou nacio- nais. Tais políticas colocam em risco a carreira do magistério e 
fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total controle e 
desqualificação do trabalho pedagógico. null 

 

Juazeiro 

 

     

 

A formação, formação inicial e continuada, valorização, incluindo condições digna de trabalho, 
saúde e remuneração adequada dos/as profissionais da educação, constitui pauta imperativa 
e urgente para a União, estados, DF e municípios, como patamar fundamental para a garantia 
da qualidade de educação. É necessário superar a ideia, posta em prática em alguns estados 
e municípios, de mo- dificar os planos de carreira em função do piso salarial para introduzir 
remuneração por mérito e desempenho, em detrimento da valorização da formação continuada 
e titulação ou, ainda, de vincular a remuneração a resultados de desempenho de estudantes, 
professores e professoras nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, 
distrital, federal e internacional, nos testes próprios ou nacio- nais. Tais políticas colocam em 
risco a carreira do magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para 
o total controle e desqualificação do trabalho pedagógico. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração dos/as 
profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, 
como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. educação.Promover 
luta de classe sem defesa de bandeira política partidária, respeitando o princípio da isonomia 
e da equidade. É necessário superar a ideia, posta em prática em alguns estados e municípios, 
de mo- dificar modificar os planos de carreira em função do piso salarial para introduzir 
remuneração por mérito e desempenho, em detrimento da valorização da formação continuada 
e titulação ou, ainda, de vincular a remuneração a resultados de desempenho de estudantes, 
professores e professoras nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, 
distrital, federal e internacional, nos testes próprios ou nacio- nais. nacionais. Tais políticas 
colocam em risco a carreira do magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo 
caminho para o total controle e desqualificação do trabalho pedagógico. 

 

Maragogipe 

 

     

 

A formação, valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração dos/as 
profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, 
como patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação. É necessário superar 
COMBATER a ideia, posta em prática em alguns estados e municípios, de mo- dificar os planos 
de carreira em função do piso salarial para introduzir remuneração por mérito e desempenho, 
em detrimento da valorização da formação continuada e titulação ou, ainda, de  

 

Pojuca 
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vincular a remuneração a resultados de desempenho de estudantes, professores e professoras 
nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, federal e 
internacional, nos testes próprios ou nacio- nais. Tais políticas colocam em risco a carreira do 
magistério e fragilizam o estatuto profissional docente, abrindo caminho para o total controle e 
desqualificação do trabalho pedagógico. 

   

     

 

Parágrafo Original: Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da 
valorização profissional, deve-se à extrema fragmentação nas políticas de 
formação e valorização profissional que sepa- ram a formação das demais 
condições no exercício ddo trabalho do/da funcionário/a e do/da docente, como 
a garantia de salários justos e dignos com a implementação e o cumprimento do 
Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), a definição e imple- mentação da 
carreira, entre outros. 

   

     

 

Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da valorização profissional, deve-se à 
extrema fragmentação nas políticas de formação e valorização profissional que sepa- ram 
separam a formação das demais condições no exercício ddo do trabalho do/da funcionário/a e 
do/da docente, como a garantia de salários justos e dignos com a implementação e o 
cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), a definição e imple- mentação 
implementação da carreira, entre outros. Atrelados ao valor aluno/ano. 

 

Antônio 
Gonçalves 

 

     

 

Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da valorização profissional, deve-se à 
extrema fragmentação nas políticas de formação e valorização profissional que sepa- ram a 
formação das demais condições no exercício ddo trabalho do/da funcionário/a e do/da docente, 
como a garantia de salários justos e dignos com a implementação e o cumprimento do Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN), (PSPN),Lei nº 11738 de 16/07/2008 a definição e imple- 
mentação da carreira, entre outros. 

 

Camaçari 

 

     

 

Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da valorização profissional, deve-se à 
extrema fragmentação nas políticas de formação e valorização profissional que sepa- ram a 
formação das demais condições no exercício ddo trabalho do/da funcionário/a e do/da docente, 
como a garantia de salários justos e dignos com a implementação e o cumprimento do Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN), (PSPN),– creditando os vencimentos desses 
profissionais, diretamente do FUNDEB – a definição e imple- mentação da carreira, entre 
outros. 

 

Matina 

 

     

 

Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da valorização profissional, deve-se à 
extrema fragmentação nas políticas de formação e valorização profissional que sepa- ram 
separam a formação das demais condições no exercício ddo do trabalho do/da funcionário/a e 
do/da docente, como a garantia de salários justos e dignos com a implementação e o 
cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), a definição e imple- mentação 
implementação da carreira, entre outros. É preciso uma politica pública especifica para 
regulamentar e não permitir a fragmentação e desvalorização da formação docente e do 
exercício do magistério, garantindo assim o que está previsto na LDB sobre formação e 
trabalho destes profissionais. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 

Parágrafo Original: Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar 
pela efetiva valorização dos/ as profissionais da educação e incluir no debate a 
agenda do pacote de reformas do Estado (aliança entre o capital industrial, 
agrário e comercial sob o comando do capital financeiro), que aumenta a 
superexploração da força de trabalho e maior centrali- zação e concentração do 
capital internacional financeiro, e determina o retrocesso das políticas 
educacionais, a redução do direito à educação às ofertas do mercado e, 
simultaneamente, hegemoniza o papel da fundações educacionais. Assim, não  
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obstante a calamitosa gestão da crise sanitária e os pífios resultados 
econômicos, o Governo e o mercado têm um discurso coeso, de necessidade 
das medidas ultraneoliberais en- quanto praticam forte intervenção no Estado, 
cabendo à Conape a intensificação do debate sobre a dimensão da crise 
econômica, aprofundada com a pandemia mas não criada por ela, e suas 
mediações com a educação e o sistema escolar. A valorização dos/das 
profissionais da educação básica e superior, pública e privada (professores/ as, 
técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e de apoio), outro eixo estraté- 
gico do fazer educação, deve, portanto, envolver as necessárias políticas de 
forma- ção inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das carreiras, 
um salário digno (assegurado o cumprimento de piso salarial profissional 
nacional para os/as profissionais da educação), condições e relações 
democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma dimensão estratégica 
para impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há educação 
sem profissionais da educação respeitados/as e valorizados/as. 

   

     

 

Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar pela efetiva valorização dos/ as 
profissionais da educação e incluir no debate a agenda do pacote de reformas do Estado 
(aliança entre o capital industrial, agrário e comercial sob o comando do capital financeiro), que 
aumenta a superexploração da força de trabalho e maior centrali- zação e concentração do 
capital internacional financeiro, e determina o retrocesso das políticas educacionais, a redução 
do direito à educação às ofertas do mercado e, simultaneamente, hegemoniza o papel da 
fundações educacionais. Assim, não obstante a calamitosa gestão da crise sanitária e os pífios 
resultados econômicos, o Governo e o mercado têm um discurso coeso, de necessidade das 
medidas ultraneoliberais en- quanto praticam forte intervenção no Estado, cabendo à Conape 
a intensificação do debate sobre a dimensão da crise econômica, aprofundada com a pandemia 
mas não criada por ela, e suas mediações com a educação e o sistema escolar. A valorização 
dos/das profissionais da educação básica e superior, pública e privada (professores/ as, 
coordenadores pedagógicos, técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e de apoio), outro 
eixo estraté- gico do fazer educação, deve, portanto, envolver as necessárias políticas de 
forma- ção inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um salário 
digno (assegurado o cumprimento de piso salarial profissional nacional para os/as profissionais 
da educação), condições e relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma 
dimensão estratégica para impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há 
educação sem profissionais da educação respeitados/as e valorizados/as. 

 

Jacobina 

 

     

 

Para fazer face ao cenário de retrocessos, é É preciso lutar pela efetiva valorização dos/ as 
profissionais da educação e incluir no debate a agenda do pacote de reformas do Estado 
(aliança entre o capital industrial, agrário e comercial sob o comando do capital financeiro), que 
aumenta a superexploração da força de trabalho e maior centrali- zação e concentração do 
capital internacional financeiro, e determina o retrocesso das políticas educacionais, a redução 
do direito à educação às ofertas do mercado e, simultaneamente, hegemoniza o papel da 
fundações educacionais. Assim, não obstante a calamitosa gestão da crise sanitária e os pífios 
resultados econômicos, o Governo e o mercado têm um discurso coeso, de necessidade das 
medidas ultraneoliberais en- quanto praticam forte intervenção no Estado, cabendo à Conape 
a intensificação do debate sobre a dimensão da crise econômica, aprofundada com a pandemia 
mas não criada por ela, e suas mediações com a educação e o sistema escolar. A valorização 
dos/das profissionais da educação básica e superior, pública e privada (professores/ as, 
técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e de apoio), outro eixo estraté- gico do fazer 
educação, deve, portanto, envolver as necessárias políticas de forma- ção inicial e continuada, 
a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um salário digno (assegurado o cumprimento 
de piso salarial profissional nacional para os/as profissionais da educação), condições e 
relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma dimensão estratégica para 
impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há educação sem profissionais da 
educação respeitados/as e valorizados/as. 

 

Juazeiro 
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Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar pela efetiva valorização dos/ as 
profissionais da educação e incluir no debate a agenda do pacote de reformas do Estado 
(aliança entre o capital industrial, agrário e comercial sob o comando do capital financeiro), que 
aumenta a superexploração da força de trabalho e maior centrali- zação e concentração do 
capital internacional financeiro, e determina o retrocesso das políticas educacionais, a redução 
do direito à educação às ofertas do mercado e, simultaneamente, hegemoniza o papel da 
fundações educacionais. Assim, não obstante a calamitosa gestão da crise sanitária e os pífios 
resultados econômicos, o Governo e o mercado têm um discurso coeso, de necessidade das 
medidas ultraneoliberais en- quanto praticam forte intervenção no Estado, cabendo à Conape 
a intensificação do debate sobre a dimensão da crise econômica, aprofundada com a pandemia 
mas não criada por ela, e suas mediações com a educação e o sistema escolar. A valorização 
dos/das profissionais da educação básica e superior, pública e privada (professores/ as, 
técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e de apoio), outro eixo estraté- gico do fazer 
educação, deve, portanto, envolver as necessárias políticas de forma- ção inicial e continuada, 
a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um salário digno (assegurado o cumprimento 
de piso salarial profissional nacional para os/as profissionais da educação), condições e 
relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma dimensão estratégica para 
impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há educação sem profissionais da 
educação respeitados/as e valorizados/as. valorizados/as. Garantir a formação pública dos 
profissionais da educação. Cumprir o Plano de Carreira em sua totalidade. Garantir o piso 
salarial para os Profissionais da Educação. 

 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar pela efetiva valorização dos/ as 
profissionais da educação e incluir no debate a agenda do pacote de reformas do Estado 
(aliança entre o capital industrial, agrário e comercial sob o comando do capital financeiro), que 
aumenta a superexploração da força de trabalho e maior centrali- zação e concentração do 
capital internacional financeiro, e determina o retrocesso das políticas educacionais, a redução 
do direito à educação às ofertas do mercado e, simultaneamente, hegemoniza o papel da 
fundações educacionais. Assim, não obstante a calamitosa gestão da crise sanitária e os pífios 
resultados econômicos, o Governo e o mercado têm um discurso coeso, de necessidade das 
medidas ultraneoliberais en- quanto praticam forte intervenção no Estado, cabendo à Conape 
a intensificação do debate sobre a dimensão da crise econômica, aprofundada com a pandemia 
mas não criada por ela, e suas mediações com a educação e o sistema escolar. A valorização 
dos/das profissionais da educação básica e superior, pública e privada (professores/ as, 
técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e de apoio), outro eixo estraté- gico do fazer 
educação, deve, portanto, envolver as necessárias políticas de forma- ção inicial e continuada, 
a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um salário digno (assegurado o cumprimento 
de piso salarial profissional nacional para os/as profissionais da educação), condições e 
relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma dimensão estratégica para 
impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há educação sem profissionais da 
educação respeitados/as e valorizados/as. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar pela efetiva valorização dos/ as 
profissionais da educação e incluir no debate a agenda do pacote de reformas do Estado 
(aliança entre o capital industrial, agrário e comercial sob o comando do capital financeiro), que 
aumenta a superexploração da força de trabalho e maior centrali- zação centralização e 
concentração do capital internacional financeiro, e determina o retrocesso das políticas 
educacionais, a redução do direito à educação às ofertas do mercado e, simultaneamente, 
hegemoniza o papel da fundações educacionais. Assim, não obstante a calamitosa gestão da 
crise sanitária e os pífios resultados econômicos, o Governo e o mercado têm um discurso 
coeso, de necessidade das medidas ultraneoliberais en- quanto enquanto praticam forte 
intervenção no Estado, cabendo à Conape a intensificação do debate sobre a dimensão da 
crise econômica, aprofundada com a pandemia mas não criada por ela, e suas mediações com 
a educação e o sistema escolar. A valorização dos/das profissionais da educação básica e 
superior, pública e privada (professores/ as, técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e 
de apoio), outro eixo estraté- gico estratégico do fazer educação, deve, portanto, envolver as 
necessárias políticas de forma- ção formação inicial e continuada, a estruturação e o 
fortalecimento das carreiras, um salário digno (assegurado o cumprimento de piso salarial 
profissional nacional para os/as profissionais da educação), educação) e não havendo 
congelamento, condições e relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma 
dimensão estratégica para impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há 
educação sem profissionais da educação respeitados/as e valorizados/as. 

 

Souto Soares 
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Parágrafo Original: Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de 
educação devemos considerar o debate sobre a reabertura das escolas. Este 
debate expressa o desafio imposto pela pandemia. De um lado temos a 
preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de disseminação da 
doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a escola 
como espaço para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, 
além de promover a proteção, alimentação e bem estar. 

   

     

 

Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o 
debate sobre a reabertura das escolas. escolas, a necessidade de garantia de EPIs para 
estudantes e funcionários. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. De um lado 
temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de disseminação da 
doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a escola como espaço 
para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além de promover a 
proteção, alimentação e bem estar. 

 

Bonito 

 

     

 

Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o 
debate sobre a reabertura das escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. 
De um lado temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 
disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a 
escola como espaço para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além 
de promover a proteção, alimentação e bem estar. estar. Diante dessa dicotomia ``e preciso 
buscar um equilíbrio entre a doença e a função da escola que e ensinar, fazendo-se necessário 
também, um apoio psicológico aos profissionais da educação, sendo estes atores da linha de 
frente nas escolas. 

 

Caém 

 

     

 

Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o 
debate sobre a reabertura das escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. 
De um lado temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 
disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a 
escola como espaço para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além 
de promover a proteção, alimentação e bem estar. estar. Não considerar apenas as questões 
de segurança sanitária, mas a defasagem da aprendizagem dos/as alunos/as. Necessitaremos 
de um Plano de Ação Integrado entre as Escolas da Rede Municipal e Estadual e as suas 
respectivas secretarias. 

 

Itapé 

 

     

 

Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o 
debate sobre a reabertura das escolas. o retorno. Este debate expressa o desafio imposto pela 
pandemia. De um lado temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 
disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a 
escola como espaço para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além 
de promover a proteção, alimentação e bem estar. 

 

Jacobina 

 

     

 

Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o 
debate sobre a reabertura das escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. 
De um lado temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 
disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a 
escola como espaço para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além 
de promover a proteção, alimentação e bem estar. estar e preservação da vida. 

 

Jequié 
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Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o 
debate sobre a reabertura das escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. 
De um lado temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 
disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a 
escola como espaço para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além 
de promover a proteção, alimentação e bem estar. Para garantir a segurança na reabertura 
nas escolas é necessário reduzir o número de alunos por sala de aula, garantir o 
distanciamento e fornecer álcool gel, bem como um processo contínuo de educação e 
informação a respeito dos cuidados básicos de prevenção. 

 

Jussari 

 

     

 

Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação educação, 
CONSIDERANDO O DEBATE SOBRE A REABERTURA DAS ESCOLAS devemos considerar 
o debate sobre a reabertura das escolas. DENUNCIAR QUE EM GRANDE PARTE DAS 
ESCOLAS NÃO FORAM REALIZADAS AS MUDANÇAS FUNDAMENTAIS (PEDAGOGICAS, 
SANITÁRIAS E DE INFRAESTRUTURA) PARA A GARANTIA DO RETORNO SEGURO. Este 
debate expressa o desafio imposto pela pandemia. De um lado temos a preocupação de 
garantir que a escola não se torne um foco de disseminação da doença, aumentando ainda 
mais o número de mortes. De outro, vemos a escola como espaço para a garantia de direitos, 
promoção do ensino e do aprendizado, além de promover a proteção, alimentação e bem estar. 

 

Pojuca 

 

     

 

Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o 
debate sobre a reabertura das escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. 
De um lado temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 
disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a 
escola como espaço para a garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além 
de promover a proteção, alimentação e bem estar. estar. Adequar as escolas para a volta do 
ensino presencial. Ano letivo de 2022 iniciar com aulas presenciais. 

 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

Ainda em termos de valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o 
debate sobre a reabertura das escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. 
De um lado temos a preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de 
disseminação da doença, aumentando ainda mais o número de infectados e possibilidades no 
aumento de mortes. De outro, vemos a escola como espaço para a garantia de direitos, 
promoção do ensino e do aprendizado, além de promover a proteção, alimentação e bem estar. 

 

São Desidério 

 

     

 

Parágrafo Original: Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 
2020, havia a expectativa de retorno rápido. Em breve completará um ano que a 
maioria das escolas de todo o País continua sem realizar atividades presenciais. 
A pandemia não significa apenas a parada das atividades escolares, mas o luto 
de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando frente ao cenário 
anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não 
foram suficientes para garantir que as escolas se equipas- sem minimamente 
para promover o retorno às aulas. 

   

     

 

Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de 
retorno rápido. Em breve completará um ano que a maioria das escolas de todo o País continua 
sem realizar atividades presenciais. Atualmente as escolas estão quase todas em 
funcionamento presencial, porém com investimentos estruturais e pedagógicos ainda 
precários. Em breve completará um ano que a maioria das escolas de todo o País continua 
sem realizar atividades presenciais. A pandemia não significa apenas a parada das atividades 
escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando dentro do 
cenário atual frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas 
governamentais não foram suficientes para garantir que as escolas se equipas- sem  

 

Barra do Mendes 
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minimamente para promover o retorno às aulas. 
   

     

 

Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de 
retorno rápido. Em breve completará um ano dois anos que a maioria das escolas de todo o 
País continua sem realizar atividades presenciais. A pandemia não significa apenas a parada 
das atividades escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando 
frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não 
foram suficientes para garantir que as escolas se equipas- sem minimamente para promover o 
retorno às aulas. Os governos têm a obrigação de cumprir as leis da Constituição Federal de 
1988 (capítulo 3, seção 01, da Educação, da Cultura e do Desporto - artigo 205 - do 
reconhecimento do direito da educação de todos e todas), a LDBN 9.394, a Lei do Piso Salarial 
Profissional, 11.738/2008. Como necessidade e direito de valorização dos profissionais da 
educação, a fim de garantir uma educação de qualidade para todos e todas. 

 

Camaçari 

 

     

 

Quando as atividades presenciais foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a 
expectativa de retorno rápido. Em breve completará um ano dois anos que a maioria parte 
significativa das escolas de todo o País continua sem realizar atividades presenciais. A 
pandemia não significa apenas a parada das atividades escolares, escolares presenciais, mas 
o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando frente ao cenário anterior. 
Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não foram suficientes para 
garantir que as escolas se equipas- sem minimamente para promover o retorno às aulas. 

 

Jacobina 

 

     

 

Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de 
retorno rápido. rápido, a qual não se confirmou Em breve completará um ano que a maioria 
das escolas de todo o País continua sem realizar atividades presenciais. A pandemia não 
significa apenas a parada das atividades escolares, mas o luto de muitas famílias e as 
dificuldades que estão enfrentando frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de 
diferentes esferas governamentais não foram suficientes para garantir que as escolas estejam 
equipadas e conectadas se equipas- sem equipassem minimamente para promover o retorno 
às aulas. 

 

Jequié 

 

     

 

Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de 
retorno rápido. Em breve completará um ano dois anos que a maioria das escolas de todo o 
País continua sem realizar atividades presenciais. A pandemia não significa apenas a parada 
das atividades escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando 
frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não 
foram suficientes para garantir que as escolas se equipas- sem minimamente para promover o 
retorno às aulas. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de 
retorno rápido. Em breve completará um ano que a maioria das Muitas escolas de todo o País 
continua ficaram mais de um ano sem realizar atividades presenciais. aula presencial. A 
pandemia não significa apenas a parada das atividades escolares, mas o luto de muitas 
famílias e as dificuldades que estão enfrentando frente ao cenário anterior. Diante disso, os 
esforços de diferentes esferas governamentais não foram suficientes para garantir que as 
escolas se equipas- sem minimamente para promover o retorno às aulas. 

 

Madre de Deus 
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Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de 
retorno rápido. Em breve completará um ano que a maioria das escolas Foram cerca de todo 
o País continua 18 meses sem realizar atividades presenciais. presenciais na maioria das 
escolas do país. A pandemia não significa apenas a parada das atividades escolares, mas o 
luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando frente ao cenário anterior. 
Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não foram suficientes para 
garantir que as escolas se equipas- sem minimamente para promover o retorno às aulas. 

 

Maragogipe 

 

     

 

Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia ENTRETANTO, a 
expectativa de retorno rápido. Em breve completará um ano que a maioria das escolas de todo 
o País continua sem realizar atividades presenciais. A pandemia não significa apenas a parada 
das atividades escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando 
frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não 
foram suficientes para garantir que as escolas se equipas- sem minimamente para promover o 
retorno às aulas. 

 

Pojuca 

 

     

 

Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de 
retorno rápido. Em breve completará um ano que a maioria das escolas de todo o País continua 
sem realizar atividades presenciais. A pandemia não significa apenas a parada das atividades 
escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando frente ao 
cenário anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não foram 
suficientes para garantir que as escolas se equipas- sem minimamente para promover o retorno 
às aulas. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de 
retorno rápido. Em breve completará um ano dois anos que a maioria das escolas de todo o 
País continua sem realizar atividades presenciais. A pandemia não significa apenas a parada 
das atividades escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando 
frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não 
foram suficientes para garantir que as escolas se equipas- sem minimamente para promover o 
retorno às aulas. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 Parágrafo Original: A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia 
para o outro e, por isso, é no mínimo necessário um plano nacional de 
reabertura, que estabeleça protocolos de segurança e disponibilize recursos 
para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar condições 
subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para 
retornar. 

   

     

 

A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no 
mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança 
física, psicológica e social e disponibilize recursos para as alterações necessárias. Além disso, 
é preciso também criar condições subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se 
sinta segura para retornar. 

 

Bonito 

 

     

 

A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no 
mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança 
e disponibilize recursos para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar 
condições subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para 
retornar. segura. 

 

Catu 
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A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no 
mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança 
e disponibilize recursos para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar 
condições subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para 
retornar. Iniciando pela redução de alunos em sala de aula, que já era um problema antes da 
pandemia e ficou ainda mais grave com a ocorrência da mesma. 

 

Crisópolis 

 

     

 

A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no 
mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança 
e disponibilize recursos para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar 
condições subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para 
retornar. Elaboração e implementação de Planos de Cargos e Salários e Estatuto que 
contemple a todos os profissionais e trabalhadores da rede Municipal de Educação; Ampliação 
e fortalecimento dos centros de apoio com equipes Multidisciplinares para atender aos 
trabalhadores da Educação Pública; Melhoria da Infraestrutura das unidades de Ensino 
municipal de modo a garantir condições dignas para os trabalhadores da educação executarem 
suas funções, assim como segurança à comunidade escolar; Aquisição, adequações e 
manutenções dos espaços de multimeios nas escolas (Salas, Equipamentos e Acessórios); 
Formação continuada em regime de colaboração entre Secretaria de Educação e as 
Instituições de Ensino Superior públicas preferencialmente, ou privadas para os trabalhadores 
e profissionais da Educação 

 

Eunápolis 

 

     

 

A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no 
mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança 
e disponibilize recursos para as alterações necessárias. necessárias e que respeite as 
especificidades de cada região. Além disso, é preciso também criar condições subjetivas de 
segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para retornar. 

 

Ipirá 

 

     

 

A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no 
mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança 
e disponibilize recursos para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar 
condições subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para 
retornar. o retorno 100% presencial. 

 

Jacobina 

 

     

 

A precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no 
mínimo necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança 
e disponibilize recursos para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar 
condições subjetivas de segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para 
retornar. PANDEMIA AINDA NÃO ACABOU! OS PROBLEMAS AGRAVADOS POR ELA SÃO 
DE ORDEM GERAL, ATINGINDO DE FORMA MAIS VIOLENTA AS ESCOLAS DAS REDES 
PÚBLICAS E CONSEQUENTEMENTE AS PARCELAS MAIS POBRES DA SOCIEDADE, 
ASSIM TORNA-SE IMPRESCINDIVEL A CRIAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS CAPAZES DE SANAR AS DESIGUALDADES AMPLIADAS PELA PANDEMIA, 
ENTENDENDO QUE QUALQUER MELHORIA NA EDUCAÇÃO É FALSA SE NÃO TIVER 
VERDADEIRA E AMPLA VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. NESSE 
SENTIDO, FAZ-SE NECESSÁRIO A EFETIVAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
DOS PROFISSIOAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PRECONIZA A LEI NACIONAL 
11.738/2008, ART. 60, O EFETIVO CUMPRIMENTO DAS METAS PROPOSTAS NO PNE 
(METAS 15,16,17,18) PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REVOGAÇÃO DA PEC 095/2016, COM INTUITO DE 
GARANTIR O FINANCIAMETO ADEQUADO PARA A EDUCAÇÃO, E DAS RESOLUÇÕES 
02/2019, 01/2020 QUE DESCARACTERIZAM A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

 

Pojuca 
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Parágrafo Original: PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A 
EFETIVA VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Considerando as discussões 
realizadas no Eixo IV chegarmos a algumas conclusoes relativa a garantia de valorização do 
profisional da educação: ? necessidade de investimentos publicos na formação a nivel superior 
em pos graduação dos profissionais escolares considerando as modalidades de ensino na qual 
atuam em sala de aula; ? ampliar a progressão na carreira fazendo uso dos varios cursos com 
cargas horarias especificas, garantindo percentuais – gratificação permanente nos seus 
proventos, ? valorização salarial - piso salarial nacional para professores; ? capacitação e apoio 
pedagogico para os professores que atuam nas diversidades : campo,quilombolas, pessoas 
com deficiencias e vulnerabilidade social, ? apoio de profissional capacitado para auxiliar os 
professores (as) que atendem pessoas com deficiencia; ? reconhecimento e valorização 
salarial para pedagogos-coordenadores pedagogicos; ? invcentivo a estudo e pesquisa dos 
professores e pedagogos; ? dar visibilidade aos projetos de pesquisa desenvolvidos nas 
unidades escolares, que eles possam sair alem dos muros das escolas e sejam socializados 
com a Rede de Ensino – socialização de experiencias exitosas. ? espaços escolares dignos 
toda a comunidade escolar. ? Curriculo escolar especifico para as necessidades do Nordeste 
– “BNCC Regional” que atenda as necessidades especificas do nordeste- especifico para a 
“alfabetização”. 

 

Alagoinhas 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? 1ª Proposta: Fomentar 
possibilidades para que o município disponibilize aos docentes meios tecnológicos, construir 
parcerias com as entidades de ensino superior para que se ofereça aos docentes cursos de 
pós-graduação. 

 

Aramari 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Valorizar os(as) profissionais da 
educação das redes públicas de ensino, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) 
demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste 
PNE (Plano Nacional de Educação), em consonância com a Lei 9394/96, com adição no PNE 
e no Plano Estadual de Educação. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação Latus sensus e Strictus sensus, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres 
e 25 mil doutores, para os profissionais da educação básica de acordo com a 9394/96, à lei 
9424/96 e a lei 12056/2009 e dentro da prerrogativa dos artigos 61 a 64 da lei 9394/96 em 
regime de colaboração tripartirdes dos entes federados (União, Estado e Município e Distrito 
Federal). 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? A Constituição Federal em seu 
artigo 206, indica que o ensino será ministrado com base nos princípios de valorização dos 
profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, piso salarial 
profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, que pode ser 
adequado pelos municípios de forma gradativa. Vale ressaltar que as metas 17 e 18 do Plano 
Nacional de educação apontam para as medidas necessárias para a consolidação das 
garantias que se referem à valorização profissional. Um dos pontos citados na análise do Plano 
é a construção de diagnósticos dos planos de carreira e remuneração, a fim de analisar quais 
estados e municípios estão de fato assegurando as condições dignas de trabalho para os 
profissionais da educação. Pontos como receitas disponíveis, quantitativo de turmas, oferta 
parcial e integral, quantitativo de horas de docência necessárias por dia, quantitativo de 
profissionais para atuar nas atividades de suporte a docência, entre outros pontos, precisam 
ser analisados. Desse modo, ter como referência as legislações que tratam da valorização 
profissional e a garantia das questões como condições dos espaços de atuação, adequações 
das instalações físicas, atendimento à saúde e todas as demandas em relação à remuneração 
e plano de carreira, precisam ser dialogadas, revistas e questionadas . Cabe ao poder público 
a adequação oferecer condições que garantam uma educação de qualidade e  

 

Candiba 
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ao setor social o posicionamento frente aos descasos tanto do Governo Federal, Estadual e 
Municipal, uma vez que cada ente federado precisa assumir sua parcela de responsabilidade 
com a educação pública. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Garantir reserva técnica para 
professores da Educação Infantil, anos iniciais e EJA (anos iniciais). *Lotar o professor na sua 
área de formação. *Professores devem fazer a complementação para atuar na sua área afim. 
*Adequação do Plano de Cargo e Salário. *Ofertar curso de pro-funcionário para todos os 
funcionários envolvidos no processo educativo. *Realizar concursos após enquadrar todos os 
profissionais. *Promover a formação continuada de todos profissionais na sua área de ensino 
*Ofertar cursos de formação para uso de tecnologia, conteúdos midiáticos para todos os 
funcionários envolvidos no processo educativo. *Garantir espaços de formação continuada 
para professor do AEE e demais profissionais da Educação da Rede Municipal. *Investir na 
formação continuada, qualificando a equipe de formadores. *Formação para coordenação 
pedagógica. *Eleição para diretor escolar. *Enquadramento /concurso público *Incluir os 
critérios para o enquadramento. *Melhoraria da infraestrutura das escolas. (Climatizar). 
*Formação específica para as novas tecnologias. *Laboratório de informática. *Garantir a 
periodicidade das formações continuadas. *Garantir o Piso Nacional dos profissionais da 
educação aos professores que possuem mais de 20 horas de trabalho extra. *Formação 
continuada para todo pessoal de apoio das unidades escolares (apoio, merenda, porteiro, 
serviços gerais). *Salas de recursos multifuncional. *Bibliotecas. 

 

Capim Grosso 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? 1. Equiparação da valorização na 
remuneração inicial dos profissionais do magistério, independente do vínculo empregatício. 2. 
Garantir a lotação dos servidores de apoio a educação na função do cargo ao qual ele 
ingressou na carreira, possibilitar e promover a formação continuada para melhor desempenho 
das atividades a serem desempenhadas. 3. Assegurar a aplicabilidade e o desenvolvimento 
total do plano de carreira, cargo, remuneração e funções públicas dos profissionais da 
educação. 

 

Cardeal da Silva 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? ? Cumprir o Estatuto do Magistério no que se 
refere a mudança de nível (mestrado, doutorado e aperfeiçoamento profissional). ? Garantir a 
reserva de jornada para todos professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. ? Unificar o Plano de Cargos Carreira contemplando todos os trabalhadores e 
profissionais da educação. ? Cumprir estratégias postas no plano de carreira que assegure os 
profissionais da educação, projeções de valorização salarial, capacitação profissional, carga 
horária adequada e melhores condições de trabalho e saúde física e emocional. ? Realizar 
concurso público para profissionais: psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, 
neuropsicopedagogos, assistente social, professores, coordenadores pedagógicos, 
merendeiros e serviços gerais. ? Implementar programas que viabilizem o professor ao acesso 
a ferramentas tecnológicas e internet. ? Ampliar e garantir programas de formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação, como por exemplo oferta de bolsas de estudos para 
pós-graduação strictu sensu. ? Garantir profissionais de segurança nas escolas, bem como 
autonomia dos Gestores escolares. ? Reestruturar o Plano de Cargos e Carreira e o Estatuto 
do Magistério Lei nº 178/2012. ? Acesso a capacitação e condições adequadas de trabalho 
para todos os profissionais de educação. ? Aderir o Pró-Funcionário. ? Implantação de 
programas de saúde e bem-estar no município de apoio aos profissionais de educação. ? 
Parcerias com entidades de apoio ao profissional de educação que ofereçam capacitação, 
formação continuada e recursos para melhoria do trabalho. ? Valorizar e reconhecer o trabalho 
dos profissionais através de ações vinculadas às metas do PME. ? Garantir de forma 
permanente, gratificação aos profissionais da educação, como reconhecimento do seu esforço, 
sua capacitação e uso de suas ferramentas pessoais, incluindo os profissionais temporários. ? 
Fazer adequações na estrutura das escolas da Educação Infantil e Escolas do Campo, 
incluindo cuidadores nas turmas que possuem alunos com deficiência. ? Criar ações para 
garantir o apoio técnico para elaboração e reelaboração dos projetos políticos pedagógicos, 
adequando aos novos Currículos. ? Promover políticas que tragam qualidade de vida para os 
profissionais e assegurar os direitos do estatuto do magistério. ? Estruturação  

 

Casa Nova 
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das escolas com recursos tecnológicos, ampliar o sinal de internet, material didático, 
pedagógico, climatização, arborização e mobiliário adequado em regime de colaboração com 
os entes federados. ? Implantar uma infraestrutura para distribuir o sinal de internet nas 
escolas. ? Contratação de profissionais especializados para dar suporte e manutenção 
tecnológica. ? Investimento por parte da gestão local em parcerias com as universidades 
públicas para disponibilizar no município cursos de Graduação, Pós-Graduação e Mestrado 
para os profissionais da educação, inclusive com ênfase no uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC’s). ? Adesão ao Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil ? Parcerias 
com outros segmentos da administração pública, como Cultura, Assistência Social, Saúde, 
Esporte, etc, com projetos estruturantes nas diversas áreas. ? Ofertar condições adequadas 
de trabalho, visando cuidados com a saúde dos trabalhadores. ? Considerar o perfil e a 
formação do profissional adequando as funções que exercem. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? 1. Abertura de Concurso público para a 
efetivação dos funcionários. 2. Atualização do plano de carreira com a participação de todos 
os profissionais da educação. 3. Garantir que as ações presentes no plano de carreira sejam 
efetivadas. 4. Elaborar Políticas públicas que garantam parceria com clínicas e profissionais da 
saúde, para ajudar a enfrentar os problemas encontrados em sala de aula. 5. Projetos a longo 
prazo, que visem o acolhimento dos profissionais da educação no pós-pandemia; 6. Políticas 
públicas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação. 7. (Re)elaboração do 
Projeto Político Pedagógico (PPP). 8. Construção/Implantação de uma biblioteca pública bem 
organizada com acervo que atenda toda a sociedade, bem como, de bibliotecas nas instituições 
de ensino, equipadas de acordo a faixa etária do público alvo. 

 

Caturama 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? A discussão ocorrida no Eixo IV, 
que trouxe como título: “Valorização dos/as profissionais da educação: formação, carreira, 
remuneração e condições de trabalho e saúde, acabou sendo acalorada e trouxe as seguintes 
proposições em resposta ao questionamento: O que fazer para garantir a efetiva valorização 
dos/as profissionais da educação? 01. Garantir de forma ininterrupta programas de formação 
continuada de professores da educação básica em todos os níveis: “Educação infantil; Anos 
iniciais e Anos finais do Ensino fundamental, incluindo se aí as modalidades”. Não 
concordamos com a exclusão/interrupção de programas que vem dando certo, sem que haja 
uma consulta aos sujeitos envolvidos. É desrespeitoso fazer educação sem a escutatória. A 
exemplo disso temos o PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa) que saiu 
de cena, deixando uma lacuna irreparável. As políticas precisam ser de Estado, não de 
governo. Além disso, sofremos a escassez de formações voltadas para os Anos finais do 
Ensino Fundamental; 02. Garantia (pelos Governos Estaduais e Federal) de apoio técnico aos 
municípios para a reestruturação dos Planos de Carreira dos Profissionais da Educação. Sem 
o suporte necessário, fica inviável para alguns municípios de baixa arrecadação custearem 
apoio técnico para que os planos sejam feitos garantindo a participação de forma democrática; 
03. Criar programas (Estaduais e/ou Federais) de apoio à saúde de professores e demais 
profissionais da educação e estudantes. São alarmantes os índices de adoecimento nesse 
público. Foi sugerido a oferta de possibilidades para a aquisição de planos de saúde dos 
profissionais, especialmente dos municípios de pequeno porte onde as possibilidades de 
atendimento à saúde são reduzidas. 

 

Cotegipe 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Deve-se garantir e ampliar a oferta 
de programas e ações de incentivo à realização de cursos de graduação, pós graduação, 
mestrado e doutorado, enriquecendo a formação de nível superior. 

 

Crisópolis 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? 1.Estimular e apoiar de 
financiamento aos profissionais da Educação da rede publica nos cursos de graduação, pós-
graduação (mestrado e doutorado). 2.Intensificar o incentivo e apoio dos profissionais da Rede 
Pública Municipal no que discorre as metas 13 e 14. 3.Criar politica de formação para todos os 
profissionais que atuam na educação em âmbito nacional, estadual e municipal. 4.Reformular 
o plano de carreira do magistério com possibilidade de incluir os demais funcionários do 
município ou criar um plano específico para os profissionais: Merendeiras, ASGs, Vigia, Auxiliar 
Administrativo, Secretária e Motorista. E adequar as metas 17.1 17,2 do PME e novo FUNDEB. 
5.Criar a casa de conselhos 6. Cumprir o artigo 51 da lei 9.394 7.Garantir concursos publlico 

 

Curaçá 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Proposição 1 - Normatizar o Plano 
de Carreira com previsão de data para a efetivação das mudanças de níveis, gratificações e 
outras vantagens requeridas. Abrangência: Municipal; Proposição 2 - Fazer parceria com 
empresas de Plano de Saúde para atendimento aos Profissionais da Educação. Abrangência: 
Municipal; Proposição 3 - Efetivar, por meio de Decreto Municipal ou Lei Complementar, a 
gestão democrática; Proposição 4 – Cumprir fielmente a Lei do Piso Salarial Profissional 
Nacional. Abrangência: Municipal; Proposição 5 – Realizar processo seletivo para a 
contratação de Profissionais da Educação, e no caso de professor, com formação específica 
para a área. 

 

Guaratinga 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? - Garantir formação na área de 
atuação específica,garantindo os avanços horizontais e verticais para todas as categorias; - 
Atualizar o plano de carreira do magistério; - Criar o primeiro plano de carreira dos profissionais 
de apoio - Incluir no plano de carreira dos profissionais da educação , plano de saúde. -
Incorporar as vantagens pessoais como salário base para os demais adicionais provisórios 
para fins de aposentadoria; -Criar núcleo de atendimento psicológico e terapêutico voltado para 
os profissionais da educação; -Abrir concurso para a reposição das vagas disponibilizadas pelo 
afastamento dos profissionais aposentados; - Oferecer formação continuada com carga horária 
extra remunerada para capacitação por hora de estudo; - Adequar as salas de aulas para que 
atenda o padrão minimo de funcionamento e ventilação que proporcione aos professores e 
alunos bem estar ,com iluminação natural e ventilação cruzada; -Incentivar a implementação 
de projetos para uma educação inclusiva humanizada englobando todos os profissionais e 
agentes da sociedade e da educação. 

 

Ibipeba 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Reformular os Planos de Carreira 
dos municípios e constar um plano de saúde,cobrindo todas as especialidades conforme as 
necessidades dos profissionais da educação com isenção de carência,de alcance regional e 
nacional. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Cumprimento integral do plano de 
cargos e salários dos trabalhadores em educação; Assegurar a formação inicial e continuada 
de todos os trabalhadores em educação Oferta de suporte socioemocional, para todos da 
comunidade escolar. 

 

Ipirá 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? Emenda nova (linha 1057): Deste modo deve-se 
fornecer condições necessárias de saúde ao profissional de educação, beneficiando-o com um 
plano de saúde. Emenda nova (linha 1096): É inadmissível que haja o retrocesso no que diz 
respeito à valorização dos profissionais de Educação, é inaceitável que a formação inicial e 
continuada dos professores (as) seja desvalorizada, sendo substituída por uma valorização 
beneficiada, de competição na produtividade de trabalho. Problematização: Sabemos que o 
professor tem um papel fundamental para a sociedade, mas para isso é preciso garantir 
condições de trabalho, salários dignos e planos de carreira com piso salarial e direito a provas 
e títulos. Assim como jornada compatível com os afazeres escolares e formação inicial e 
continuada. 

 

Irajuba 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? A valorização dos profissionais da 
educação, foi muito afetada com este governo. Sabemos, que o território brasileiro é extenso 
e as diferenças de regiões, estados e até mesmo de municípios próximos colocar barreiras 
para a abrangência de direitos por equidade com qualidade. Entretanto, a disparidade em 
vários setores educacional não se justifica com as diferenças existentes de norte a sul do país. 
A lei 11.738 do piso salarial dos professores de magistério a exemplo não garantiu que todos 
tivessem esse direito. Há ainda um desafio maior com relação aos demais profissionais da 
educação. São classes trabalhistas que não possuem plano de trabalho nenhum garantido. 
Visto isto, existe uma forte demanda por concursos públicos, processo pelo qual poderia 
amenizar as diferenças entre esses profissionais. Porém, a política com os olhares para a não 
garantia por direitos, como a estabilidade profissional, vantagens de tempos de serviço, entre 
outras questões, não priorizam concursos públicos. Sustentando a educação por meio de 
contratos diretos ou processos seletivos. Muitos direitos estão sendo violados, como: • A 
implantação de planos de cargos e salários para todos os profissionais da educação; • 
Concursos públicos em diversas áreas da educação; • Valorização de desempenho 
profissional; • Garantia da licença prêmio em tempo hábil para todos os profissionais da 
educação, independente de cargos ocupados. • Plano de saúde, apoio psicológico para os 
profissionais de educação. • Equidade de investimentos em todo território nacional 

 

Iraquara 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO?? Garantir e manter os direitos 
conquistados e a política de direitos conquistados pelo fortalecimento dos movimentos 
sindicais; ? Criação de núcleos de saúde para atendimento dos profissionais da educação; ? 
Fortalecimento da Política de formação de professores e profissionais da educação; 

 

Itabela 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? 1) Oferecer, com apoio dos entes 
federados ou com recursos próprios, aos professores e alunos, estrutura escolar adequada 
com biblioteca, laboratório de informática e ciências, quadra esportiva, parque infantil e demais 
dependências necessárias para o oferecimento e garantia da qualidade do processo ensino-
aprendizagem. 2) Garantir o efetivo pagamento de todos os direitos trabalhistas para os 
professores e demais profissionais da educação que exercem o trabalho temporário. 3) 
Disponibilizar apoio pedagógico, tecnológicos e social (saúde) aos professores para colaborar 
no processo ensino aprendizagem. 4) Ofertar e/ou desenvolver, com apoio dos entes federados 
ou com recursos próprios, cursos de formação continuada atualizada e de qualidade voltados 
para a realidade educacional contemporânea. 

 

Itagibá 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? 1 Promover formação continuada 
para os profissionais da educação, com objetivo de estudar profundamente sobre a BNCC e 
sua aplicabilidade na prática docente. 2 Promover palestras de conscientização às familias, 
demonstrando que a escola não só deve formar o aluno para o mercado de trabalho, mas para 
a vida em sociedade plural. 3 Definir no art. 61 da Lei 9.394/96 (LDB), critérios para a  

 

Itambé 
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definição e atuaçao dos profissionais de “notório saber”. 4 Incentivar as instituições e órgãos 
municipais e estadual de educação a criarem os seus currículos com conteúdos e propostas 
que retratem a realidade local de cada município. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? 1- Substituir, onde se refere a 
todos os profissionais da educação o termo professor por todos os profissionais da educação. 
2- Desvincular a valorização profissional do sucesso ou insucesso dos estudantes. 3- Garantir 
o gozo do direito ao tratamento de saúde com permanência dos direitos do cargo em exercício. 

 

Jacobina 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Concluímos que a valorização dos 
profissionais da educação não se restringe exclusivamente à remuneração, desde quando o 
piso salarial nacional seja cumprido e que todos sejam inseridos no plano de carreira, 
proporcionando também seu crescimento no fator de conhecimento e benefícios, sendo 
necessária uma estrutura física e materiais didáticos pedagógicos adequados, apoio 
psicológico e uma gestão democrática que tenha abertura de diálogo em concenso com sua 
equipe e comunidade escolar, viabilizando um ambiente propício às condições de trabalho e 
saúde. Considerando a possibilidade do retorno das aulas presenciais, é imprescindível a 
elaboração de um protocolo que garanta a segurança dos profissionais da educação, bem 
como de toda comunidade escolar. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? 1. Acompanhar os reajustes do 
Piso Nacional para toda Categoria; 2. Implementação e aprovação do Plano de Carreira; 3, 
Criação de um Centro de Atendimento Multidisciplinar a saúde do profissional da educação; 4. 
Garantir auxílio alimentação, bem como reajustá-lo baseado no valor da cesta básica 
promovendo uma alimentação mais digna; 5. Garantir auxílio transporte para os profissionais 
da educação; 6. Promover meios pelos quais o profissional de educação tenha acesso e apoio 
financeiro à formação continuada, pós graduação, mestrado, doutorado. 

 

Mata de São 
João 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Cumprir na integra a Lei do Plano 
Nacional de Educação principalmente as metas 17, 18 e suas estratégias. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? • Reformular e efetivar o plano de 
cargo e carreira, de forma a incluir todos profissionais de educação • Garantir a formação inicial 
e continuada a todos os profissionais da educação, assegurando a valorização da carreira 
profissional com os critérios de progressão continuada. • Garantir que haja formações 
continuadas diante das especificidades da rede e das instituições. • Estabelecer ações de 
promoção, prevenção, atenção e atendimento a saúde e integridade física, mental e emocional 
de todos os profissionais que compõem a educação. • Garantir a periodicidade de concursos 
públicos. 

 

Rodelas 

 



535 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? O eixo IV não fez nenhuma 
indução no corpo do texto do Documento Referência, no entanto direcionou os debates em 
torno da problemática: Problematização: O que fazer para garantir a efetiva valorização 
dos/das profissionais da educação? ? No Eixo IV com a temática Valorização dos/as 
Profissionais da Educação: formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde, 
foi discutido o processo de valorização dos profissionais da Educação, o qual deve começar a 
ser pensado no local em que atuamos, pois assim gradativamente torna-se uma conquista 
global. ? A progressão do processo de valorização depende dos cumprimentos das metas 
traçadas nos Planos (PME; PNE ...) e legislações no decorrer do período estipulado, lembrando 
que se deve respeitar o tempo de execução de cada uma delas. ? Diante disso, foram sugeridas 
ações a fim de alcançar as metas no que concerne a essa temática em todos os âmbitos e 
segmentos profissionais, a partir da seguinte problematização: O que fazer para garantir a 
efetiva valorização dos profissionais da educação? ? Mobilizar servidores, agentes públicos, 
gestores e a comunidade para empreender esforços no sentido de assegurar investimentos 
em: ? Estrutura e tecnologia, bem como melhorar as condições de trabalho, investindo na 
infraestrutura física nas unidades de ensino, recursos eletrônicos e equipamentos disponíveis 
para educadores/as e estudantes; ? Realizar concurso público para composição efetiva das 
equipes escolares; ? Revisão e efetivação do plano de carreira; ? Respeito ao piso salarial e 
demais progressões na carreira; ? Destinação adequada dos recursos do FUNDEB para a 
valorização dos profissionais de educação; ? Constituição de uma equipe multidisciplinar de 
saúde para dar assistências aos profissionais de educação em áreas onde são mais 
recorrentes problemas relacionados ao exercício da profissão (fisioterapeuta; fonoaudiólogo; 
psicólogo); ? Formação continuada para os profissionais de educação ministrada 
preferencialmente por educadores do município e voltada para a realidade local; ? Considerar 
e atribuir pontuação maior no processo seletivo ao tempo de trabalho e a formação local do 
candidato ao cargo pleiteado; ? Contrato com vigência mínima de dois anos, com prerrogativa 
de mais dois anos de acordo com a necessidade do município, a fim de reduzir a rotatividades 
de profissionais, de acordo com o modelo da rede estadual (REDA); ? Remuneração de acordo 
com o nível de escolaridade para os profissionais de educação em regime de contrato. 

 

Santa Cruz 
Cabrália 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? Governo Federal, Estadual e Municipal devem 
facilitar o acesso aos cursos de mestrados e doutorados para os professores efetivos da rede 
municipal e Estadual. Concurso para professor por área de conhecimento com jornada de 40 
h de trabalho e enquadramento funcional para os professores efetivos de 20h. Fazer concurso 
para Coordenador, Supervisor, psicopedagogo, assistente social, psicólogo educacional e 
secretário escolar. Plano de Saúde para os profissionais da educação. 

 

Santa Rita de 
Cássia 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Incentivar a implementação de 
política de atenção à saúde para os profissionais da educação, com ênfase na prevenção de 
doenças decorrentes do trabalho, destacando as relacionadas com a saúde vocal, a saúde 
mental e os distúrbios osteomusculares, por meio de medidas de promoção da saúde, numa 
perspectiva biopsicossocial e com ações intersetoriais de saúde, educação e assistência 
social, de modo a construir uma rede de apoio que garanta o efetivo atendimento aos 
profissionais com um olhar prioritário. Criar uma política nacional de promoção da saúde, 
criando o programa de oferta de Planos de Saúde para os profissionais da educação. 
Assegurar um planejamento anual e a garantia com critérios claros para a concessão de 
licenças-prêmio e férias, de forma transparente e pública, com a divulgação periódica no Diário 
Oficial do Município. Implantar de forma efetiva a garantir a aplicabilidade do Plano de Carreira, 
Cargos, Remuneração e Funções do Magistério, assegurando a todos os profissionais do 
Magistério os direitos que lhe são garantidos. Atualizar o Plano de Carreira e garantir a sua 
aplicabilidade de acordo com de acordo com a LDB 9394/96. 

 

São Gabriel 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? • Garantir o cumprimento na 
íntegra da legislação municipal, estadual e federal; • Garantia de direito na assistência à saúde 
dos profissionais de educação; 

 

Serra do 
Ramalho 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO IV 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENTO-SÉ SISTEMATIZAÇÃO DAS 
EMENDAS E INSERÇÃO NO SISTEMA DE RELATORIA DATA: 23 e 24 DE NOVEMBRO DE 
2021 EIXO IV – “VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO: 
FORMAÇÃO, CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE” 
COORDENAÇÃO: MEIRE LUCIA CARVALHO DOS SANTOS RELATOR 1: ILANILDO 
PEREIRA DE OLIVEIRA RELATOR 2: WISNIK BENICIO DOS SANTOS DIAS SECRETÁRIO: 
PAULUS VINÍCIUS DE BRITO AZEVEDO RELATO: Na noite do dia vinte e três do mês de 
novembro de dois mil e vinte e um, em uma reunião virtual pelo google meet os/as participantes 
do eixo IV, acompanharam a leitura do texto referente ao eixo IV feito pelo secretário do eixo, 
logo após a equipe passou a instigar o grupo para realizar as mudanças necessárias dentro de 
texto, os participantes concordaram com a proposta do texto, onde colocaram como verídica 
as mudanças e as propostas. Acharam por bem não fazer alterações na estrutura do texto, 
então participaram relatando necessidades que passavam em sala de aula tanto na sede 
quanto no interior como: a falta em algumas situações de livros didático para trabalhar com os 
alunos principalmente no período de pandemia e na modalidade de EJA a ausência de livros; 
foi relatado o sentimento de alguns contratados de pouco respeito de algumas equipes de 
gestão escolar a esta função, em especial, nas participações de decisões internas das escolas, 
em relação a gestão municipal o sentimento é da falta de cuidado com seus pagamentos no 
que se refere aos benefícios de remuneração; relataram ainda a necessidade da reforma de 
algumas escolas; educadores dos interiores pedem também que valorizem os educadores de 
crianças especiais. Foi relatado também pelos profissionais a necessidade de um cuidado 
constate na oferta do transporte escolar, a garantia igualitária em toda a rede do lanche, 
material didático e finalizam pedindo materiais tecnológicos para toda rede municipal. 

 

Sento Sé 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO? Garantir a efetivação do plano de 
carreira do Magistério; Garantir a fruição da licença prêmio ou pecúnia para os profissionais da 
EDUCAÇÃO. 

 

Serra Preta 

 

     

 

Garantir Concurso Público a contemplar 90% do Quadro de Efetivos. 
 

Abaré 

 

     

 

Formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde, a expositora explanou o 
resumo do eixo e relatoria pontuou as seguintes contribuições da plenária: 1057- Plano de 
saúde. Psicologo para atender os profissionas de Educação. 

 

Adustina 
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Apoiar as parcerias dos sindicatos no tocante à assistência legal aos profissionais da 
Educação, através da contínua garantia nos planos de carreira, licenças remuneradas e 
incentivos para qualificação profissional, com contínua progressão salarial. Apoiar os 
programas permanentes de iniciação à docência, incluindo campos campos específicos como 
formação para profissionais de educação para escolas do campo, comunidades indígenas e 
quilombolas, bem como educação especial. Promover a expansão de programa de composição 
de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura, e programas específicos de acesso 
a obras produzidas em libras e braille a serem disponibilizados para docentes e discentes. Em 
virtude da pandemia da covid-19, garanatir aos profissionais da educação a assistência sócio-
emocional, com garantia de retorno as atividades presenciais respeitando todos os protocolos 
de segurança sanitária 

 

Água Fria 

 

     

 

O formador de todas as demais profissões, tem a sua tão desvalorizada, principalmente se 
levarmos em conta os demais países, que faz com que a procura pela formação nessa área, 
seja tão pequena. Não é cabível que haja, em pleno século XXI, principalmente no cenário 
atual de nosso país, uma desvalorização tão grande entre as profissões, em especial com a 
dos professores. Apesar de algumas conquistas da classe, nota-se sua insuficiência. São 
pessoas que necessitam, entre tantas outras demandas, de um psicólogo, fonoaudiólogo, para 
poder exercer com ainda mais maestria, sua profissão, árdua, mas extremante gratificante. 

 

Érico Cardoso 

 

     

 

Linhas 1033 a 1041] - As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem 
necessariamente envolver infraestrutura adequada das instituições educacionais, promovendo 
a construção, adequação, ampliação, manutenção e aquisição de equipamentos em 
quantidades suficientes para os estudantes terem acesso à (biblioteca, laboratório de 
informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependências), a garantia de 
tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de 
planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a 
construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. [Linhas 
1053 a 1057] - Com a pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e 
precarização têm contribuído sobremaneira para o adoecimento dos/as profissionais da 
educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença enquanto processo deve ser 
abordado em sua determinação social e histórica. Ofertar atendimento com profissionais 
especializados em regime de Plano de Saúde. [Parágrafo novo] - A efetiva valorização dos 
profissionais da educação dar-se-á a partir da garantia de: 1- Condições de trabalho: local com 
estrutura e equipamentos adequados (quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios de 
informática...) 2- Formação, Carreira e Remuneração: oferta de formação continuada e garantir 
o cumprimento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 3- Saúde: Ofertar atendimento 
com profissionais especializados em regime de Plano de Saúde O que implica na ampliação 
do Financiamento Público em Educação (previsto nos Planos Decenais de Educação – PNE / 
PEE/ PME). [Par4ágrafo novo] – Ensinar e aprender faz parte da natureza humana, e o 
processo de formação do cidadão e da cidadã ocorre desde o nascimento, através de ações 
contínuas que organizam a forma de ser de uma sociedade. Nesse contexto, o profissional da 
educação ocupa lugar central, cumprindo a tarefa de cuidar da formação dos que chegam até 
a escola. O trabalho dos profissionais da educação necessita de condições adequadas para 
ser realizado com sucesso. Valorizar os professores é condição fundamental para melhoria da 
escola pública e deve integrar as políticas públicas do município. Assim sendo é fundamental 
que os planos decenais de educação orientem a instituição dos planos de carreira para os 
profissionais da educação abrangendo os elementos indissociáveis da valorização profissional 
que são: • Salário digno; • Carreira atraente; • Jornada compatível; • Garantia de formação 
continuada. 

 

Andorinha 

 

     

 

Ensinar e aprender faz parte da natureza humana, e o processo de formação do cidadão e da 
cidadã ocorre desde o nascimento, através de ações contínuas que organizam a forma de ser 
de uma sociedade. Nesse contexto, o profissional da educação ocupa lugar central, cumprindo 
a tarefa de cuidar da formação dos que chegam até a escola. O trabalho dos profissionais da 
educação necessita de condições adequadas para ser realizado com sucesso. Valorizar os 
professores é condição fundamental para melhoria da escola pública e deve integrar as 
políticas públicas do município. Assim sendo é fundamental que os planos decenais de 
educação orientem a instituição dos planos de carreira para os profissionais da  

 

Andorinha 
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educação abrangendo os elementos indissociáveis da valorização profissional que são: • 
Salário digno; • Carreira atraente; • Jornada compatível; • Garantia de formação continuada. 

   

     

 

A partir da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010 e 2014), a acepção de valorização 
dos/as profissionais da educação foi assumida por comportar a articulação e a 
indissociabilidade da formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho. 
Por ser um conceito em construção e situado no contexto das lutas dos trabalhadores da 
educação, foi incorporado nessa definição a dimensão da saúde, a partir da Conape/2018. A 
valorização dos/as profissionais da educação comporta duas dimensões: objetiva e subjetiva. 
A dimensão objetiva compreende os seguintes aspectos: regime de trabalho, piso salarial 
profissional; carreira docente; concurso público, formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e saúde outros aspectos. A dimensão subjetiva abarca o reconhecimento social e a 
dignidade profissional. As condições de trabalho dos/das profissionais da educação devem 
necessariamente envolver infraestrutura adequada das instituições educacionais (biblioteca, 
laboratório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependências), 
a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de 
atividades de planejamento, e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à 
comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões 
escolares. Ao tratar de condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis: 
nível de ensino na esfera de atuação profissional (municipal, estadual, federal) e a natureza da 
instituição no caso da esfera privada (confessional, comunitária, empresarial). As condições de 
trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação dos/das profissionais da educação. 
Os/as profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são 
recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por 
este tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e 
prejudica o trabalho pedagógico .Por esse motivo ,é imprescindível a realização de concurso 
público para os diferentes profissionais da educação e que se estude a melhor forma de ter 
psicólogos e assistentes sociais para atender as escolas. As condições de saúde estão 
intrinsecamente relacionadas com a garantia de condições de trabalho. Desse modo, as 
políticas de valorização profissional devem considerar a relação entre trabalho dos/as 
profissionais da educação, condições de trabalho e saúde. Com a pandemia, aspectos como 
sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o 
adoecimento dos/as profissionais da educação. Considera-se, desse modo, que saúde-doença 
enquanto processo deve ser abordado em sua determinação social e histórica. Dessa forma, 
torna-se absolutamente necessário que os municípios ofereçam Plano de Saúde para todos os 
profissionais da educação e também para todos os dependentes. Também devem implementar 
o Programa Saúde do Professor ,como acontece em todo Estado da Bahia. No âmbito do local 
de trabalho, as condições de trabalho necessárias para a sua concretização abrangem as 
instalações físicas, os materiais e os insumos. No âmbito das relações trabalhistas, envolvem 
as próprias condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de remuneração, de 
carreira e estabilidade. A Valorização profissional , uma das diretrizes do PNE, e objeto das 
Metas 17 e 18, contempla a adoção de planos de carreira, com critérios de progressão 
continuada que elevem a remuneração progressivamente pelo tempo de atuação e a elevação 
da formação, incentivando o/a profissional a permanecer na carreira, assegurando salário e 
remuneração dignos, tendo como base o piso salarial nacional profissional e condições de 
trabalho e de saúde adequadas, bem como o ingresso na carreira do magistério público por 
concurso. A formação inicial, em nível superior, e a formação continuada, também em nível de 
pós-graduação, dos/as profissionais da educação são aspectos importantes em sua 
valorização, presentes nas metas 15 e 16 do PNE.E precisam ser garantidos ser garantidos e 
estimulados com remuneração com remunerações condizente com a progressão de carreira. 
Cabe a partir da palavra cabe iniciar um novo parágrafo) denunciar que o CNE aprovou, em 
processo marcado pela falta de diálogo com as entidades do campo educacional (atitude 
adotada de forma reiterada no atual Governo e na atual composição do Conselho), duas 
resoluções – Resolução 02/2019 e Resolução 01/2020 – que descaracterizam essa formação 
e a submetem à BNCC. Também foi assim a aprovação1 pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE) da BNCC – em dezembro de 2017; a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, e em dezembro de 2018, a BNCC para o Ensino Médio, ambas homologadas 
pelo Ministério da Educação (MEC) de forma rápida, a primeira no mesmo dia e a segunda na 
semana seguinte. A BNCC, além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e 
promover a alienação do fazer docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação 
inicial e continuada dos/as profissionais da educação. Ademais, a BNCC não considerou as 
contribuições e críticas das entidades, dos/as profissionais da educação, de famílias, de 
comunidades escolares e dos/das estudantes 1 Em duas etapas distintas, em  
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processo iniciado em junho de 2015, marcado por um simulacro de participação que 
desconsiderou as críticas das entidades do campo educacional. No processo de sua 
elaboração, além de excluir temas sociais importantes (como a discussão de gênero e 
identidade de gênero), esvaziando-os de significado. A BNCC é inaceitável do ponto de vista 
curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica ancorada em concepções 
ultrapassadas, que atribuem centralidade a um catálogo de competências e habilidades e 
aponta para a implantação de processos de centralização, padronização e controle que 
desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia dos sistemas de ensino, 
favorecendo interesses privatistas. Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, pelos 
órgãos públicos da educação e, até mesmo, por parte da população, de que a escola pública 
não funciona, que suas professoras e seus professores são malformadas(os) e 
desinteressadas(os) e que seus estudantes não têm disciplina e não gostam de estudar, aplica-
se a receita da política neoliberal, de padronização, controle e privatização: militarizar, 
privatizar, fornecer vouchers educacionais, avaliar em larga escala e bonificar o corpo docente 
no lugar de respeitar o piso salarial. A BNCC reforça uma concepção de educação que 
relaciona qualidade do ensino com as necessidades do mundo do trabalho, negligenciando o 
princípio constitucional de formação cidadã, afirmando que documentos da OCDE, do Banco 
Mundial e da Confederação Nacional da Indústria defendem “que a qualidade na educação 
está diretamente ligada ao aumento na produtividade no trabalho”, como forma de ampliar a 
competitividade na indústria e nos serviços. Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma 
do ensino médio, são instrumentos normativos que desqualificam a educação básica, 
descaracterizam suas finalidades e precarizam a formação nas escolas públicas, prejudicando, 
principalmente, os estudantes oriundos das camadas populares. Cabe ainda destacar que todo 
o processo de elaboração e aprovação da BNCC foi marcado pela falta de diálogo com as 
entidades acadêmicas, cujos posicionamentos e análises críticas não foram considerados, 
privilegiando como interlocutores as fundações privadas e seus interesses mercantilistas. Da 
mesma forma, a Lei 13.415 de 16/02/2017, que determinou a reforma do ensino médio, foi 
originada em Medida Provisória imposta sem discussão com a sociedade, e que alterou a LDB 
em diversos aspectos, inclusive no que se refere aos profissionais da educação, impondo a 
figura do “notório saber” sem qualquer critério. A Resolução 02/2019, que define novas 
Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial e institui a Base Nacional Curricular da 
Formação Inicial de professores (BNC-Formação), revogou as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação 
Básica (Res. CNE 02/2015), aposta na instrumentalização da formação docente, reduzindo o 
conhecimento educacional a um conjunto restrito de competências e de técnicas de ensino 
representativas dos valores e desejos de mercado. Trata-se de documento obstinadamente 
preocupado em fazer com que os estudantes das licenciaturas se apropriem exclusivamente 
de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão política da educação, na querela ilusória de 
que educação é um campo neutro e sem intencionalidades. A Resolução 02/2019 
desconsiderou não só o posicionamento crítico das entidades nacionais do campo educacional, 
que integram o FNPE, mas também o esforço empreendido pelas IES, especialmente 
universidades, que reformularam seus cursos de licenciatura, ou encontravam-se em processo 
de reformulação, à luz da Res. 02/2015. A nova resolução representa um grande retrocesso 
para a formação de professores e professoras ao descaracterizar os cursos para adequá-los à 
BNCC, desvincular a formação inicial da formação continuada na construção dos projetos 
institucionais de formação que propunham a necessária articulação com as redes de ensino 
de educação básica. Ademais, a Res. 02/2019 desconsidera a valorização profissional como 
um elemento importante (o que estava presente na Res. 02/2015) e fere a autonomia 
universitária na construção de projetos institucionais de formação. Na mesma lógica do capital, 
as fundações privadas já visavam hegemonizar a oferta dos cursos de formação, com o apoio 
do MEC, que contratou uma empresa privada para sistematizar a terceira versão da BNCC. Do 
mesmo modo, as resoluções destinadas à formação inicial e continuada de professores/as 
cumprem o mesmo desígnio de criar demandas de formação a partir de um currículo 
prescritivo, padronizado e restritivo, desconsiderando a enorme diversidade das escolas 
brasileiras e das demandas formativas de seus profissionais. Assim, o CNE aprovou, ainda, 
em meio da à pandemia da Covid-19, a Resolução CNE/ CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020, 
que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada). Tal resolução, 
aprovada sem nenhuma discussão acerca do conteúdo, é mais um ataque e retrocesso à 
formação dos/as professores/as e, atendendo aos interesses das fundações privadas, favorece 
e estimula a privatização da formação continuada. A intencionalidade de separar formação 
inicial da formação continuada tem relação direta com os interesses do mercado educacional, 
por isso a velocidade em que se efetua a “reforma da educação” e sua ênfase na padronização, 
na privatização e no controle. No campo da docência, em um país que teima em não cumprir 
um piso salarial nacional para os professores e professoras, o processo de intensificação e 
precarização das condições de trabalho dos/das profissionais da educação é acentuado, dando 
espaço, inclusive, à chamada “uberização”, processo em que  
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professores/as são organizados para trabalhar por demanda tanto de escolas públicas como 
das de redes privadas. Professores e professoras são submetidos a pesadas rotinas de 
trabalho e a baixas condições laborais. São tratados, ainda, como se fossem inimigos internos 
a merecer a desconfiança dos gestores e ou de seus empregadores. Não bastasse isso, sua 
formação profissional vem sendo flexibilizada e reduzida ao simples municiamento prático, a 
partir de visão tecnicista centrada na ênfase do desenvolvimento de competências e de 
habilidades. Assim, para a atual condução das políticas públicas da formação de 
professores/as, assumida pelo CNE, o órgão indica em seus documentos, de forma falaciosa 
e inverídica, que pesquisas nacionais e internacionais afirmam que a qualidade dos 
professores é, isoladamente, a responsável pelo sucesso ou fracasso dos estudantes. Fatores 
como formação crítica, condição de trabalho, de salário, diferença de renda, de classe social, 
são secundarizados, desconsiderando seus efeitos na produção da qualidade profissional. 
Retoma-se a ultrapassada pedagogia das competências e reduz-se a formação e o ensino à 
sua dimensão instrucional, no sentido restrito de aplicação prática do conhecimento, como 
referência curricular, a fim de prescrever o desenho formativo para a formação de professores 
da educação básica. Cabe ainda destacar os ataques empreendidos à organização dos 
professores/as e demais profissionais da educação, especialmente aos sindicatos de 
professores/as e trabalhadores/as da educação, a perseguição aos dirigentes e militantes das 
organizações sindicais e movimentos sociais, e a criminalização de seus movimentos e 
mobilizações. Com a pandemia e a necessidade de manter distanciamento social e evitar 
aglomerações, temos a retração das manifestações de massa que alertavam a sociedade para 
os retrocessos impostos e fortaleciam a resistência, ampliando a divulgação das pautas e 
bandeiras de luta. Resistir aos retrocessos em tempos de pandemia é mais um desafio para 
os educadores e a Conape tem um papel relevante nessa mobilização. A formação, 
valorização, incluindo condições de trabalho, saúde e remuneração dos/as profissionais da 
educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, como patamar 
fundamental para a garantia da qualidade de educação. É necessário superar a ideia, posta 
em prática em alguns estados e municípios, de modificar os planos de carreira em função do 
piso salarial para introduzir remuneração por mérito e desempenho, em detrimento da 
valorização da formação continuada e titulação ou, ainda, de vincular a remuneração a 
resultados de desempenho de estudantes, professores e professoras nas avaliações internas 
e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, federal e internacional, nos testes próprios 
ou nacionais. Tais políticas colocam em risco a carreira do magistério e fragilizam o estatuto 
profissional docente, abrindo caminho para o total controle e desqualificação do trabalho 
pedagógico. Grande parte dos problemas, atualmente, no campo da valorização profissional, 
deve-se à extrema fragmentação nas políticas de formação e valorização profissional que 
separam a formação das demais condições no exercício dado trabalho do/da funcionário/a e 
do/da docente, como a garantia de salários justos e dignos com a implementação e o 
cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), a definição e implementação da 
carreira, entre outros. Para fazer face ao cenário de retrocessos, é preciso lutar pela efetiva 
valorização dos/ as profissionais da educação e incluir no debate a agenda do pacote de 
reformas do Estado (aliança entre o capital industrial, agrário e comercial sob o comando do 
capital financeiro), que aumenta a super exploração da força de trabalho e maior centralização 
e concentração do capital internacional financeiro, e determina o retrocesso das políticas 
educacionais, a redução do direito à educação às ofertas do mercado e, simultaneamente, 
hegemoniza o papel das fundações educacionais. Assim, não obstante a calamitosa gestão da 
crise sanitária e os pífios resultados econômicos, o Governo e o mercado têm um discurso 
coeso, de necessidade das medidas ultra neoliberais emquanto praticam forte intervenção no 
Estado, cabendo à Conape a intensificação do debate sobre a dimensão da crise econômica, 
aprofundada com a pandemia mas não criada por ela, e suas mediações com a educação e o 
sistema escolar. A valorização dos/das profissionais da educação básica e superior, pública e 
privada (professores/ as, técnicos/as, funcionários/as administrativos/as e de apoio), outro eixo 
estratégico do fazer educação, deve, portanto, envolver as necessárias políticas de formação 
inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um digno (assegurado o 
cumprimento de piso salarial profissional nacional para os/as profissionais da educação), 
condições e relações democráticas de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de uma dimensão 
estratégica para impulsionar avanços na qualidade da nossa educação. Não há educação sem 
profissionais da educação respeitados/as e valorizados/as. Precisamos de uma formação 
continuada que atenda à nossa realidade à e as necessidades das nossas escolas ,alunos 
famílias e não engessada e vinda de parte de quem está fora da escola. Ainda em termos de 
valorização dos/as profissionais de educação devemos considerar o debate sobre a reabertura 
das escolas. Este debate expressa o desafio imposto pela pandemia. De um lado temos a 
preocupação de garantir que a escola não se torne um foco de disseminação da doença, 
aumentando ainda mais o número de mortes. De outro, vemos a escola como espaço para a 
garantia de direitos, promoção do ensino e do aprendizado, além de promover a proteção, 
alimentação e bem estar. Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, 
havia a expectativa de retorno rápido. Em breve completará um ano que a maioria das escolas 
de todo o País continua sem realizar atividades presenciais. A  
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pandemia não significa apenas a parada das atividades escolares, mas o luto de muitas 
famílias e as dificuldades que estão enfrentando frente ao cenário anterior. Diante disso, os 
esforços de diferentes esferas governamentais não foram suficientes para garantir que as 
escolas se equipassem minimamente para promover o retorno às aulas. A precariedade de 
infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no mínimo necessário um 
plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança e disponibilize recursos 
para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar condições subjetivas de 
segurança para que a comunidade escolar se sinta segura para retornar. Regime de trabalho 
• Garantir cem por cento da reserva técnica. Carreira docente • Garantia do cumprimento do 
piso salarial. • Garantia progressão vertical e horizontal de forma imediata mediante 
apresentação dos documentais; • Concurso Público para ampliar o número de professores AEE 
e coordenadores pedagógicos do Município ; • Concurso publico para Psicólogos e Assistentes 
sociais para atuar dentro das escolas. Condições de trabalho e saúde • Criar o B Programa 
Saúde do Professor ou Saúde dos Profissionais de Educação (um plano de saúde custo baixo, 
ofertado com contrapartida do município na condição de grande empregador, garantindo 
atendimento médico de qualidade aos servidores, seus dependentes e agregados. Melhoria na 
Infraestrutura das escolas • Reformas das unidades escolares seguindo as atuais medidas de 
biossegurança. 

   

     

 

Aumento do número de estudantes nas escolas públicas do município de Arataca, através da 
busca ativa dos alunos – Criar uma comissão para estruturação e implementação da mesma; 
com a efetiva participação de todos os órgãos/instituições educativa competentes. Educação 
de qualidade: acesso e permanência do aluno: Descentralização das turmas do EJA e criação 
e/ou reabertura de sala(s) de aula em locais específicos. Distribuição continua de Kits de 
alimentação para os alunos da EJA. Alimentação extra p/ os alunos da Zona Rural. Reforma 
e/ou construção de espaços físicos adequados as necessidades educacionais. Valorização 
Profissional: Formação continuada que atuam nas diferentes áreas da educação escolar. 
Melhoria e observância dos avanços previstos no Plano de Carreira. Implementação de 
medidas de segurança que garantam a integridade física, moral e profissional de servidor 
público educacional. Prover Plano de Saúde. 
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( X ) Aditiva - Assegurar as necessárias políticas de formação inicial e continuada, a 
estruturação e o fortalecimento das carreiras, um salário digno viabilizado por meio do 
cumprimento do piso salarial nacional para os/as profissionais da educação e implantação ou 
reestruturação do Plano de Cargos e Salários para todos os profissionais da educação, 
garantindo condições e relações democráticas de trabalho. (COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). 
( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação 
inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado 
e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos 
Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à 
saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e 
ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis 
para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, 
laboratórios das ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, 
banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. - Garantir a oferta e acesso aos cursos de 
formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, 
doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada 
(garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - 
Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, 
garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas 
públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento 
especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, 
cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, 
Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo 
que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas climatizadas, 
quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, espaços 
inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 
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Para valorização dos profissionais da Educação é imprescindível assegurar o cumprimento da 
Lei 092/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores 
do Magistério Público e dos profissionais de Educação; valorizar os profissionais de educação 
(coordenador pedagógico) reconhecendo os certificados de pós graduação e de outros 
certificados de conclusão de cursos oferecidos pela Secretaria de Educação e ou instituição 
estadual e federal; oferecer melhores condições de trabalho no âmbito do local de trabalho 
para sua concretização e no âmbito das relações trabalhistas que envolvem as próprias 
condições de emprego, ou seja, as formas de contratação, de remuneração, carreira e 
estabilidade; Investir nos professores que atuam na Educação Infantil com formação inicial, 
continuada e curso de oficinas, especificamente para o exercício de suas funções com alunos 
dos grupos 2 ao 5. Assim como, ofertar cursos de formação: capacitação, atualização e 
aperfeiçoamento para os profissionais de apoio da Educação Básica; Garantir no mínimo um 
(01) auxiliar de sala para as turmas de Educação Infantil, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. 
Também se torna interessante, ofertar Plano de Saúde para os profissionais de Educação que 
garanta assistência à saúde do trabalhador da Educação; disponibilizar psicólogo para 
atendimento ao profissional de Educação, que atualmente foram atingidos por depressões e 
síndromes do pânico decorrentes da pandemia do coronavírus; 
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Nesse sentido, é preciso assegurar os recursos necessários para investir na valorização dos 
profissionais de Educação, independente das crises econômicas, políticas e sanitárias para 
garantir uma educação de qualidade, evitando assim, propostas como a PEC 23/21 que retira 
recursos do precatório do FUNDEB para investir em outras áreas sociais com fins políticos 
eleitoreiros. 
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O que fazer para garantir a efetiva valorização dos profissionais da educação: 1 - Plano de 
carreira que inclua e valorize todos os profissionais da educação; 2- Valorização estrutural das 
escolas: salas adequadas, área de lazer, refeitórios, laboratórios. etc 3- Plano de saúde ( 
convênio ) adequado para todos os profissionais da educação; 4 - Quantidade adequada de 
alunos por sala; 5 considerar no Plano de Carreira a participação dos professores nas 
atividades propostas pela instituição escolar e o alcance das metas estabelecidas 
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Diante de toda abordagem sobre a garantia efetiva valorização dos profissionais de educação 
é importante que se estabeleca: 1 – Adequação do piso salarial nacional para profissional de 
educação; 2 – Formação continuada que contemple a complementação das atividades 
necessárias aos profissionais de educação para estarem atendendo as complexidades 
enfrentadas no ambiente educacional, garantindo avanços na carreira a partir desses cursos 
de formação inclusive em nível de seguda pós-graduação; 3 – Garantia da incorporação dos 
avanços verticais e horizontais adquiridos ao longo do exercício profissional no final da carreira 
(aposentadoria); 4 – Garantia da eleição dos diretores e concursos para concoordenadores 
pedagógicos; 5 – Reformulação dos planos de carreira a cada dez (10) anos; 
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• Nível Municipal: 1. Disponibilizar na sede e distrito espaço destinado ao uso da comunidade 
local, que comporte a infraestrutura adequada às condições de trabalho e pesquisa para o 
corpo docente e discente: biblioteca, laboratório de informática e de ciências, quadra esportiva, 
bem como, promover a capacitação dos profissionais da área (Arte, Educação Física e 
Educação Religiosa). 2. Ampliar o acesso às redes sociais a toda comunidade escolar para o 
uso em pesquisas e trabalho. 3. Estabelecer parcerias entre as Redes Municipal, Estadual, 
Instituições Federais e Privadas para o fortalecimento dos vínculos na promoção de projetos e 
pesquisas, bem como, melhor acompanhamento na qualidade do ensino e aprendizagem. 4. 
Aplicar conforme previsto no Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação 
de Boa Nova a avaliação por desempenho dos profissionais da educação, cumprindo assim, 
os critérios de concessões de licença prêmio, aperfeiçoamento profissional, capacitação entre 
outras, trazendo assim, maior senso de justiça e clareza a todos. 5. Ampliar o atendimento e 
acompanhamento dos profissionais de educação nos aspectos físico e mental . 6. Cumprir o 
Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação do Município de Boa Nova, 
bem como, do Piso Salarial Nacional,  

 

Boa Nova 
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onde o acompanhamento do mesmo deve ser feito pela Comissão de Gestão do Plano; 7. 
Mobilizar a rede e os órgãos representativos (Câmara, CME e o Governo) para uma cobrança 
articulada em nível de políticas públicas federais que atendam as demandas de formação 
continuada para os profissionais de educação e implantação de laboratórios tecnológicos. • A 
nível Estadual: 1. Equipar as escolas com materiais tecnológicos acessíveis aos alunos e 
professores (data show, notebooks, sala de informática e laboratório de ciências). 2. Formação 
continuada por áreas específicas e tecnológicas para professores e demais funcionários. 3. O 
município, em parceria com o estado, oferecer plano de saúde aos servidores públicos de Boa 
Nova. • Nível federal: 1.Protocolar solicitação de celeridade as demandas que já foram 
encaminhadas através do PAR (Plano das Ações Articuladas). 2. Firmar parcerias com 
Universidades Federais que contemplem toda a comunidade escolar, como projeto de 
extensão em todas as suas áreas acadêmicas. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR A EFETIVA VALORIZAÇÃO 
DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? • Melhorias nas formações continuadas 
(participação ativa dos profissionais da educação na escolha das temáticas, na organização e 
condução dessas). • Efetividade do Plano de Carreira • Efetividade da Lei 13.935/2019, que 
garante a presença do Psicólogo e Assistente Social na unidade escolar; • Política Pública para 
o fortalecimento das iniciativas sindicais; • Adequação da estrutura física escolar conforme 
demanda institucional. 
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1. Efetivar convênios com instituições de ensino superior para complementação curricular nas 
disciplinas de exercício, formação em cursos de pós-graduação e mestrado. Importante 
salientar, no caso de convênio com instituição particular, a importância dos incentivos 
financeiros, visto que a certificação especializada está muito restrita e onerosa. 2. Garantir 
espaços de descanso, programação e desenvolvimento das atividades dentro das unidades de 
ensino. Banheiro com possibilidade de banho, um espaço com sofá e TV, internet, serviços de 
cozinha (especialmente para quem se desloca de outros municípios) garantem ao professor 
um mínimo de conforto e dignidade. Salas com condições de ventilação e iluminação 
adequadas, além de mobília e quadro branco com altura ideal (evitando lesões posteriores). 3. 
Garantir convênio médico particular, visto que é uma das profissões com maior índice de 
adoecimento físico e psicológico. 4. Garantir promoções legais continuadas, repasses dos 
fundos de forma transparente e com equidade; resguardar a estabilidade profissional, 
econômica e acadêmica do professor (mantendo-o primordialmente na sua área afim ou com 
identificação intelectual e curricular). 5. Desenvolver Campanhas de valorização do exercício 
docente, sobretudo enfatizando a “primordial” contribuição do professor para a formação 
intelectual, profissional e sócio-política do cidadão. 6. Fornecer equipamento audio visual 
(computador, data show), em todas as salas para facilitar o trabalho do professor e o 
aprendizado do aluno. 7. Adequar a quantidade de alunos em relação ao tamanho da sala; 8. 
Construir salas com isolamento acústico para não ocorrer interferência entre as turmas; 9. 
Garantir materiais necessários para facilitar a execução do trabalho do professor; 10. Valorizar 
e respeitar os profissionais da educação, visto que possuem uma rotina pesada de trabalho, 
tratando-os colo aliados, parceiros e não como inimigos internos, de modo a serem 
reconhecidos pela sua função primordial na sociedade. Para tanto, seria interessante a 
realização de campanhas por parte da secretaria. 11. Inserir no plano de carreira, os seguintes 
itens: Garantia de reajuste salarial em cursos de aperfeiçoamento profissional; Revisão do 
percentual de graduação e pós-graduação; 12. Garantir a devolução integral da Regência de 
classe. 13. Fazer valer e garantir aos profissionais da educação, a remuneração pelo 
atendimento ao aluno com necessidade especial, assim como reza o Artigo 64 da Lei de nº 
8.261 de 28 de maio de 2002 a formação desse profissional para desempenhar um trabalho 
satisfatório e produtivo. 
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1. Atender as metas 12,13,14,15,16,17,18, do PME e suas estratégias, quanto à formação 
valorização e condições de trabalho aos professores da rede municipal. 2. Criação de planos 
de saúde para atendimento aos professores de acordo as suas necessidades. 3. Garantir o 
plano de carreira atualizado conforme o PME; Observando a estratégia 18.6 do PME quanto a 
existência de comissão permanente para efetiva ação da gestão democrática e do plano de 
carreira. 4. Melhorias nas infra estruturas, material didático pedagógico, considerando o 
transporte dos educadores ao local de trabalho, entre outros. 5. Capacitação tecnológica e 
mediáticas aos profissionais de educação. 6. Criação de centros tecnológicos e laboratórios de 
pesquisas para os alunos e professores. 
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Eixo IV A valorização dos profissionais da educação comporta dimensões objetivas e subjetivas 
e, a partir da Conferencia Nacional de Educação (Conae 2010 e 2014), foi assumida a acepção 
de valorização dos profissionais da educação por comportar a articulação e indissociabilidade 
da formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho, bem como 
incorporado nessa definição a dimensão saúde, a partir da Conepe/2018. As condições de 
trabalho dos profissionais da educação, devem necessariamente envolver todos requisitos 
necessários para que possam desenvolver um trabalho com qualidade, observando propostas 
como a criação de um Sistema Nacional de Ensino para possibilitar ações que produzam 
resultados capazes de assegurar o direito constitucional de acesso à educação e ensino com 
qualidade. Adequar planos de carreira para que estimule o desempenho e o desenvolvimento 
dos profissionais da educação em benefício da qualidade da educação escolar e incluir 
mecanismos para promover formação continuada indissociada, à formação inicial e promova 
melhores condições de trabalho para professores, diretores, coordenadores e toda equipe 
escolar. Retomada de formação inicial articulada à formação continuada para a permanente 
atualização dos profissionais da educação e condições de trabalho que favoreçam o sucesso 
do processo educativo. Estados e municípios devem articular, buscar, cursos de graduação e 
pós-graduação para que os professores se especializem na área em que atuam. No mesmo 
sentido, promover a formação de professores para acompanhamento de alunos com 
necessidades especiais e EJA disponibilizando coordenação específica para este fim. 
Aumentar tempo hora atividade e reduzir hora aula em sala de aula, dos profissionais em 
educação sem prejuízos na remuneração e vantagens adquiridas. Garantir o direito de AC para 
os professores do ensino fundamental I. De acordo com a proposta pedagógica da escola, que 
parte da jornada de trabalho seja reservada a estudos, planejamento e avaliação. Ingresso na 
carreira exclusivamente por concurso público e através de provas e títulos. Havendo 
necessidade de contratos, que sejam incluídos os profissionais da educação neste plano de 
formação. As condições de saúde estão intrinsecamente relacionadas com as garantias de 
condições de trabalho. Nesse sentido as políticas de valorização dos profissionais devem 
considerar a relação entre condições de trabalho e saúde. Visto que, é fato, o adoecimento em 
grandes proporções destes profissionais, posto isto, há uma necessidade urgente de assegurar 
e promover momentos de lazer e diversão, atendimentos por profissionais de saúde, como: 
terapeutas, psicólogos, nutricionistas, endocrinologista, entre outros, para cuidar da saúde dos 
profissionais da educação, funcionários da escola e alunos. (Equipe de profissionais para 
atender individualmente e coletivamente os profissionais da Educação). Estendendo estas 
garantias com um plano de carreira que garanta uma remuneração digna que possibilite a 
integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola. Garantir nos planos 
de cargos e salários dos profissionais da educação a progressão funcional que deverá envolver 
requisitos que estimule o constante desenvolvimento profissional durante um determinado 
período regular necessário e exigido para essa progressão, como titulação, atualização 
permanente, experiência profissional e assiduidade. Na mesma lógica, visando melhores 
condições de trabalho e saúde as políticas públicas devem adequar o número máximo de 
alunos por turma (entre 15 e 18 alunos para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e no 
ensino fundamental II e Ensino Médio entre 18 e 25 alunos), que possibilite a devida atenção 
pedagógica do profissional a cada aluno; Compatibilidade do número de turmas por professor, 
de acordo com sua jornada de trabalho. Cabe destacar que um dos maiores incentivos e 
benefícios à valorização, refletirá na produção de qualidade dos resultados na educação assim 
como qualidade de vida destes profissionais, é assegurar a correção anual do piso salarial dos 
profissionais da educação. Para tanto, proporcionar bonificações que contemplem a realização 
de atribuições que excedam aquelas relativas ao cargo ou em razão de condições específicas 
como, exercício de funções de gestão ou coordenação pedagógica nas unidades escolares e 
o ensino em classes especiais ou em escolas de difícil acesso, bem como bonificações para 
estimular aposentadorias após tempo mínimo estabelecido em Lei. A precariedade de 
infraestrutura não será sanada de um dia para outro, porém, melhorias ou adequações na 
infraestrutura das escolas, é no mínimo necessário, pois é o professor que lida com as 
implicações diárias, uma vez que a falta de infraestrutura com quadras esportivas, bibliotecas, 
laboratórios de ciências e de informática, livros e, muitas vezes, até quadro, pincéis e carteiras 
implicam em resultados satisfatórios. Resistir aos tempos difíceis atuais, adequar suas práticas 
é mais um desafio para os educadores e esta Conferencia tem um papel relevante nessa 
mobilização. 

 

Brotas de 
Macaúbas 
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Nº DA PROPOSTA 1 Promover formação continuada para os profissionais da educação, com 
objetivo de estudar profundamente sobre a BNCC e sua aplicabilidade na prática docente. 2 
Promover palestras de conscientização às famílias, demonstrando que a escola não só deve 
formar o aluno para o mercado de trabalho, mas para a vida em sociedade plural. 3 Definir no 
art. 61 da Lei 9.394/96 (LDB), critérios para a definição e atuação dos profissionais de “notório 
saber”. 4 Incentivar as instituições e órgãos municipais e estadual de educação a criarem os 
seus currículos com conteúdos e propostas que retratem a realidade local de cada município. 

 

Caatiba 

 

     

 

ADITIVA (1031). e os aspectos emocionais pós-pandemia. (1039) em parceria com os 
conselhos. (1045) Deve ser garantido (1047) atrelado ao piso nacional, uma vez que (1049) 
institucionais (1067) melhorias no (1174) É necessário criar políticas públicas voltadas para a 
valorização profissional e histórico social dos profissionais da educação, entendendo como 
profissionais da educação todos aqueles que compõe a comunidade escolar. (1182) entre 
outros (1197) Promover luta de classe sem defesa de bandeira política partidária, respeitando 
o princípio da isonomia e da equidade. 

 

Cabaceiras do 
Paraguaçu 

 

     

 

EMENDAS SUBSTITUTIVAS (1046) são recorrentemente excluídos das (1058) de trabalho 
(1082-1084) A BNCC, além de padronizar e esvaziar o currículo da educação básica e 
promover a alienação do fazer docente, é utilizada para formatar e descaracterizar a formação 
inicial e continuada dos/as profissionais da educação. (1090-1113) A BNCC é inaceitável do 
ponto de vista curricular, pedagógico e educacional, uma proposta anacrônica ancorada em 
concepções ultrapassadas, que atribuem centralidade a um catálogo de competências e 
habilidades e aponta para a implantação de processos de centralização, padronização e 
controle que desconsideram a diversidade cultural das escolas e a autonomia dos sistemas de 
ensino, favorecendo interesses privatistas. Sob o falso argumento generalizado pelas mídias, 
pelos órgãos públicos da educação e, até mesmo, por parte da população, de que a escola 
pública não funciona, que suas professoras e seus professores são mal formadas(os) e 
desinteressadas(os) e que seus estudantes não têm disciplina e não gostam de estudar, aplica-
se a receita da política neoliberal, de padronização, controle e privatização: militarizar, 
privatizar, fornecer vouchers educacionais, avaliar em larga escala e bonificar o corpo docente 
no lugar de respeitar o piso salarial. A BNCC reforça uma concepção de educação que 
relaciona qualidade do ensino com as necessidades do mundo do trabalho, negligenciando o 
princípio constitucional de formação cidadã, afirmando que documentos da OCDE, do Banco 
Mundial e da Confederação Nacional da Indústria defendem “que a qualidade na educação 
está diretamente ligada ao aumento na produtividade no trabalho”, como forma de ampliar a 
competitividade na indústria e nos serviços. Nesse processo, a BNCC, assim como a reforma 
do ensino médio, são instrumentos normativos que desqualificam a educação básica, 
descaracterizam suas finalidades e precarizam a formação nas escolas públicas, prejudicando, 
principalmente, os estudantes oriundos das camadas populares. (1128-1131) Trata-se de 
documento obstinadamente preocupado em fazer com que os estudantes das licenciaturas se 
apropriem exclusivamente de técnicas de ensino, esvaziadas da dimensão política da 
educação, na querela ilusória de que educação é um campo neutro e sem intencionalidades. 
(1028) deve garantir compreende (1034) envolver garantir a (1045) aos os/as (1047) A a (1269-
1271) Em breve completará um ano que a maioria das escolas de todo o País continua sem 
realizar atividades presenciais Foram cerca de 18 meses sem atividades presenciais na maioria 
das escolas do país. (1277) é no mínimo necessário foi disponibilizado (1279) estabeleça 
estabelece (1279) disponibilize disponibiliza (1280) é preciso também criar foram criadas 

 

Cabaceiras do 
Paraguaçu 

 

     

 

Reestruturar os planos de carreira, de forma a cumprir com os dispositivos jurídicos que 
valorizam os profissionais da educação a partir dos planos de carreira e valorização dos 
profissionais de educação dos municípios atendendo o artigo 61 da LDB. 

 

Caém 
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• Efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, com a instituição do 
Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de 
percentuais para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário 
educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva 
ampliação da complementação da União, sem destinação de recursos via políticas 
meritocráticas ou vouchers; • Resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social 
do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão pública; 

 

Caetanos 

 

     

 

1- Garantir ações afirmativas através de políticas públicas, que visem a superação das 
desigualdades e injustiças sociais, que incidem historicamente e com maior contundência 
sobre determinados grupos sociais: étnicos, raciais, religiosos e não religiosos, de orientação 
sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade econômica. 2- 
Fomentar projetos que contemplem e viabilizem a participação efetivados grupos menos 
favorecidos: ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos entre outros, bem como, 
fortalecimento da sociedade e sua rede para receber a inclusão. 3- Inserir e implementar 
formação (presencial ou remota – em formato acessível para todas as pessoas) para discussão 
de questões raciais, etnia, gênero, religiosa e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, objetivando a efetivação de uma educação antirracista e não 
homo/lesbo/transfóbica. 4- Garantir o convívio, interação e inclusão, promovendo a 
aprendizagem de qualidade e a justiça social no combate a todo tipo de discriminação, 
preconceito, violência e intolerância, respeitando os direitos dos povos do campo, indígenas, 
EPJAI, público-alvo da educação especial, quilombolas-indígenas (comunidades tradicionais) 
e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. 5- Prover o 
fortalecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para incentivar 
e apoiar pesquisas sobre as diversidades religiosas, sexuais e gênero, relações Étnico Raciais, 
Educação Ambiental, Educação do Campo, Educação Quilombola, Indígenas, Ciganos, 
Pessoas com Deficiências, Pessoas jovens, adultas e idosas, dentre outros. 6- Viabilizar 
políticas públicas de currículo que garantam o desenvolvimento de proposições pedagógicas 
e atividades escolares temáticas que contemplem a diversidade, a justiça social, a inclusão e 
os direitos humanos no cotidiano da escola. 7- Criação Conselho Municipal da Diversidade 
(consultivo e deliberativo), com a participação de Diversidade Religiosa, Étnica, de 
Gênero/Sexual, de Pessoas com Deficiência, que tenham como finalidade discutir, capacitar e 
propor diálogos sobre as diversidades sexual, religiosa e cultural. 8- Ampliar e garantir os 
investimentos para que se cumpram os direitos educacionais dos indígenas, quilombolas, das 
pessoas em situação prisional, dos negros, das mulheres, dos povos do campo e da floresta, 
dos moradores de vila e favelas e das pessoas com deficiência, respeitando o princípio da 
equidade na proposta educacional, garantindo assim a efetivação dos direitos conquistados. 
9- Implantar, ativar e manter as salas de recursos multifuncionais, garantindo a reposição dos 
equipamentos necessários para atender o público alvo da educação especial, promovendo 
formação continuada para os profissionais da educação. 10- Garantir acessibilidade nas 
escolas pedagogicamente e fisicamente de modo a assegurar a permanência dos estudantes, 
obedecendo às normas técnicas de acessibilidade segundo ABNT. 11- Implementação da 
disciplina: história e cultura africana e afro-brasileira e das Leis 10.639/03 e 11.645/08. 12- 
Gestão conjunta com os movimentos sociais; 13- Garantir representação da educação do 
campo, indígena e quilombola, bem como dos povos e comunidades tradicionais nos Conselho 
de Educação. 14- Promover e fortalecer a inclusão das escolas em comunidades tradicionais, 
em especial indigena, quilombola e do campo à rede mundial de computadores [internet], 
potencializando o acesso fácil e rápido ao conhecimento, ao domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs), aos cursos gratuitos de formação continuada dos 
professores do campo, a programas vinculados à Agricultura Familiar, tendo em vista a 
valorização da cultura, do trabalho e da economia local. 15- Criar/garantir, equipar e fortalecer 
conselhos e instituições de controle e participação social com criação/garantia de fundos para 
efetivação de políticas públicas. 16- Assegurar, em regime de colaboração, recursos 
necessários para a implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão 
escolar. Garantir acesso à integralidade de assistência a pessoas com deficiência/sofrimento 
mental. 17- Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/as profissionais da 
educação, a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos 
humanos, adotando práticas de superação do racismo estrutural, racismo religioso, machismo, 
racismo, da discriminação cultural/regional, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista, e não 
homo/lesbo/transfóbica. 18- Inserir e garantir e efetivar políticas ou programas de inclusão para 
a aprendizagem utilizando recursos públicos para cumprir os dispositivos do estatuto da criança 
e do adolescente (eca), adolescente (eca), o atendimento de crianças cumprindo medidas 
socioeducativas e em  

 

Cairu 
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situação de vulnerabilidade ou risco, com sua inclusão no processo educativo. 19- Assegurar 
políticas de inclusão escolar, retomando as discussões já pré conquistadas, formação 
continuada com presença das temáticas referentes às adversidades e TDH nos planos 
nacionais, estaduais e municipais de Educação buscando garantir a melhoria da oferta 
considerando capacitação dos profissionais com cursos teórico-prático (libras, braile, 
diversidades no geral). 20- Garantir a participação, conscientização e instrumentalização da 
sociedade civil sobre os direitos garantidos em Lei e ou Projetos que tratam da Diversidade, 
Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão. 21- Reativar os ministérios e secretarias que 
garantam políticas públicas voltadas para a Diversidade, Direitos Humanos, Justiça Social, e 
Inclusão e que foram extintos e/ou paralisados, tornando-os permanentes, pois são frutos da 
luta de classes de nossa sociedade brasileira ao longo de sua história. 22- Criar Núcleo de 
Apoio Psicológico que garanta a saúde sócio-emocional dos educadores e educandos das 
redes de ensino. 23- Cumprir, executar e fiscalizar as diretrizes da educação já criada em 
âmbito federal que versam sobre a laicidade e diversidade na esfera da educação nacional, 
incentivando à criação do projeto nacional escola laica nas redes públicas e privadas não 
confessionais. 24- Fortalecimento de vínculos, criação de estratégias, de aproximação da 
família no ambiente educacional. Destacando que essa proposta não visa transferir a 
responsabilidade constitucional do estado e dos professores para a família. 25- Garantir no ato 
de inscrição/matrícula o direito de inclusão de nome social em todos atos da esfera da 
educação pública e privada por questões identidade de gênero ou nome de iniciação religiosa 
do segmento de matriz africana e indígena. 26- Cumprimento do direito à participação da 
diversidade religiosa, não religiosa, sexual, de gênero, racial e geração no âmbito das práticas 
da educação pública e privada em âmbito nacional. 27- Promover intercâmbios e trocas de 
saberes e fazeres culturais entre escolas, institutos, colégios, universidades públicas com as 
comunidades locais (quilombola, indígena, de matrizes africanas, e demais comunidade 
tradicionais) para cumprimento da lei nº 11.645, de 10 março de 2008. 28- Construção e 
efetivação de escolas com a pedagogia da alternância. 29- Garantir e fiscalizar o cumprimento 
das leis sobre acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços públicos e privados. 
30- Formação continuada para professores e funcionários das escolas para educação especial 
e o respeito à diversidade. 31- Garantir a oferta de cursos de especialização, pós-graduação 
para o ensino e pesquisa dos docentes no âmbito da diversidade. 32- Incentivar à iniciação 
científica, criação de bolsas de iniciação científica para os estudos da diversidade na educação 
básica. 33- Qualificar os profissionais da educação para o atendimento a educação especial e 
inclusiva, adequar espaços físicos, prover recursos adequados ao processo de inclusão nas 
escolas da educação básica. 34- Garantir a universalização da qualidade da oferta da 
educação pública, não limitando à mesma à localização geográfica. 35- Fortalecimento das 
políticas intersetoriais, especialmente relacionadas às parcerias com a área de saúde, cultura 
e assistência social. 36- Garantia de tempos, espaços e profissionais qualificados com a oferta 
da educação escolar quilombola, ribeirinhas, litorâneas, ciganas, de terreiros, LGBTQIA+. 37- 
Ampliar e assegurar a participação social por meio dos conselhos, conferências nacionais, 
estaduais, municipais e distritais das mais diversas áreas, das mesas de negociação, de 
políticas transversais e transparência pública; 38- Implantar de forma sistemática políticas 
públicas que garantam a formação dos diferentes agentes educacionais acerca dos direitos 
humanos, diversidade (étnica, cultural e religiosa) e da inclusão; 39- Construir novas 
estratégias de luta pela retomada da democracia, por direitos sociais, incluindo o direito à 
educação, à diversidade e aos direitos humanos, pelo fortalecimento da sociedade civil e dos 
movimentos sociais, dentre eles, o movimento dos/as profissionais da educação. (COEED, p. 
68) 

   

     

 

( X ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar as 
necessárias políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das 
carreiras, um salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para 
os/as profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e 
Salários para todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações 
democráticas de trabalho. (COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). 

 

Camamu 

 

     

 

( ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a 
oferta e acesso aos cursos de formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio 
da especialização, mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo 
a progressão continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento 
dos cursos de formação. - Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio 
de concurso público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - 
Garantir políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo 
atendimento especializado como: fisioterapeutas,  

 

Camamu 
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psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em 
parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar 
os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho 
educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das 
ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits 
multimídias, salas de jogos, etc. - Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e 
continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso 
de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos 
de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à 
saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e 
ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis 
para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, 
laboratórios das ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, 
banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 

   

     

 

1. Ampliar a oferta de auxiliares para classes com 25 alunos para os anos iniciais e classes 
multisseriadas, bem como turmas que possuam alunos com necessidades especiais; 2. 
Ofertar, através do governo federal, plano integral de saúde para a categoria com fator 
facultativo; 3. Disponibilizar a oferta de cursos de mestrado e doutorado para os professores 
da Educação Básica Pública, através de apoio com Instituições Públicas Federais e Estaduais. 

 

Campo Alegre 
de Lourdes 

 

     

 

Ampliar o diálogo entre instituições representativas para que haja equidade nas decisões 
referente aos profissionais da educação 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Garantir formação inicial e continuada para todos os profissionais da educação 
 

Campo Formoso 

 

     

 

Garantir o piso mínimo salarial nacional para os profissionais da educação com o reajuste anual 
atrelado ao CAQUI 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Desenvolver políticas públicas para a prevenção de doenças laborais 
 

Campo Formoso 

 

     

 

É preciso criar mecanismo para garantir o cumprimento das leis que garantem direitos dos 
Profissionais da Educação, mais especificamente o pagamento do piso. Gerando punição ao 
gestor que descumprir. 

 

Catolândia 
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SEM CONTRIBUIÇÕES NESSE EIXO. 
 

Central 

 

     

 

Assegurar as profissionais da Educação uma jornada de trabalho diferenciada, tendo em vistas, 
as demandas que as mulheres enfrentam no seu cotidiano, garantindo assim, as mesmas um 
tempo maior para estudos e para atividades pessoais. Podendo assim, dedica-se a cursos, 
especializações, mestrados, doutorados. E em consequência, a ciência e pesquisa. 

 

Cícero Dantas 

 

     

 

Reestruturar o Plano de Carreira já existente, visando a inclusão de todos os funcionários 
efetivos, abrangendo os elementos indissociáveis da valorização profissional, que são: salário 
digno, carreira atraente, jornada compatível com afazeres escolares. Inclusive para garantir a 
presença de todos os profissionais em cursos de formação inicial, continuada e em processo 
de elaboração e condição dos projetos políticos pedagógicos das escolas. 

 

Contendas do 
Sincorá 

 

     

 

1. Da continuidade ao atendimento do plano de carreira do município e passar a cumprir as 
demandas que não são atendidas; 2. Atender através de plano de saúde para os profissionais 
da Educação; 3. Garantir as metas 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do PME em todas as suas 
estratégias como: Formação, Valorização quanto ao PISO salarial efetivando políticas 
específicas de graduações na área em que atuam, especialização em pós-graduação, 
mestrado e doutorado; 4. Incluir no plano de carreira a elevação de nível, inclusive 
porcentagens mais altas financeiras específicas para cada formação dos profissionais. 
Incluindo mais de uma graduação, pós-graduação; 5. Criar comissões permanentes para 
monitorar, acompanhar e tornar público os avanços e retrocesso do plano de carreira; 6. Dar 
condições favoráveis de estruturas físicas de trabalho com materiais didático adequado a cada 
contexto escolar; transporte, alimentação etc. 7. Capacitação digital e tecnológica para os 
profissionais da educação; 8. Criar laboratório tecnológico e cientifico e melhorar os existentes 
para pesquisas; capacitando a equipe local para o atendimento das demandas; 9. Unificação 
do plano de carreira considerando as especificidades de cada grupo de profissionais da 
educação. 

 

Coribe 

 

     

 

parágrafo 1041 - assegurar os direitos trabalhistas a todos os profissionais da Educação que 
execrem o trabalho a partir de contratos temporários. 

 

Correntina 

 

     

 

É salutar o cumprimento da Lei 13.935/2019 que cria a prestação de serviço de psicologia e 
de serviço social em cada unidade de ensino, pois essa vai melhorar a qualidade de ensino do 
aluno e proporcionar aos profissionais do magistério melhores condições de trabalho. 

 

Crisópolis 

 

     

 

Diante das mudanças profundas e amplas trazidas no bojo da quarta revolução industrial, é 
elementar a estruturação das unidades de ensino com laboratórios, formação continuada, 
equipamentos pedagógicos e tecnológicos para os profissionais do magistério. 

 

Crisópolis 
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Planejamento do desenvolvimento municipal no setor social em consonância com a Lei 
13.935/2019, onde possa trazer desenvolvimento econômico para as classes menos 
favorecidas buscando mecanismos de trabalho para a economia populacional e municipal. De 
acordo com a mesma lei, essa traz grandes melhorias na saúde, na busca da valorização e 
favorecimento da população atendida através de cuidados psicológicos e físicos. 

 

Crisópolis 

 

     

 

Formação de equipe Multidisciplinar nas Unidades de Ensino com profissionais (assistente 
social, psicólogo e psicopedagogo) para atender a comunidade escolar, com vistas no bem-
estar físico e emocional dos profissionais de educação e educandos, assim como, ofertar Plano 
de saúde a todos os profissionais que trabalham na área educativa. Com estruturação física e 
tecnológica de todas as escolas públicas. 

 

Esplanada 

 

     

 

Valorização dos profissionais de educação através de melhorias salariais de acordo com a 
formação inicial e formação continuada dos profissionais, desvinculando a valorização 
profissional do educador aos resultados de desempenho realizados por alunos e professores 
em avaliações internas e externas, nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal. 

 

Esplanada 

 

     

 

Redução automática e progressiva da carga horária mensal definitiva, do professor em efetiva 
regência de classe, de 01(uma) hora/aula a cada 05(cinco) anos de trabalho, sem redução em 
vencimentos e vantagens adquiridas. Assim como, redução de quantidade de alunos por turma 
de acordo com cada segmento de ensino. 

 

Esplanada 

 

     

 

Necessidade de formação continuada para adequação do ensino remoto e com as tecnologias, 
necessidade de acolher com zelo o profissional da educação valorizando sua formação e sua 
saúde principalmente em tempos da Covid 19. 

 

Euclides da 
Cunha 

 

     

 

( X ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar as 
necessárias políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das 
carreiras, um salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para 
os/as profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e 
Salários para todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações 
democráticas de trabalho. (COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). ( ) Aditiva ( )Supressiva ( ) 
Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 1. Garantir a oferta e acesso aos cursos 
de formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, 
mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão 
continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de 
formação. 2. Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso 
público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. 3. Garantir 
políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo 
atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, 
fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: 
Saúde, Assistência Social. 4. Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares 
de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas 
climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, 
espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 
5. Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e continuada nas instituições 
públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso de 
qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos de 
Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. 6. Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. 7. Garantir políticas públicas de atendimento 

 

Gandu 
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à saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista,  
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educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. 8. 
Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta 
ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras 
poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, espaços 
inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 

   

     

 

1033 Escolas com sala de aula adequada, bom ventilação, boa iluminação e recursos 
tecnológicos que garantam a qualidade ensino aprendizagem. Parques infantis. (Acrescentar) 
1036 substituir o termo garantia por cumprimento da legislação que garante ...(substituir) 1043 
garantir todos os direitos trabalhista (férias, recesso escolar, jornada destinada a planejamento, 
10/3 ...) aos profissionais 1053 o custeio dos recursos tecnológicos que garantiram o ensino 
aprendizagem foi disponibilizado pelo próprio profissional da educação.(entre as linhas1054 e 
55). 1144 hegemonia desta forma precarização os cursos de formação 1269 mais de um ano 
e meio 1273 diante disso a falta de esforços (insuficientes) das esferas governamentais não 
garantiram que as escolas se equipagem minimamente para promover um retorno seguro as 
aulas. 

 

Glória 

 

     

 

- Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e continuada nas instituições 
públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso de 
qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos de 
Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos profissionais 
da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos assegurados 
pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à saúde dos 
profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: fisioterapeutas, 
psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em 
parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar 
os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho 
educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das 
ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits 
multimídias, salas de jogos, etc. - Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e 
continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso 
de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos 
de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à 
saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e 
ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis 
para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, 
laboratórios das ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, 
banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 

 

Ibirapitanga 

 

     

 

1. Garantir a remuneração, qualificação e qualidade de trabalho educacional a partir de um 
reordenamento de rede, contemplando a adoção dos direitos do plano de carreira com 
contemplação de 10% do PIB com participação docente. 2. Discussão da isenção dos 
profissionais nas entidades dos conselhos educacionais (Conselho Municipal de Educação e 
CACS FUNDEB). 3. Garantir o cumprimento da lei de igualdade de direitos entre os 
profissionais contratados e efetivos de acordo ao piso salarial, garantindo assim a valorização 
do servidor dentro de sua formação/cargo/função. 4. Garantir dignidade de direitos entre 
profissionais da Educação do Campo proporcionado aos mesmos, tempos de formação 
continuada para qualidade do ensino na modalidade e realidade específica do campo. 

 

Ibirataia 
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• Elaborar e/ou atualizar o plano de carreira, em acordo com as diretrizes definidas no PNE que 
promova a valorização dos profissionais da educação; • Garantir licença remunerada ao 
profissional da educação que esteja em curso de formação pós-graduação, especialização e 
mestrado e/ou doutorado (meta do PNE 18.2); • Garantir que a formação inicial em licenciatura 
plena, com capacitação que habilite o docente ao magistério, seja usada como pré-requisito 
para a valorização profissional, materializado em promoção funcional automática e constando 
do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais de educação; • Considerar o 
custo aluno qualidade (CAQ) como parâmetro para a qualificação e remuneração do pessoal 
docente e dos demais profissionais da educação pública; • Garantir assistência à saúde dos 
profissionais de educação dos municípios através de um plano de saúde. (tele medicina). 

 

Ibititá 

 

     

 

• 1 – Implantar Plano de saúde ao plano de cargos e salários dos profissionais da educação do 
município. • • 2 – Garantir aposentadoria dos profissionais da educação com salário integral e 
acompanhar os reajustes do PSPN. • • 3 – Fortalecer as politicas publicas na valorização dos 
profissionais da educação contemplando a formação continuada por área especifica no 
município. 

 

Ibotirama 

 

     

 

DESCRIÇÃO DAS PROPOSTAS VALORIZAÇÃO: Alterar por meio de PEC o artigo 169 da 
Constituição Federal visando garantir autonomia a gestão pública para administrar os recursos 
destinados à educação, desvinculando de teto geral de cada ente federativo, para que os 
gastos, especialmente com pessoal, não comprometa o índice de pessoal inviabilizando a 
aplicação necessária a que se destina. Implantar uma equipe multidisciplinar com profissionais 
de carreira para cuidar dos trabalhadores da Educação com problemas de saúde adquiridos 
dos no trabalho: Com especialidade em Psicologia, Nutrição, Assistência Social, Educação 
Física, Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Práticas integrativas, dentre outros. Formar em nível 
pôs graduação em 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste 
PME e garantir a todos os profissionais formação continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino Realizar 
eleição diretas para diretor e vice diretor de forma disciplinada, nas Unidades Escolares com a 
participação de candidatos aptos ao cargo conforme a meta 19 do PNE. Garantir de forma 
efetiva a carga horaria dos professores de reserva de 2/3 para atividade de interação com 
estudante e 1/3 para atividade de planejamento pedagógico e estudos conforme a lei do 
piso11.738/2008 

 

Ichu 

 

     

 

Capacitação continuada para profissionais da educação, alinhada as necessidades apontadas 
pelos próprios profissionais, dialogando com os mesmos e deste modo, evitando a “compra” 
de pacotes prontos oferecidos por institutos e empresas. 

 

Igaporã 

 

     

 

Ampliar e garantir as políticas e programas de formação inicial e continuada dos profissionais 
da educação. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir as condições de trabalho com previsão legal dos planos de cargos e salários 
(infraestrutura, direitos trabalhistas e liberdade pedagógica) para os profissionais em exercício 
nas escolas e nas secretarias de educação. 

 

Igaporã 
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Fortalecer os espaços de escuta dos profissionais de educação para decidir as políticas 
educacionais municipais. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir que se mantenha o cumprimento da Meta 18 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 
13.005/2014) obriga que a União, os estados, municípios e Distrito Federal garantam planos 
de carreira e remuneração para os profissionais da educação básica pública, denominação 
definida no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). 

 

Igaporã 

 

     

 

Criar e garantir a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das 
professoras e demais profissionais da educação básica. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir, nos planos de carreira dos/as profissionais da educação do município, licenças 
remuneradas para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu. 

 

Igaporã 

 

     

 

Definição e garantia de um padrão mínimo de infraestrutura nas unidades educacionais: 
laboratórios de informática, com acesso a internet banda larga, biblioteca. refeitório, quadra 
poliesportiva, auditórios/anfiteatros, salas com acústicas adequadas ao processo 
aprendizagem, atividades culturais respeitando as especificidades de cada região. 

 

Igaporã 

 

     

 

Retirar os/as trabalhadores/as da educação básica do limite de gastos da lei de 
responsabilidade fiscal de modo a garantir piso e carreira. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir políticas que promovam a prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade 
física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional, tendo como referência um projeto de atenção integral à saúde dos 
profissionais da educação, da prevenção à assistência. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir aposentadoria do professor com salário integral e acompanhar os valores dos 
professores e demais profissionais da educação na ativa, cumprindo o princípio da isonomia 
salarial entre ativos e inativos. 

 

Igaporã 
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Fomentar e garantir a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, que incluam a educação das relações étnico-raciais, bem como os 
instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação inicial e 
continuada de docentes da rede que atuam na EJA. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir a todos os profissionais da educação vacina para prevenção de doenças 
infectocontagiosas e programas de imunização do governo. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir os recursos necessários para implementação de Educação em Tempo Integral para 
os municípios. 

 

Igaporã 

 

     

 

Garantir aos profissionais da educação recursos tecnológicos e/ou didático pedagógico ou 
financeiros, para que estes desenvolvam seu trabalho de forma remota em casos de situações 
adversas que impossibilitem o ensino presencial a exemplo da pandemia do COVID-19. 

 

Igaporã 

 

     

 

Instituir mecanismos de fiscalização e controle de gastos públicos com educação referente a 
70% com pagamento do magistério, bem como com a parcela dos 25% gasto com educação. 

 

Igaporã 

 

     

 

101 ( X ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar 
as necessárias políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das 
carreiras, um salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para 
os/as profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e 
Salários para todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações 
democráticas de trabalho. (COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). ( ) Aditiva ( )Supressiva ( ) 
Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a oferta e acesso aos cursos 
de formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, 
mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão 
continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de 
formação. - Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso 
público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir 
políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo 
atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, 
fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: 
Saúde, Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares 
de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas 
climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, 
espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. - 
Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e continuada nas instituições públicas 
por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, 
garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo 
reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos profissionais da educação 
exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos assegurados pelos planos 
de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da 
educação oferecendo atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e 
psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com 
outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. -  

 

Igrapiúna 
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Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta 
ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras 
poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, espaços 
inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 

   

     

 

1- Formação continuada em todas as modalidades. 2- Lotação dos funcionários em seu devido 
local de trabalho. 3- Redução dos interstícios do mestrado para doutorado em relação a retirada 
da nova licença. 4- 30% dos gestores no primeiro mandato ser nomeação através de eleições. 
5- Garantir estrutura adequada das escolas para funcionamento em tempo integral. 6- Estrutura 
confortável das escolas. 7- Qualidade no transporte dos estudantes e dos professores. 8- 
Garantir condições para pesquisa de campo com os estudantes. 9- Promover parceria com as 
Universidades públicas, estaduais e municipais visando ter apoio técnico e pedagógico dos 
mesmos. 10- Aumento da porcentagem entre uma classe e outra (especialização, doutorado e 
pós-doutorado). 11- Merenda escolar de qualidade e em quantidade e com atenção especial 
para creche, EJA e comunidades quilombolas. 12- Garantia de Psicopedagogo, Assistente 
Social, Psicólogo e Técnico de Enfermagem na rede de ensino. 13- Capacitação para os 
trabalhadores da educação na área de educação especial. 14- Adquirir veículos em toda rede 
de ensino com bom estado, principalmente da zona rural e os motoristas com formação feita 
pelo Detran para transportar estudantes. 15- Realização de concurso na área de relações 
interpessoais para todos funcionários. 16- Equipar os ASG e merendeiras com os EPIs 
adequado a função. 17- Criar o cargo de agente escolar por regiões, visando buscar novos 
alunos, diminuir a evasão escolar e conhecer as condições sócio econômica dos alunos. 18- 
Construir o Centro de convivência dos trabalhadores da educação. 19- Ter o diagnóstico, 
social, econômica das famílias dos estudantes. 20- Proporcionar cursos técnicos 
profissionalizantes para ASG, merendeiras, auxiliar de secretaria e auxiliar administrativo. 21- 
Valorizar os prestadores de serviços existentes na rede de ensino e viabilizar o pagamento da 
regência de classe e metade do Piso Nacional. 22- Ter uma equipe multidisciplinar para atuar 
com os trabalhadores da educação. 23- Garantir o Piso Nacional dos Profissionais da 
Educação. 24- Garantir o cumprimento da lei do Piso Nacional. 25- Realização de Concurso 
Público. 26- Assegurar os motoristas concursados todos os direitos garantidos no Plano de 
Carreira. 27- Adquirir um laboratório equipado de ciências para rede de ensino. 28- Laboratório 
de informática com técnicos de informática. 29- Formação para gestores de EJA. 30- Criar o 
recurso dos 40% do precatório do FUNDEF a bolsa EJA e proporcionar diversidades de 
oficinas. 31- Incentivar os profissionais da educação a participação em congressos, simpósios 
e seminários, com a apresentação de trabalhos científicos e publicação. 32- Construir o centro 
de convivência dos profissionais da educação de Irará. 33- Piso Nacional para os profissionais 
da educação (ASG, Agente de Alimentação, Auxiliar Administrativo, Monitores, Porteiros, 
Vigias, Auxiliar de Secretaria e outros). 34- Manter diálogos, momentos de estudos com os 
profissionais do ensino médio do estado, para debater questões pedagógicas e manter 
estratégias de resolução das questões. 35- Criar parcerias entre os municípios vizinhos visando 
reduzir custos em algumas ações. 36- Criar um programa habitacional em parcerias com outras 
instituições que venha atender aos trabalhadores da Educação onde o mesmo venha com uma 
contrapartida. 37- Rever o número de alunos por turmas que tenham estudantes com 
necessidades especiais. 

 

Irará 

 

     

 

Formalização de parcerias entre os entes federados com vistas à implantação de cursos 
técnicos, de nível superior e de especialização nos municípios. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Capacitação dos profissionais da educação para identificação dos alunos com necessidades 
especifica, a fim de encaminhar para diagnósticos e assistência especial no sistema de ensino. 

 

Itapicuru 
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A valorização vai muito além da questão financeira, valorizar os profissionais da educação 
implica em remunerar devidamente, sim, mas sobretudo em criar um plano de carreira digno e 
justo, assegurando a legalidade, atualizações e progressões, não só para professores mas 
tambem para técnicos e pessoal de apoio, com capacitações permanente dos professores, 
condições para fazer cursos de capacitação, melhoria das condições de trabalho, grandes 
investimentos dos governos em pesquisa e tecnologia, concurso público, federalização do 
ensino fundamental de modo que a gestão dos recursos seja feita diretamente pelas escolas e 
sindicatos atuantes para garantia de direitos sem prejuízos, contando com uma rede de apoio 
ampliada para dar melhor suporte ao profissional e ao trabalho desenvolvido, promovendo 
palestras, cursos e o cumprimento do piso nacional dos profissionais da educação além do 
plano de carreira municipal, com concurso e plano para os não docentes, bem como 
pagamento até o último dia útil de cada mes. 

 

Itiúba 

 

     

 

VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, CARREIRA, 
REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE. “Educação não transforma o 
mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.” Paulo Freire. A 
valorização aos profissionais da educação é imprescindível, portanto alguns fatores devem ser 
considerados: 1 - Aumento no VAAT que seja suficiente para que cada ente federado municipal 
possa reestruturar o Plano de Carreira para os profissionais da educação. 2- Promover ações 
para incentivar a permanência do profissional de educação do campo em nosso município; 3- 
Incentivo para formação continuada em nível de mestrado e doutorado, permitindo assim o 
interesse do profissional em manter-se na rede municipal sem que haja perda de estímulo pela 
busca de aperfeiçoamento profissional. 4- Garantia da gratificação de insalubridade ao pessoal 
de apoio. 5- Firmar parcerias/contratos com outros profissionais (psicólogos, assistentes 
sociais, educadores físicos e de recreação e artistas) em vista da melhoria da qualidade do 
ensino e aprendizagem. 6- Formação para os profissionais da educação na área de LIBRAS. 

 

Itororó 

 

     

 

( X ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar as 
necessárias políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das 
carreiras, um salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para 
os/as profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e 
Salários para todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações 
democráticas de trabalho. (COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). ( ) Aditiva ( )Supressiva ( ) 
Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a oferta e acesso aos cursos 
de formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, 
mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão 
continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de 
formação. - Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso 
público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir 
políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo 
atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, 
fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: 
Saúde, Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares 
de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas 
climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, 
espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. - 
Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e continuada nas instituições públicas 
por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, 
garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo 
reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos profissionais da educação 
exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos assegurados pelos planos 
de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da 
educação oferecendo atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e 
psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com 
outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar os espaços 
das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho 
educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das 
ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits 
multimídias, salas de jogos, etc. 

 

Ituberá 
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Devido à fragilidade psíquica e emocional de profissionais da educação, alunos e famílias por 
conta da pandemia, o poder público deve garantir: 1 - Suporte psiquiátricos e psicológicos 
gratuitos aos profissionais da educação; 2 - Ao menos duas vezes ao ano seminários ou 
workshops visando esclarecimento sobre doenças emocionais; 3 - Formação tecnológica e 
acesso a aparelhos tecnológicos visando um aperfeiçoamento da atividade docente frente à 
era digital; 4 - A garantia da existência da tabela de progressão de carreira, para a formação 
continuada; 5 - A garantia de estímulo para aperfeiçoamento profissional; 6 - A reserva de 
carga horária de acordo com lei; 7 - Constante diálogo com a categoria dos profissionais da 
educação, através da entidade sindical que os representa; 8 - Assegurar o plano de carreira 
unificado reconhecendo os trabalhadores de apoio escolar (secretária, merendeira, porteiro, 
serviços gerais, etc.) como profissionais da educação assegurando-lhes o direito a progressão 
de carreira. 

 

Jussari 

 

     

 

Alteração na linha 1033 a 1039 ficando o parágrafo com a seguinte redação: As condições de 
trabalho dos profissionais da educação devem necessariamente envolver infraestrutura 
adequada das instituições educacionais (biblioteca, laboratório de informática, quadra 
esportiva, laboratório de ciências, salas de AEE, brinquedoteca, vestiário e demais 
dependências ), a garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para 
a realização de atividades de planejamento e mecanismos de gestão democrática que 
possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e 
participação nas decisões escolares. 

 

Macajuba 

 

     

 

Ampliar a oferta de bolsas de estudo para Graduação e pós-graduação direcionada a 
professores e demais profissionais da educação básica em Instituições Públicas de ensino 
superior com valorização salarial imediata após conclusão do curso. ESFERA MUNICIPAL, 
ESTADUAL E FEDERAL; Contratar profissionais especializados para atender as demandas 
das instituições escolares no que se refere a escolarização dos estudantes com diversas 
deficiências, com suporte ao corpo docente, oferta de professores do atendimento educacional 
especializado, de profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores ou intérpretes de libras, guias-
intérpretes para surdo-cegos e professores de libras. ESFERA MUCIPAL; Assegurar, aos 
profissionais da educação, formação continuada referente à inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais especiais. ESFERA MUNICIPAL; Garantir fomentos para 
programas e ações de transporte docente em cursos de graduação e pós-graduação, tendo 
em vista o enriquecimento da formação de nível superior. ESFERA MUNICIPAL; Garantia de 
plano de saúde, e programas com ações voltadas, especificamente, para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos 
profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional, dentro 
da própria unidade escolar e ou fora dela quando da necessidade de encaminhamento para 
tratamento prolongado. ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; Diagnosticar, 
Identificar e garantir os fomentos para atender as demandas de formação inicial e continuada 
aos professores que lecionam nas escolas do campo, visando à construção de um projeto de 
educação que considere as especificidades locais. Do campo. ESFERA MUNICIPAL E 
ESTADUAL; Assegurar o acesso a ferramentas de trabalho como: notebook, internet de 
qualidade, data shows e conteúdos multimídia para todos os atores envolvidos no processo 
educativo, garantindo formação específica para esse fim. ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL 
E FEDERAL; Implantar, Fomentar e dar condições de uso das salas de recursos 
multifuncionais com profissionais habilitados para o atendimento ao público a que se destina. 
ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; Induzir processo contínuo de autoavaliação 
das escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que 
orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 
estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) 
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática. ESFERA MUNICIPAL; 
Promover a formação continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo, 
progressivamente, o atendimento especializado, com formação superior em nível de pós 
graduação com a valorização imediata, de acordo com o plano de carreira, após a conclusão 
do curso. ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; Promover e estimular a formação 
continuada de professores para a alfabetização de crianças, adolescente, jovens, adultos e 
idosos com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto senso com a 
valorização imediata, de acordo com o plano de carreira, após a conclusão do curso. ESFERA 
MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; Ampliar a assistência financeira específica da União 
aos entes federados para  
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implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular o piso 
salarial nacional profissional, afim de assegurar a correção inflacionária no Piso Salarial 
Nacional Profissional, com a finalidade de garantir o poder de compra dos profissionais da 
educação. ESFERA FEDERAL; Revisar e atualizar o plano de carreira com participação dos 
profissionais da educação, Sindicatos e demais representantes. ESFERA MUNICIPAL; 
Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e garantir formação para o pessoal 
técnico das secretarias para o uso da tecnologia. ESFERA MUNICIPAL; Garantir cursos de 
formação para equipes de apoios, com capacitação especifica para cada área de atuação 
(Merendeiras, zeladoras, porteiros, secretários, motoristas e etc) assegurando assim o bom 
funcionamento das instituições de ensino. ESFERA MUNICIPA; Promoção de concurso público 
com a finalidade de atender as demandas de profissionais do município e garantir os direitos 
dos trabalhadores da educação. ESFERA MUNICIPAL 

   

     

 

1- Buscar parcerias com as IES na oferta e garantia de cursos de Formação Continuada em 
Nível de Pós- Graduação, para a ampliação do números de Mestres, dos docentes da Rede 
Municipal de Ensino no Prazo de 02 anos de vigência do PME. 2-Garantir a valorização do 
profissional do magistério público, efetivando o processo de avaliação de Desempenho 
Profissional da educação, assegurado no Plano de Carreira do Magistério, para a melhoria do 
processo de ensino e elevação da auto-estima, dignidade profissional e reconhecimento do 
trabalho docente. 3-Assegurar melhorias de condições de trabalho dos profissionais da 
educação Básica, ampliando os investimentos na infra-estrutura dos espaços escolares, na 
aquisição de materiais didático- pedagógicos, quadras de esportes, espaços culturais, de artes 
e ciências, bem como a aquisição de novas tecnologias educacionais, no prazo de três (03) 
anos de vivência do PME. 4- Promover aos profissionais da educação de outros segmentos 
que não os do magistério, a oferta cursos de formação continuada, em regime de colaboração 
entre os entes federados. 5- Buscar parcerias com as IES, para a oferta de Cursos de 
Formação Continuada em Segunda Licenciatura, aos docentes da Rede Municipal que não 
possuem graduação nas áreas ou disciplinas em que atuam, garantindo a qualificação dos 
profissionais do Magistério da Docência dois (02). 6- Elaborar e implantar o Plano de Carreira 
dos Profissionais da Educação Básica das categorias não docentes de serviço e apoio escolar 
da Rede municipal de Ensino, no prazo de vigência de dois (02) anos do PME. 7-Regulamentar 
a escolha dos Dirigentes Escolares, fundamentada em critérios democráticos, a partir do 
documento da Lei Orgânica Municipal e definindo-os no Plano de Carreira dos Profissionais do 
Magistério Público, por meio da sua atualização, no prazo de dois (02) anos de vigência do 
PME. 8- Promover a Formação Inicial e Continuada dos profissionais da Educação Infantil, das 
Escolas do Campo, comunidades quilombolas, para a educação especial, populações 
tradicionais e demais segmentos, por meio de parcerias com IES ou em Regime de 
Colaboração com os Entes Federados. 9- Assegurar a formação continuada e implementar a 
formação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de 
escolarização dos estudantes da Rede Municipal de Ensino com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 
professores do atendimento educacional especializado, de profissionais de apoio ou auxiliares, 
professores, tradutores ou intérpretes de libras, guias-intérpretes para surdo-cegos de acordo 
as normas e leis vigentes no país. 

 

Malhada 

 

     

 

1.Garantir de forma equânime os direitos e vantagens já previstos ou aprovados. Leis (Plano 
de Cargo e Salários, Estatuto...); 2.Que os entes federados deem voz e vez para quem 
efetivamente faz a educação acontecer, dando todo o suporte necessário para que isso 
aconteça e, enfim, promover a capacitação continuada para todos/as os/as profissionais da 
educação; 3. Que ampliem número de vagas para licenças para que os/as profissionais da 
educação possam dar continuidade aos seus estudos (Mestrado e/ou Doutorado); 4. Cumprir 
a rigor o inciso I, do art. 3º, da Lei nº 001/2016, com finalidade de valorizar os profissionais da 
educação (Professores e Coordenadores Pedagógicos), bem como evitar a rotatividade e o 
ingresso de profissionais sem experiência, principalmente, para exercer função de suporte 
técnico pedagógico direto a docência, tanto na Secretaria de Educação e Cultura como também 
nas próximas Unidades Escolares; 5. Cumprir o que está no estatuto do magistério municipal, 
dentro da legalidade, que algum ponto que não possa cumprir, que chame a classe para 
negociar, mostrar o problema juntos e achar melhor a solução para ambas as partes; Sempre 
escutar a classe quando esta pedir a voz, especialmente para fazer ajustes referente a sua 
carreira profissional; 6.Ter um olhar para a saúde do professor disponibilizando plano de saúde 
e acompanhamento psicológico, excepcionalmente; Ter um olhar para o ambiente onde o 
professor está trabalhando, digo o espaço físico da escola (oferecer condições de trabalho, 
recursos para ministrar as aulas, mas que venha a contribuir). 

 

Monte Santo 
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Reformular o plano de carreira de forma democrática para garantir a incorporação de todos os 
Trabalhadores da Educação em conformidade as metas 17 e 18 do PNE; Garantir Plano de 
Saúde para a rede municipal; 

 

Morro do 
Chapéu 

 

     

 

Promover concurso público para viabilizar a efetivação do profissional contratado da educação. 
 

Mortugaba 

 

     

 

10 57 Adesão ao Plano de Saúde que venha contemplar o servidor municipal. 
 

Mortugaba 

 

     

 

ADPATAÇÕES DAS ESCOLAS PARA NECESSIDADES ESPECIAIS DANDO CONDIÇÕES 
DE TRABLHO AOS PROFESSORES COM ALUNOS NESSA SITUAÇÃO, CONSIDERAR A 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR E INCENTIVA-LO NÃO SOMENTE DE FORMA FINANCEIRA 
MAS EM UM TODO. PROPOR AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PLANO DE SÁUDE, 
ACOMPANHAMENTOS PSCOLOGICOS. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

considerar a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, promover análise e 
revisão do documento, considerando as contribuições e criticas das entidades dos profissionais 
da educação, de famílias, de comunidades escolares e dos estudantes. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

EIXO IV EMENDAS ADITIVAS ADITIVAR a linha 1467: utilizando estratégias, a linha 1468: 
para viabilizar mudanças positivas neste contexto social. Para emenda, parágrafo 02. 
ADITIVAR a linha 1487: ... e aplicação e onde se lê: pela efetivação de reforma tributária 
fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, 
pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela flexibilização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas 
de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. Leia-se: pela efetivação de reforma e 
aplicação tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 
95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. Para a 
emenda, parágrafo 04. ADITIVAR a linha 1498: regional, estadual e municipal; e onde se lê: 
pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a materialização de suas metas e 
estratégias direcionadas à melhoria da educação nacional. Leia-se: pelo efetivo monitoramento 
e avaliação do PNE, visando a materialização de suas metas e estratégias direcionadas à 
melhoria da educação nacional, regional, estadual e municipal. Para a emenda, parágrafo 05. 
ADITIVAR a linha 1501: visando recursos da União e onde se lê: pela regulamentação do SNE 
e da cooperação federativa na educação, por lei complementar. Leia-se: pela regulamentação 
do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei complementar, visando recursos da 
União. Para a emenda, parágrafo 10. ADITIVAR a linha 1525: e fiscalização efetiva e onde se 
lê: pela regulamentação do ensino privado, sob as exigências legais e de qualidade aplicadas 
à educação pública. Leia-se: pela regulamentação e fiscalização efetiva do ensino privado, sob 
as exigências legais e de qualidade aplicadas à educação pública. Para a emenda, parágrafo 
17. SUPRIMIR a linha 1561: revogação por Manutenção e adequação e ADITIVAR a mesma 
linha: ... da revogação e onde se lê: pela revogação da “Base Nacional Comum Curricular”, da 
“Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores 
(Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de  
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dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as 
profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a educação. Leia-se: pela 
manutenção e adequação da “Base Nacional Comum Curricular”, da revogação da “Reforma 
do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, 
desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a 
educação. ADITIVAR na linha 1574: ...visando elevar o padrão de qualidade na formação dos 
professores das escolas públicas da Educação Básica no Território Nacional ...e onde se lê: 
pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de ensino 
superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos, reafirmando a necessidade de implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada 
(Resolução CNE CP 02/2015). Leia-se: pela aplicação e fortalecimento dos cursos de formação 
de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com garantia de 
autonomia para a elaboração de seus projetos formativos, visando elevar o padrão de 
qualidade na formação dos professores das escolas públicas da Educação Básica no Território 
Nacional, reafirmando a necessidade de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada (Resolução CNE CP 
02/2015). EMENDAS SUPRESSIVAS SUPRIMIR a linha 1468: e com energia, onde se lê: Não 
existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. Leia-se: 
Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida utilizando estratégias de todas as formas para 
viabilizar mudanças positivas neste contexto social. Para a emenda, parágrafo 17. SUPRIMIR 
a linha 1561: revogação por Manutenção e adequação EMENDAS SUBSTITUTIVAS 
SUBSTITUIR a linha 1516; exclusivamente por preferencialmente e onde se lê: pelo fim do 
financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo fortalecimento 
da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada 
a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. Leia-se: pela 
continuação do financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo 
fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, 
sendo assegurada a destinação de recursos públicos preferencialmente para as instituições 
públicas. Para emenda, parágrafo 13. SUBSTITUIR a linha 1545: contra as por a favor das 
Para emenda, parágrafo 19. SUBSTITUIR na linha 1572: pelo por pela aplicação e, NOVAS 
EMENDAS Para o parágrafo 07: pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo 
Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão pública. Ficaram 
aprovadas as seguintes proposições: Mobilização e Articulação para a criação de escolas em 
tempo integral, garantindo aos estudantes, no turno oposto, espaços formativos, oficinas de 
artes e cursos técnicos voltados ao empreendedorismo. Para o parágrafo 08 ficaram aprovadas 
as seguintes proposições: Investimentos para toda rede pública, sem exclusão, e em todos os 
segmentos; Suporte de materiais pedagógicos, que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos 
educacionais, em especial da Educação infantil; Criação de salas multifuncionais nas Escolas 
Públicas, com materiais de apoio pedagógico para alunos portadores de necessidades 
especiais. Para o parágrafo 09. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: A criação de 
projetos municipais e parceria públicos/privadas a fim de levar a toda comunidade escolar, 
serviços e equipamentos essenciais para a inclusão digital; Garantir a inclusão digital, como 
direito social, potencializando, em menor tempo, o processo de transformação digital do país, 
por meio de expansão da conectividade das populações que habitam as regiões mais carentes. 
Para o parágrafo 14. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: Implantação, 
fortalecimento e efetivação do Colegiado Escolar em todas as Instituições de Ensino; Que 
estudantes com deficiência possam fazer parte dos colegiados e grêmios escolares; Ofertar 
formação continuada, aos professores da rede, em Língua Brasileira de Sinais. (LIBRAS); 
Realização de Concurso ou Processo seletivo, para o provimento de cargos de interpretes e 
alfabetizadores em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); Incluir nos PPPs, ações voltadas 
para a inclusão. Para o parágrafo 18. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: Organizar 
mecanismos e núcleos específicos para acompanhar e garantir celeridade no processo de 
construção, discussão e implementação dos direitos trabalhistas dos profissionais da 
educação. Para o parágrafo 20. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: Implantação de 
salas da Educação de Jovens e Adultos- EJA , nos espaços dos segmentos dos Povos 
Tradicionais; Reformulação dos PPPS, inserindo como temática de discussão da comunidade 
escolar na modalidade da Educação de Jovens e Adultos- EJA, violência contra as Mulheres, 
contra idosos, suas leis e as consequências; Inserir nas formações continuadas, para os 
professores e professoras, as temáticas de violência contra as Mulheres, contra idosos, suas 
leis e as consequências;  
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Ações educacionais, direcionadas a discussões sobre raça, gênero, cor, etnia, e população 
LGBTQAI+; Garantir a participação da sociedade civil na Educação; Implantar referências 
locais nos Currículos Educacionais; Elaborar, de forma participativa e democrática, um Plano 
de Ação objetivando abordar e discutir com os estudantes e demais agentes escolares, ao 
longo do ano letivo, os direitos sociais básicos dos cidadãos brasileiros. Para o parágrafo 21. 
Ficaram aprovadas as seguintes proposições: Oferta de cursos profissionalizantes em 
concomitância ao Ensino Regular; Ofertar condições de acessibilidade e permanência deste 
público ao Ensino; Reorganizar os conteúdos programáticos, bem como a dinâmica das aulas, 
para alavancar a Educação de Jovens e Adultos no município. 

   

     

 

1- Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e continuada nas instituições 
públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso de 
qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos de 
Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. 2- Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. 3- Garantir políticas públicas de atendimento 
à saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. 4- Assegurar 
e ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes 
saudáveis para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, 
bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, 
refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 5- Garantir a oferta e acesso aos 
cursos de formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, 
mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão 
continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de 
formação. 6- Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso 
público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. 7- Garantir 
políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo 
atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, 
fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: 
Saúde, Assistência Social. 8- Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares 
de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas 
climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, 
espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 

 

Nilo Peçanha 

 

     

 

• Propor a possibilidade de se garantir a partir de 2022 que parte da carga horária, a se definir, 
esteja à disposição do ensino remoto (online) • Valorização Profissional através do 
cumprimento das licenças. • Demandas das Metas do PME.... • Valorização Profissional dos 
professores diante dos cursos de qualificação. • Implantação da GESTÃO DEMOCRÁTICA já 
é um caminho e contempla o eixo 6 em que a meta 19 precisa ser efetivada • Colocar em 
prática o Profuncionário... • Ressarcimento dos gastos com recursos tecnológicos pelos 
professores... • A possibilidade de desdobramento de C.H. para professores da rede municipal; 
• Reserva de carga horária implantada em todas as unidades de ensino. 

 

Paripiranga 

 

     

 

DIMENSÕES OBJETIVAS • Promover formação específica de nível superior, obtida em curso 
de licenciatura ou cursos na área de conhecimento em que atuam; • Criar programas de 
formação para intensificar a formação inicial e continuada dos profissionais que atuam na 
Educação Infantil, Educação do Campo, EJA, Educação Especial, Indígena e Quilombola no 
âmbito do NAEE, bem como para todos os profissionais da educação vinculados à secretaria 
de educação com prioridade para aqueles que atuam diretamente com as especificidades 
supracitadas; • Formar parcerias com universidades, institutos, centros de formação e 
capacitação profissional, a fim de garantir aos profissionais da Educação da rede municipal, 
formação inicial e/ou continuada nas suas respectivas áreas de atuação; • Implementar nos 
municípios programa Profuncionário e outros programas federais, estaduais ou privados; • 
Formar parceria com o Governo Federal e Estadual recursos que possibilitem a formação em 
nível técnico e superior, a formação dos profissionais da educação; • Adequar à rotina de 
trabalho do profissional estudante; • Fortalecer a formação dos professores e profissionais da 
educação através de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais; • Atualizar 

 

Pedrão 
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salários dos profissionais da educação em âmbito municipal, conforme a Lei 11.738/2008 e 
outros dispositivos legais vigentes de âmbito municipal, estadual e federal. DIMENSÃO  
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SUBJETIVA • Criar e fortalecer espaços de debate para reflexão e superação dos seguintes 
temas: Assédio moral, relações interpessoais profissionais, pluralismo e concepções 
pedagógicas. 

   

     

 

A valorização dos profissionais da educação deverá acontecer de forma que sua formação e 
seu desempenho por mérito reflita em seus vencimentos básicos, usufruindo de um piso 
salarial adequado bem como de condições dignas de trabalho que garanta sua segurança e a 
do seu alunado. 

 

Pilão Arcado 

 

     

 

PROPOSTA 01 Formação: Retomada das formações inicial e continuadas para trabalhadores 
da educação com o objetivo de intensificar a qualidade do ensino e aprendizagem. PROPOSTA 
02 Elaborar um plano de estudo de curto e longo prazo que contemple as condições de trabalho 
em âmbito escolar (segurança, equipamentos, infraestrutura, saúde, ingresso na carreira e 
aposentadoria). PROPOSTA 03 Remuneração: Requalificar ou ampliar a comissão 
permanente para avaliar, debater e propor encaminhamentos para o plano de cargos e carreira, 
voltado para o cumprimento do piso salarial e valorização profissional. 

 

Pintadas 

 

     

 

Eixo IV linha 1061 Aditiva “remuneração digna”; 
 

Piritiba 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 EIXO IV VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, 
CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE. ( X ) Aditiva ( 
)Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar as necessárias 
políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um 
salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para os/as 
profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e Salários para 
todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações democráticas de trabalho. 
(COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). ( ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas 
proposições/emendas novas 1- Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e 
continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso 
de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos 
de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. 2- Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. 3- Garantir políticas públicas de atendimento 
à saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. 4- Assegurar 
e ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes 
saudáveis para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, 
bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, 
refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 5- Garantir a oferta e acesso aos 
cursos de formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, 
mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão 
continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de 
formação. 6- Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso 
público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. 7- Garantir 
políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo 
atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, 
fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: 
Saúde, Assistência Social. 8- Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares 
de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas 
climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, 
espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 

 

Presidente 
Tancredo Neves 
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PROPOSIÇÕES DO EIXO III ? 3.1 Reformular o estatuto e plano de cargos e salários dos 
profissionais de educação a fim de assegurar o que preconiza a redação da Lei 11.738/2008, 
concernente ao período de reserva a estudos, planejamento e avaliação dentro da carga 
horária de trabalho do professor, bem como assegurar o direito à desdobramento de carga 
horária parcial para carga horária total Responsabilidade* União DF Estados Municípios X ? 
3.2 Implementar políticas públicas municipais em sistema de colaboração entre a união, estado 
e município a fim de assegurar a formação inicial de 26,32% dos profissionais do magistério 
que se encontra sem a formação mínima exigida pela LDB para atuar no exercício do 
magistério na Educação Básica. Responsabilidade* União DF Estados Municípios X X X ? 3.3 
O município deverá cumprir com os investimentos financeiros previstos pela Lei do novo 
FUNDEB, Lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, no âmbito da Secretaria de Educação. 
Responsabilidade* União DF Estados Municípios X X X 

 

Quijingue 

 

     

 

Valorização vai além do salário. É preciso condições de trabalho e saúde. FALTA de recursos 
humanos, como uma equipe multifuncional à disposição da escola, recursos pedagógicos, 
estamos atrasados em equipamentos tecnológicos, descontinuação de uma proposta 
pedagógica. Ano que a meta 16 deveria estar sendo alcançada. Resolver a questões sociais 
de estudantes mais vulneráveis diminuindo as desigualdades na educação APEC quer acabar 
com concurso público, estabilidade, Lei 173 congelou qualquer vantagem para professor, 
escolas sem preparação para o atendimento remoto nem presencial. Profissionais que não se 
sentem psicossocialmente prontos para voltar ao ambiente da sala de aula, escolas onde o 
público atendido não tem hábitos sanitários, não disponibilização de equipamentos básicos de 
proteção para o público atendido, é preciso equipar escolas para atendimento remoto e de 
qualidade e com equidade. As condições de trabalho devem atender as necessidades da 
escola, a escola deve ser escutada e uma auditoria pública independente para auditar se as 
obras atenderam as necessidades da escola. Os profissionais necessitam de terapia 
psicológica para superar alguns traumas deixados pela pandemia. 

 

Ribeira do 
Amparo 

 

     

 

1033. Incluir projetos que viabilizem a pratica de esportes nas quadras poliesportivas que o 
município já dispõe, com monitores responsáveis por essas oficinas no contra turno das aulas 
e com planejamento anual concomitante a jornada pedagógica. 

 

Ruy Barbosa 

 

     

 

A qualidade da Educação brasileira, depende também da garantia dos direitos profissionais 
para seus atores, e para tal, depende muito do interesse e do senso dos dirigentes, que venham 
permitir o cumprimento dos Planos de Carreira em cada ente, ainda muito falta para os 
profissionais vivenciarem esse sonho, aqui, destacaremos algumas contribuições que 
possivelmente facilitará a efetivação dessa garantia: Garantir dignidade salarial para os 
profissionais de educação com base no Valor Aluno (VAA), insentando-os da coleta do imposto 
de renda, Efetivar nos Sistemas de ensino acompanhamento Psicológico para os profissionais 
de educação, como estratégia de superação de problemas vividos no cotidiano e inclusive no 
trabalho, sobretudo nos tempos de Pandemia, Legalizar a obrigatoriedade dos Estados e 
municípios cumprirem o pagamento do Piso Nacional, bem como garantir condições para os 
mesmos, quando se refere a repasses de recursos, Promover reestruturação de infraestrutura, 
garantindo segurança no ambiente escolar, equipamentos exclusivos de informática, cursos de 
qualificação na área de trabalho, assim como garantir qualidade dos recursos didáticos, 
Reformular periodicamente os Planos de Carreira, garantindo sempre elementos indissociáveis 
à Valorização Profissional, como: Salário digno, progressão salarial anual sem congelamento, 
Carreira docente e condições de trabalho, entre outros, Fortalecer os regimes de colaboração 
entre governos, profissionais, pais, sociedade civil, Ministério Público e mídia para garantir 
parcerias que promova a efetiva qualidade da educação brasileira, Reativar programas de 
formação continuada a nível Federal, estimulando as Universidades na criação de novos 
cursos (Pós-graduação, Mestrado e Doutorado), Implantar programas de Plano de saúde para 
os profissionais da educação brasileira, com cobertura a nível Nacional. 

 

Santa Cruz da 
Vitória 
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1. Garantir condições institucionais que permitam o debate e a promoção de políticas 
reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que 
marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em 
defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social das políticas. 2. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, cujas ações políticas têm sido efetivadas, em 
detrimento da construção histórica dos princípios da autonomia e da gestão democrática, por 
meio de intervenções na gestão de instituições de ensino, especialmente nas universidades e 
institutos federais. 3. Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de 
Estado direcionadas à materialização do federalismo cooperativo em educação são 
constrangidas por outras políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com 
proposições relacionadas à desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O 
Governo Federal encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de 
números 186 (Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que 
promovem um grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 
1988 e, em especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha 
revogar todos os fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles 
que estabelecem os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico ( N FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e 
tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos 
servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições 
ocorram na economia brasileira – e elas já se encontram presentes! – Diante do exposto 
propomos a convocação nacional dos profissionais em educação contra a terceirização. 4. 
Assegurar a oferta da educação de tempo integral, aumentando gradativamente a 
porcentagem para os alunos que são beneficiados por este programa possibilitando a 
construção coletiva e democrática do conhecimento que contribua com o pleno 
desenvolvimento. Para além do destaque da educação em tempo integral, faz-se necessário 
assegurar o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação 
escolar, entre outros. 5. Tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento, conforme fatores de ponderações do 
FNDE 

 

Santaluz 

 

     

 

ATA DA PLENÁRIA DOS EIXOS III E IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL Às oito horas, do dia 
catorze de dezembro de dois mil e vinte e um, na Escola Municipal Dr. Eraldo Tinoco, foi 
realizada a IV Conferência Municipal da Educação no município de Sapeaçu - Bahia. A 
Conferência abordou os eixos: EIXO III. Educação e diversidade: justiça social, inclusão e 
direitos humanos; EIXO IV. Valorização dos/as profissionais da educação: formação, carreira, 
remuneração e condições de trabalho e saúde. Foi aberta pelo grupo de trabalho: 
Coordenador(a): Luciana Monteiro Costa, Ana Lucia da Ressureição Santos e Naiara Barbosa 
Silva Souza. Relator(a): Lucineia dos Santos Barbosa. Apresentada a pauta: 1. Apresentação 
da equipe de trabalho com a apresentação lúdica do vídeo; 2. Apresentação e análise do 
Documento-Referência, do Eixo correspondente; 3. Elaboração, discussão e votação das 
propostas na plenária de eixo; 4. Encaminhamentos das deliberações para a plenária final; 5. 
Definição dos candidatos interessados em assumir a função de Delegados do Eixo 
correspondente, 6. Aberto os debates, os participantes fizeram uso da palavra, debatendo o 
tema do eixo proposto, elaborando proposições, sendo que foram aprovadas as seguintes 
proposições na plenária de eixo com mais de 50% dos votos: Proposição 01. Articulação da 
educação, em seus diferentes níveis e modalidades, com as ações e demandas no âmbito da 
cultura e desporto, da saúde, da pesquisa, tecnologia e inovação, do meio ambiente e do 
trabalho, como imperativo para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de 
vida em geral. Proposição 02. Estipulação de parcerias entre os Sistemas de Ensino (Nacional, 
Estadual e Municipal), objetivando disponibilizar formações continuadas para todos as etapas, 
modalidades e trabalhadores da educação. Proposição 03. Formalização de parcerias entre os 
entes federados com vistas à implantação de cursos técnicos, de nível superior e de 
especialização nos municípios.Em seguida passou-se para a discussão sobre os candidatos 
interessados em assumir a função de delegado. Foram indicados à plenária: Danielle Freitas 
de Lima William Oliveira Fonseca Por fim, não havendo mais nada a ser tratado e a pauta 
cumprida, a coordenação do grupo de trabalho deu por encerrada as discussões no eixo, 
direcionando todos os participantes à plenária final para relatoria das proposições e votação 
final, posterior encaminhamento das proposições aprovadas para à Conferência Estadual de 
Educação. E, para constar, fiz lavrar o presente termo, que após lido e achado conforme, será 
por todos assinado. Sapeaçu – Bahia, 14 de dezembro de 2021 Coordenador(a): Luciana 
Monteiro Costa, Ana Lucia da Ressureição Santos e Naiara Barbosa Silva Souza. Relator(a): 
Lucineia dos Santos Barbosa. 

 

Sapeaçu 
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1º revisão, análise e reestruturação do plano de carreira visando a atender às demandas atuais 
dos profissionais da educação municipal; 2º criação do protocolo de biossegurança para o 
retorno das aulas, assim como o plano de ação da gestão pedagógica (ppp e pp); 3º criação 
do fórum permanente de educação conforme (pme), para realização de encontros visando 
discutir melhorias na/para educação municipal;4º instituir comissão do fórum permanente de 
educação, que possa realizar o acompanhamento e monitoramento do (pme) bem como os 
processos de mudanças de níveis e classes já em andamento. estadual: 1º realizar parcerias 
entre: undime e sec/educação (orientação para revisão do plano de carreira). estadual/nacional 
2º revisão da bncc levando em consideração a diversidade especialmente locais e regionais; 
ficando as proposições apresentadas aprovadas por todos os presentes. ficando as 
proposições aprovadas pela plenária do eixo. proposição municipal o município deve no prazo 
de 1 ano criar mecanismos para implantar o funcionário para atender o que dispõe o art. 26 da 
lei 14.113/2020 e o dispositivo do art. 61 da lei 9394/96 no que tange a profissionalização dos 
trabalhadores da educação fazendo com que estes possam ter seus vencimentos vinculados 
aos 70% dos recursos do FUNDEB. Proposição estadual estado em parceria com o município 
deve disponibilizar financiamento para implantação de cursos profissionalizantes para a eja e 
para os anos finais do ensino fundamental ii, bem como implantação de escola de tempo 
integral. Proposição federal implantação de políticas públicas em âmbito nacional de oferta de 
internet banda larga para todos os alunos da escola pública bem como a garantia da ampla 
oferta de laboratórios de informática nas escolas, possibilitando assim, a gestão democrática 
e o acesso à informação. ficando as proposições aprovadas pelas presentes. 

 

Saúde 

 

     

 

Criação de núcleo de atendimento de saúde com salas adequadas e climatizadas para os 
professores incluindo atendimento psicológico para os profissionais da educação, contendo no 
espaço profissionais e salas para prática de pilates, ginástica laboral, yoga entre outros. 

 

Simões Filho 

 

     

 

( X ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar as 
necessárias políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das 
carreiras, um salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para 
os/as profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e 
Salários para todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações 
democráticas de trabalho. (COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). ( ) Aditiva ( )Supressiva ( ) 
Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Garantir a oferta e acesso aos cursos 
de formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, 
mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão 
continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de 
formação. - Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso 
público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir 
políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo 
atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, 
fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: 
Saúde, Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares 
de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas 
climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, 
espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. - 
Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e continuada nas instituições públicas 
por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, 
garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo 
reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos profissionais da educação 
exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos assegurados pelos planos 
de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da 
educação oferecendo atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e 
psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com 
outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar os espaços 
das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho 
educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das 
ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits 
multimídias, salas de jogos, etc. 

 

Taperoá 
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EIXO IV VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, 
CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE. ( X ) Aditiva ( 
)Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar as necessárias 
políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um 
salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para os/as 
profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e Salários para 
todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações democráticas de trabalho. 
(COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). ( ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas 
proposições/emendas novas - Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e 
continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso 
de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos 
de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à 
saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e 
ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis 
para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, 
laboratórios das ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, 
banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. - Garantir a oferta e acesso aos cursos de 
formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, 
doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada 
(garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - 
Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, 
garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas 
públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento 
especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, 
cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, 
Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo 
que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas climatizadas, 
quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, espaços 
inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 

 

Teolândia 

 

     

 

A valorização dos profissionais da educação básica (em todos os âmbitos), deve-se, portanto, 
envolver as necessárias políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o 
fortalecimento da carreira, salário digno, condições e relações democráticas de trabalho. 

 

Uauá 

 

     

 

EIXO IV VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, 
CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE. ( X ) Aditiva ( 
)Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar as necessárias 
políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um 
salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para os/as 
profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e Salários para 
todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações democráticas de trabalho. 
(COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). ( ) Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas 
proposições/emendas novas - Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e 
continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso 
de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos 
de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à 
saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e 
ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis 
para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, 
laboratórios das ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, 
banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. - Garantir a oferta e acesso aos cursos de 
formação inicial e continuada nas instituições  

 

Valença 
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públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso de 
qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos de 
Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. - Admissão dos profissionais 
da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos assegurados 
pelos planos de Cargos e Salários. - Garantir políticas públicas de atendimento à saúde dos 
profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: fisioterapeutas, 
psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em 
parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. - Assegurar e ou reestruturar 
os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho 
educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das 
ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits 
multimídias, salas de jogos, etc. 

   

     

 

1053. Assim sendo, efetivar a proposta da criação de um plano de saúde que possa assistir de 
forma adequada todos os profissionais envolvidos com a educação. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 EIXO IV VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, 
CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE. ( X )Aditiva ( 
)Supressiva ( ) Substitutiva ( ) Novas proposições/emendas novas 1-Assegurar as necessárias 
políticas de formação inicial e continuada, a estruturação e o fortalecimento das carreiras, um 
salário digno viabilizado por meio do cumprimento do piso salarial nacional para os/as 
profissionais da educação e implantação ou reestruturação do Plano de Cargos e Salários para 
todos os profissionais da educação, garantindo condições e relações democráticas de trabalho. 
(COEED, 1231 a 1259, pág. 77/78). ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas 
proposições/emendas novas 2-Garantir a oferta e acesso aos cursos de formação inicial e 
continuada nas instituições públicas por meio da especialização, mestrado, doutorado e curso 
de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão continuada (garantida nos Planos 
de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de formação. 3-Admissão dos 
profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso público, garantindo os direitos 
assegurados pelos planos de Cargos e Salários. 4-Garantir políticas públicas de atendimento 
à saúde dos profissionais da educação oferecendo atendimento especializado como: 
fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogo, cardiologista, educador 
físico, etc. em parceria com outras secretarias como: Saúde, Assistência Social. 5-Assegurar 
e ou reestruturar os espaços das unidades escolares de modo que garanta ambientes 
saudáveis para o trabalho educacional como: salas climatizadas, quadras poliesportivas, 
bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, espaços inclusivos/acessibilidade, 
refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 6-Garantir a oferta e acesso aos 
cursos de formação inicial e continuada nas instituições públicas por meio da especialização, 
mestrado, doutorado e curso de qualificação/aperfeiçoamento, garantindo a progressão 
continuada (garantida nos Planos de Cargos e Salários) pelo reconhecimento dos cursos de 
formação. 7-Admissão dos profissionais da educação exclusivamente por meio de concurso 
público, garantindo os direitos assegurados pelos planos de Cargos e Salários. 8-Garantir 
políticas públicas de atendimento à saúde dos profissionais da educação oferecendo 
atendimento especializado como: fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras, nutricionistas, 
fonoaudiólogo, cardiologista, educador físico, etc. em parceria com outras secretarias como: 
Saúde, Assistência Social. 9-Assegurar e ou reestruturar os espaços das unidades escolares 
de modo que garanta ambientes saudáveis para o trabalho educacional como: salas 
climatizadas, quadras poliesportivas, bibliotecas, laboratórios das ciências e de informática, 
espaços inclusivos/acessibilidade, refeitórios, banheiros, kits multimídias, salas de jogos, etc. 

 

Wenceslau 
Guimarães 

 

     

 

EIXO V – GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: 
PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
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 Parágrafo Original: Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se 
compreender que diversidade, direitos humanos, justiça social e combate às 
desigualdades não são antagônicos e se articulam aos eixos da democracia e 
das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos à 
educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade 
social, e com gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade 
brasileira, em geral, os/as dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as 
profissionais da educação, em particular, retomem a trajetória e lutem por 
garantia de condições institucionais que permitam o debate e a promoção de 
polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa 
nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da 
educação. 

   

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, 
articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social 
das políticas, incluindo o financiamento da educação. Desse modo, deve-se propor condições 
para efetivação da gestão democrática na educação, através de consulta pública na 
comunidade escolar, estabelecendo critérios para a execução da escolha dos representantes 
e conjecturando recursos através da União. 

 

Acajutiba 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, 
articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social 
das políticas, incluindo o financiamento da educação. educação , controle social e 
transparência. 

 

Amargosa 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas políticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-
racial, cultural, sexual e de gênero e inclusiva que marca a nossa sociedade e constitui um 
valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Barra da Estiva 
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Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem continuem a trajetória e lutem lutando por garantia de condições institucionais que 
permitam o debate e a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade 
étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da 
nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência 
e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Belmonte 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, 
articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social 
das políticas, incluindo o financiamento da educação. Com divulgação de dados transparentes, 
expondo para sociedade civil como os recursos estão sendo gastos, para que possamos 
exercer o controle social.) 

 

Biritinga 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, 
articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social 
das políticas, incluindo o financiamento da educação. Fortalecer o papel dos Conselhos (CME-
Conselho Municipal de Educação, CACS – FUNDEB- Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB, CAE- Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Pais e 
Mestres e/ou Colegiados) na tomada de decisões pela garantia de direitos. Democratizar as 
ações socioeconômicas envolvendo receitas e gastos com a participação dos educandos para 
um maior entendimento de como acontece a gerência dos recursos do contexto educacional, 
refletindo assim nos direitos e deveres. 

 

Castro Alves 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, 
ORIENTAÇÃO RELIGIOSA, cultural, CONDIÇÃO sexual e de gênero que marca a nossa 
sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da 
gestão democrática, da transparência e do controle social das políticas, incluindo o 
financiamento da educação. 

 

Catu 
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Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas políticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-
racial, cultural, sociocultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um 
valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Dom Basílio 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, 
articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social 
das políticas, incluindo o financiamento da educação. educação. DDemocratizar as ações 
socioeconômicas envolvendo receitas e gastos com a participação dos educandos para um 
maior entendimento de como acontece a gerência dos recursos do contexto educacional, 
refletindo assim nos direitos e deveres.(parágrafo 1, linhas 1290 a 1301). (Nova emenda) 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas políticas públicas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade 
étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da 
nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência 
e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Guanambi 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, 
articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social 
das políticas, incluindo o financiamento da educação. educação. GESTÃO DEMOCRÁTICA 
DA EDUCAÇÃO É UM DIREITO DA SOCIEDADE E UM DEVER DO PODER PÚBLICO. 

 

Ibipitanga 
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Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
religioso sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa 
nacionalidade, articuladas às tais lutas em serão importantes para a defesa defesa da gestão 
democrática, da transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da 
educação. 

 

Itambé 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, gestores/as 
públicos/as, os/as dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, 
em particular, retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que 
permitam o debate e a promoção de polí- ticas políticas reconhecedoras e respeitadoras da 
diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui 
um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Jequié 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e estudantes, os/as profissionais e trabalhadores da 
educação, em particular, retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais 
que permitam o debate e a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da 
diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui 
um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem retomar a trajetória e lutem ampliar a luta por garantia de condições institucionais no 
conjunto dos sistemas de ensino que permitam o debate e a promoção de polí- ticas 
reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que 
marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em 
defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social das políticas, incluindo o 
financiamento da educação. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 
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Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
política, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa 
nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência 
transparência, participação popular e do controle social das políticas, incluindo o financiamento 
da educação. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, 
articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social 
das políticas, incluindo o financiamento da educação. educação. Democratizar as ações 
socioeconômicas envolvendo receitas e gastos com a participação dos educandos para um 
maior entendimento de como acontece a gerência dos recursos do contexto educacional, 
refletindo assim nos direitos e deveres (parágrafo 1, linhas 1290 a 1301). (Nova emenda) 

 

Maragogipe 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e 
a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, 
desenvolvimento emocional, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um 
valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Pedrão 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. pública DEMOCRÁTICA. Deste modo, é imprescindível que a sociedade 
brasileira, em geral, os/as dirigentes da educação, os/as estudantes e estudantes, os/as 
profissionais da educação, PAIS E/OU RESPONSÁVEIS, em particular, retomem a trajetória e 
lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate e a promoção de polí- 
ticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero 
que marca a nossa sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas 
em defesa da gestão democrática, da transparência e do controle social das políticas, incluindo 
o financiamento da educação. 

 

Pojuca 
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Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, trabalhadores da 
educação, em particular, retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais 
que permitam o debate e a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da 
diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui 
um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Sobradinho 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, em particular, 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permitam o debate 
debate, respeitando a pluralidade de ideias e a promoção de polí- ticas reconhecedoras e 
respeitadoras da diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa 
sociedade e constitui um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da 
gestão democrática, da transparência e do controle social das políticas, incluindo o 
financiamento da educação. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação verdadeiramente democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de 
qualidade social, e com gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade 
brasileira, em geral, os/as dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da 
educação, em particular, retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais 
que permitam o debate e a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da 
diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui 
um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Tucano 

 

     

 

Parágrafo Original: Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão 
fundante a ser considerada e defendida é que as políticas públicas educacionais 
devem ser viabilizadas com a efetiva e qualificada participação da sociedade, no 
debate e na elaboração das propostas a serem implementadas. Para tanto, a 
reconstrução de canais de diálogo, participação social, envolvendo a sociedade 
civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua non neste 
processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização 
dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação 
requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, 
grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e 
superior, devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas 
instituições educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e 
acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de escolha de 
dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de 
participação e controle social constituídos. 
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Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, 
respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de 
escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de 
participação e controle social constituídos. Nesse sentido, deve-se fortalecer espaços que 
congreguem a participação social aliada às particularidades de cada comunidade escolar, 
estimulando ações e iniciativas democráticas, a exemplo a construção coletiva dos PPP’s nas 
unidades escolares, a criação e consolidação de Grêmios Estudantis e a criação dos 
Conselhos Escolares. 

 

Acajutiba 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. autônomo inclusive financeiramente e promovido a formação continuada de forma 
presencial. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, 
respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de 
escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de 
participação e controle social constituídos. 

 

Amargosa 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser implantados 
e implementados, reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições 
educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em 
seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e 
nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. 

 

Amélia 
Rodrigues 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, diálogo,bem como criação 
de uma ouvidoria (com geração de número de protocolo), além de ampliar os canais de aceso 
às informações para efetivar a participação popular. participação social, envolvendo a 
sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua non neste 
processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos fóruns de 
decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo controle social 
e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos 
e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e valorizados. A 
democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, respeito à 
comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de  

 

Barra do Mendes 
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escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de 
participação e controle social constituídos. 

   

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, 
respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de 
escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de 
participação e controle social constituídos. Havendo a necessidade de processos seletivos na 
escolha da equipe pedagógica e a eleição para gestores das Instituições escolares.) 

 

Biritinga 

 

     

 

Capacitação para os alunos da EJA assegurando uma bolsa formativa de Educação 
Profissionalizante e Empreendedora como forma de incentivo para inseri-lo no mercado de 
trabalho. Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser 
considerada e defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com 
a efetiva e qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a 
serem implementadas. A educação escolar quilombola, cigana, indígena dos municípios 
precisa dialogar com todas as comunidades em geral, com vistas a garantir um processo de 
ensino -aprendizagem no qual o movimento social, seja acessado e incluído como instrumento 
pedagógico, reconstruindo a pedagogia formal e contemplando assim a realidade das 
comunidades. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, envolvendo 
a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua non neste 
processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos fóruns de 
decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo controle social 
e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos 
e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e valorizados. A 
democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, respeito à 
comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de escolha de 
dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de participação e 
controle social constituídos. 

 

Castro Alves 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, 
respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de 
escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de 
participação e controle social constituídos. 

 

Catu 
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Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, 
respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de 
escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de 
participação e controle social constituídos. constituídos. A educação escolar quilombola, 
cigana, indígena dos municípios precisa dialogar com todas as comunidades em geral, com 
vistas a garantir um processo de ensino -aprendizagem no qual o movimento social, seja 
acessado e incluído como instrumento pedagógico, reconstruindo a pedagogia formal e 
contemplando assim a realidade das comunidades. (parágrafo 2, linhas 1306 a 1308). (Nova 
emenda) 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica básica e superior, devem ser 
reforçados e valorizados. valorizados, assim como projetos de formação política continuada 
com condições técnicas e financeiras. A democracia na sociedade e nas instituições 
educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em 
seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e 
nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. 

 

Guanambi 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados 
cirados, implementados e valorizados. valorizados com formação continuada, com vistas ao 
entendimento de papeis e funções, bem como seu fortalecimento e autonomia. A democracia 
na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e 
acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na 
autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de participação e controle social 
constituídos. 

 

Iaçu 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, sociedade participação efetiva de vários seguimentos 
da comunidade escolar; ex: pais, professores, estudantes e funcionários, , no debate e na 
elaboração das propostas a serem implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de 
diálogo, participação social, envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, 
é uma condição sine qua non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para 
a democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de 
implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns de 
educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, na educação  

 

Ibipitanga 
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bá- sica básica e superior, devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e 
nas instituições educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, 
notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão 
e organização e nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. Permitir a 
participação de toda comunidade, de forma transparente na elaboração, implementação e 
fiscaliação das políticas públicas 

   

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. valorizados, firmando convênios em regime de colaboração com programas 
estaduais e federais para formação de conselheiros dos Conselhos de Controle Social da 
Educação. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também, respeito 
à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de escolha 
de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de participação e 
controle social constituídos. 

 

Itaberaba 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante É fundamental 
consolidar, portanto, a ser considerada e defendida é que as políticas públicas educacionais 
devem ser viabilizadas com a efetiva e qualificada participação gestão democrática como 
princípio basilar da sociedade, educação nacional, sendo que, no debate e na elaboração das 
propostas a serem implementadas. Para tanto, a reconstrução SNE, o Conselho Nacional de 
canais de diálogo, participação social, envolvendo a sociedade civil, em particular Educação, 
os movimentos sociais, é uma condição sine qua non neste processo. A participação da 
sociedade é fundamental para a democratização dos fóruns de decisão conselhos estaduais, 
Distrital e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo controle social 
e transparência. Conselhos e municipais, os fóruns de educação, grêmios com legitimidade 
social e diretórios estudantis, conselhos gestão democrática, são fundamentais para a garantia 
das finalidades, diretrizes e colegiados, na estratégias comuns da educação bá- sica e superior, 
devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições 
educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em 
seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e 
qualidade social que almejamos. Estes Esses organismos precisam ser consolidados nos 
efetivos canais de participação e sistemas, por lei, assegurando a necessária estabilidade, 
perenidade, controle social constituídos. e participação popular na definição dos rumos da 
política educacional em todos os níveis. 

 

Jequié 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução implantação de canais de diálogo, diálogos e/ou a 
reconstrução, participação social, envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos 
sociais, é uma condição sine qua non neste processo. A participação da sociedade é 
fundamental para a democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo 
processo de implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns 
de educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e 
superior, devem ser divulgados, implantados, reforçados e valorizados. A democracia na 
sociedade e nas instituições educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e 
acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, em 
cumprimento ao que está disciplinado nos Planos de Educação, na autonomia de gestão e 
organização e nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 
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Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non essencial neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a 
democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de 
implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns de 
educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e 
superior, devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições 
educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em 
seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e 
nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A Fortalecer o papel dos Conselhos (CME-Conselho Municipal de 
Educação, CACS – FUNDEB- Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 
CAE- Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Pais e Mestres e/ou Colegiados) na 
tomada de decisões pela garantia de direitos .A participação da sociedade é fundamental para 
a democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de 
implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns de 
educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica 
básica e superior, devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas 
instituições educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, 
notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão 
e organização e nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. constituídos. 
A educação escolar quilombola, cigana, indígena dos municípios precisa dialogar com todas 
as comunidades em geral, com vistas a garantir um processo de ensino -aprendizagem no qual 
o movimento social, seja acessado e incluído como instrumento pedagógico, reconstruindo a 
pedagogia formal e contemplando assim a realidade das comunidades. (parágrafo 2, linhas 
1306 a 1308). (Nova emenda). 

 

Maragogipe 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados 
reforçados, efetivados e valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições 
educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em 
seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e 
nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. 

 

Matina 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições educacionais exige, também,  

 

Medeiros Neto 
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respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em seus processos autônomos de 
escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e nos efetivos canais de 
participação e controle social constituídos. Assim, compreende-se a necessidade de garantir 
bom funcionamento dos conselhos, com espaço adequado, a fim de que a gestão aconteça 
com transparência e eficiência na aplicação dos recursos da educação, em questões 
nevrálgicas, para que seja desenvolvida uma boa atividade educacional. Tornando-se 
fundamental proporcionar a capacitação de formação e atualização para todos os membros 
dos conselhos que atuam na educação. 

   

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non (ESSENCIAL) neste processo. A participação da sociedade CIVIL ORGANIZADA é 
fundamental para a democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo 
processo de implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns 
de educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, ASSOCIAÇÕES DE 
PAIS E MESTRES, DE PROFESSORES E DE DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO na 
educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade 
e nas instituições educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, 
notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia 
FINANCEIRA, PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA, de gestão e organização e nos efetivos 
canais de participação e controle social constituídos. 

 

Pojuca 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non essencial neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a 
democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de 
implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns de 
educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e 
superior, devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições 
educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em 
seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e 
nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva efe- 
tiva e qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados 
fundados, (reforçados) fortalecidos, e valorizados. A democracia na sociedade e nas 
instituições educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, 
notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão 
e organização e nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. 

 

Sobradinho 

 

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non (fundante) neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a  

 

Teixeira de 
Freitas 
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democratização dos fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de 
implementação requer efetivo controle social e transparência. Conselhos e fóruns de 
educação, grêmios e diretórios estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e 
superior, devem ser reforçados e valorizados. A democracia na sociedade e nas instituições 
educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, notadamente em 
seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão e organização e 
nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. Para isso, é preciso garantir 
que os diretores escolares sejam eleitos pela comunidade escolar. 

   

     

 

Na direção das liberdades e da democracia, outra dimensão fundante a ser considerada e 
defendida é que as políticas públicas educacionais devem ser viabilizadas com a efetiva e 
qualificada participação da sociedade, no debate e na elaboração das propostas a serem 
implementadas. Para tanto, a reconstrução de canais de diálogo, participação social, 
envolvendo a sociedade civil, em particular os movimentos sociais, é uma condição sine qua 
non neste processo. A participação da sociedade é fundamental para a democratização dos 
fóruns de decisão e das políticas públicas, cujo processo de implementação requer efetivo 
controle social e transparência. Conselhos e fóruns de educação, grêmios e diretórios 
estudantis, conselhos e colegiados, na educação bá- sica e superior, devem ser reforçados e 
valorizados. valorizados, assegurando capacitações e formações. A democracia na sociedade 
e nas instituições educacionais exige, também, respeito à comunidade escolar e acadêmica, 
notadamente em seus processos autônomos de escolha de dirigentes, na autonomia de gestão 
e organização e nos efetivos canais de participação e controle social constituídos. 

 

Xique-Xique 

 

     

 

Parágrafo Original: É fundamental consolidar, portanto, a gestão democrática 
como princípio basilar da educação nacional, sendo que, no SNE, o Conselho 
Nacional de Educação, os conselhos estaduais, Distrital e municipais, os fóruns 
de educação, com legitimidade social e gestão democrática, são fundamentais 
para a garantia das finalidades, diretrizes e estratégias comuns da educação de 
qualidade social que almejamos. Estes organismos precisam ser consolidados 
nos sistemas, por lei, assegurando a necessária estabilidade, perenidade, 
controle social e participação popular na definição dos rumos da política 
educacional em todos os níveis. 

   

     

 

É fundamental consolidar, portanto, a gestão democrática como princípio basilar da educação 
nacional, sendo que, no SNE, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, 
Distrital e municipais, os fóruns de educação, com legitimidade social e gestão democrática, 
são fundamentais para a garantia das finalidades, diretrizes e estratégias comuns e específicas 
de cada território da educação de qualidade social que almejamos. Estes organismos precisam 
ser consolidados nos sistemas, por lei, assegurando a necessária estabilidade, perenidade, 
controle social e participação popular na definição dos rumos da política educacional em todos 
os níveis. 

 

Camaçari 

 

     

 

É fundamental consolidar, portanto, a gestão democrática como princípio basilar da educação 
nacional, sendo que, no SNE, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, 
Distrital e municipais, os fóruns de educação, com legitimidade social e gestão democrática, 
são fundamentais para a garantia das finalidades, diretrizes e estratégias comuns da educação 
de qualidade social que almejamos. Estes organismos precisam ser consolidados nos 
sistemas, por lei, assegurando a necessária estabilidade, perenidade, controle social e 
participação popular na definição dos rumos da política educacional em todos os níveis. Assim, 
em síntese é necessário assegurar a articulação entre os entes federados e os setores da 
sociedade civil nas demandas de processos de gestão democrática. Criando meios para 
mobilização e conscientização da sociedade civil organizada para a participação nos 
Conselhos municipais, estaduais e federais. 

 

Medeiros Neto 
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Parágrafo Original: A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à 
autonomia docente e das instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos 
trabalhadores em educação no desenvolvimento de suas atividades. 
Defendemos, portanto, uma gestão democrática que garanta a participação de 
professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na 
elaboração e na implementação das políticas educacionais, além da escolha de 
seus dirigentes, levada a efeito, sempre, pela vontade soberana das 
comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão democrática deve ser 
garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada desvalorização e de 
perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso denunciar 
o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas 
ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos 
princípios da autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na 
gestão de instituições de ensino, especialmente nas universidades e institutos 
federais. Reafirmamos o princípio da autonomia universitária e a defesa da 
nomeação do/a candidato/a mais votado. 

   

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, 
responsáveis, de funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na 
elaboração e na implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus 
dirigentes, levada a efeito, sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por 
atalhos autoritários. A gestão democrática deve ser garantida em contraposição ao atual 
cenário de exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De 
igual modo, é preciso denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo 
Estadual e Federal, cujas ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção 
histórica dos princípios da autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na 
gestão de instituições de ensino, especialmente nas universidades estaduais, e federais e 
institutos federais. Reafirmamos o princípio da autonomia universitária e a defesa da nomeação 
do/a candidato/a mais votado. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. Atendimento 
psicológico de assistência social para docentes, discentes, pais e toda comunidade escolar. A 
gestão democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. votado. 
Defender, portanto, uma gestão democrática que garanta a participação de professores/as, de 
estudantes, de pais, mães ou responsáveis de funcionários(as), bem como da comunidade 
educacional, na discussão, na elaboração e na implementação das políticas educacionais, 
além da escolha de seus dirigentes, levando a efeito sempre a vontade soberana das 
comunidades, jamais por atalhos autoritários. 

 

Castro Alves 
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A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. votado/a. 

 

Catu 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. 

 

Correntina 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. votado. 
Defender, portanto, uma gestão democrática que garanta a participação de professores/as, de 
estudantes, de pais, mães ou responsáveis de funcionários(as), bem como da comunidade 
educacional, na discussão, na elaboração e na implementação das políticas educacionais, 
além da escolha de seus dirigentes, levando a efeito sempre a vontade soberana das 
comunidades, jamais por atalhos autoritários. (parágrafo 4, linha 1328). (Nova emenda) 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A Dar direito 
à sociedade de conhecer a realidade de cada escola e de participar da solução dos 
problemas;A gestão democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário  

 

Ibipitanga 
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de exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, 
é preciso denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas 
ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. 

   

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. Assegurando 
ao educador esta atonomia da docencia, garantindo a parcialidade, solidariedade e 
sensibilidade com os autores do processo, afiançar uma educação laica, de qualidade, gratuita 
previsata na CF/1988- Base legal Caput no Art. 205: a educação é “direito de todos e dever do 
estado e da família’’, deve visar ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercicio da cidadania e sua qualificação para o trabalho’’. 

 

Irajuba 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. 
votado.Ressalta-se que a nível Estadual, observamos uma política de contingenciamento de 
verbas que acaba ferindo o princípio da autonomia universitária 

 

Itambé 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. votado. 
Também se faz primordial a formação continuada em serviço e a mobilização da comunidade 
escolar para o monitoramento e acompanhamento das políticas públicas educacionais bem 

 

Itapé 
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como a avaliação de como tem sido gasto os recursos do Governo Federal, União, na 
Educação municipal, isso enquanto uma ferramenta da gestão democrática. 
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A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, 
responsáveis, de funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na 
elaboração e na implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus 
dirigentes, levada a efeito, sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por 
atalhos autoritários. A gestão democrática deve ser garantida em contraposição ao atual 
cenário de exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De 
igual modo, é preciso denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo 
Federal, cujas ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos 
princípios da autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de 
instituições de ensino, especialmente na educação básica, nas universidades e institutos 
federais. Reafirmamos o princípio da autonomia da educação básica e universitária e a defesa 
da nomeação do/a candidato/a mais votado. 

 

Jequié 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário garantida, independente de 
exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. políticas 
governamentais. De igual modo, é preciso denunciar o autoritarismo dos governantes, 
especialmente do Governo Federal, cujas ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento 
da construção histórica dos princípios da autonomia e da gestão democrática, por meio de 
intervenções na gestão de instituições de ensino, especialmente nas universidades e institutos 
federais. Reafirmamos o princípio da autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a 
candidato/a mais votado. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, governantes em todas as esferas, especialmente 
do Governo Federal, cujas ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção 
histórica dos princípios da autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na 
gestão de instituições de ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. 
Reafirmamos o princípio da autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a 
mais votado. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, sem burocacia, à autonomia docente 
e das instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de  

 

Manoel Vitorino 
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ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. votado e da 
garantia de sua permanência. A gestão democrática deve valorizar e favorecer a afinidade 
entre comunidade e escola, pois nesta relação se consolida um ciclo muito importante para 
ambos, onde a comunidade passa pela escola e a escola proporciona avanços para a 
comunidade. Avanços emancipatórios, no que diz respeito a geração de cidadãos com senso 
crítico e avanços técnicos quanto a formação de profissionais que levam ao desenvolvimento 
econômico da comunidade onde a escola se está inserida. Assim, a gestão democrática deve 
se estabelecer com a participação e envolvimentos daqueles que estão inseridos nesta 
realidade. 

   

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, 
responsáveis, de funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na 
elaboração e na implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus 
dirigentes, levada a efeito, sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por 
atalhos autoritários. Atendimento psicológico de assistência social para docentes, discentes, 
pais e toda comunidade escolar. A gestão democrática deve ser garantida em contraposição 
ao atual cenário de exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da 
educação. De igual modo, é preciso denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente 
do Governo Federal, cujas ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção 
histórica dos princípios da autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na 
gestão de instituições de ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. 
Reafirmamos o princípio da autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a 
mais votado. Defender, portanto, uma gestão democrática que garanta a participação de 
professores/as, de estudantes, de pais, mães ou responsáveis de funcionários(as), bem como 
da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na implementação das políticas 
educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levando a efeito sempre a vontade soberana 
das comunidades, jamais por atalhos autoritários. (parágrafo 4, linha 1328). (Nova emenda). 

 

Maragogipe 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o princípio da 
autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. Fomentar, 
incentivar e sensibilizar a comunidade para a importância da construção e efetivação de 
organizações sociais ligadas á educação 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, profissionais da educação, de estudantes, de pais, 
mães ou respon- sáveis, de funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na 
discussão, na elaboração e na implementação das políticas educacionais, além da escolha de 
seus dirigentes, levada a efeito, sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por 
atalhos autoritários. A gestão democrática deve ser garantida em contraposição ao atual 
cenário de exacerbada desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De 
igual modo, é preciso denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo 

 

Teixeira de 
Freitas 
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Federal, cujas ações políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos 
princípios da autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de  
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instituições de ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. Reafirmamos o 
princípio da autonomia universitária e a defesa da nomeação do/a candidato/a mais votado. 

   

     

 

A gestão democrática se associa à liberdade de cátedra, à autonomia docente e das 
instituições, ao respeito conferido ao conjunto dos trabalhadores em educação no 
desenvolvimento de suas atividades. Defendemos, portanto, uma gestão democrática que 
garanta a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou respon- sáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levada a efeito, 
sempre, pela vontade soberana das comunidades, jamais por atalhos autoritários. A gestão 
democrática deve ser garantida em contraposição ao atual cenário de exacerbada 
desvalorização e de perseguição aos profissionais da educação. De igual modo, é preciso 
denunciar o autoritarismo dos governantes, especialmente do Governo Federal, cujas ações 
políticas têm sido efetivadas, em detrimento da construção histórica dos princípios da 
autonomia e da gestão democrática, por meio de intervenções na gestão de instituições de 
ensino, especialmente nas universidades e institutos federais. federais e unidades de 
educação básica. Reafirmamos o princípio da autonomia universitária e a defesa da nomeação 
do/a candidato/a mais votado. 

 

Xique-Xique 

 

     

 Parágrafo Original: Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser 
seguido para a educação básica e superior, pública e privada. Deve, portanto, 
ser capaz de envolver todos os sistemas e as instituições educacionais, 
perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as modalidades 
educacionais. 

   

     

 

Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido para a educação básica e 
superior, pública e privada. Deve, portanto, ser capaz de envolver todos os sistemas e as 
instituições educacionais, perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as 
modalidades educacionais. Faz-se necessário promover a extensão pedagógica e Programas 
de Iniciação Científica (IC) com a parceria da Secretaria de Saúde, Assistência Social, 
Secretaria de Cultura, Secretaria de Meio Ambiente, universidades públicas e privadas, a fim 
de desenvolver a cultura científica nas escolas, valorizando a construção do conhecimento. 

 

Guanambi 

 

     

 

Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido para a educação básica e 
superior, pública e privada. Deve, portanto, ser capaz de envolver todos os sistemas e as 
instituições educacionais, participação do cidadão através de referendo, plebiscito, ação 
popular e leis para corrigir as falhas da gestão pública, perpassando os distintos níveis de 
ensino, as etapas e as modalidades educacionais. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido para a educação básica e 
superior, pública e privada. Deve, portanto, ser capaz de envolver e garantir nos planos 
municipais, estaduais e nacionais todos os sistemas e as instituições educacionais, 
perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as modalidades educacionais. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido para a educação básica e 
superior, pública e privada. pública. Deve, portanto, ser capaz de envolver todos os sistemas 
e as instituições educacionais, perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as 
modalidades educacionais. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 
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Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido para a educação básica e 
superior, pública e privada. Deve, portanto, ser capaz de envolver todos os sistemas e as 
instituições educacionais, perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as 
modalidades educacionais. Desta forma, é importante a necessidade de implementação de 
eleições para gestores de escolas municipais, uma vez que a lei garante, porém não é 
realidade da maioria dos municípios brasileiros. 

 

Mata de São 
João 

 

     

 

Reforçamos que a gestão democrática é um princípio a ser seguido e fortalecido para a 
educação básica e superior, pública e privada. Deve, portanto, ser capaz de envolver todos os 
sistemas e as instituições educacionais, perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas 
e as modalidades educacionais. 

 

Matina 

 

     

 

Parágrafo Original: O nosso país, rico e desigual, para promover sua 
reconstrução e garantir o direito à educação democrática e inclusiva, não poderá 
prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de financiamento para a 
educação, com a garantia de efetivo controle social. 

   

     

 

O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 
financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. social e 
transparência 

 

Amargosa 

 

     

 

O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 
financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. social e 
transparência. 

 

Amélia 
Rodrigues 

 

     

 

O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática igualitária, equitativa e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão 
vigoroso de financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. 

 

Andorinha 

 

     

 

O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 
financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. E importante também 
que os gestores municipais e estaduais invistam na regularização das grandes e pequenas 
empresas e prestações de serviços sempre utilizando dos princípios da equidade. 

 

Canarana 

 

     

 

O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática democrática, inclusiva e inclusiva, de qualidade, não poderá prescindir, ainda, de 
um novo padrão vigoroso de financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle 
social. social e transparência. 

 

Iaçu 
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O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 
financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. social,.pelo contrário, 
é necessário que se invista na formação continuada de profissionais da educação com vista à 
acessibilidade, bem como investir em espaço físico que supra a necessidade da comunidade 
escolar, inclusive que atenda as demandas de pessoas com deficiência, altas habilidades e 
super dotação. 

 

Itabela 

 

     

 

O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 
financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. social, transparência 
e participação. 

 

Itaberaba 

 

     

 

O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática e e, inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 
financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. social e 
transparência. 

 

Laje 

 

     

 

O nosso país, rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação 
democrática e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 
financiamento para a educação, QUE ATENDA AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE com a 
garantia de efetivo controle social. 

 

Pojuca 

 

     

 

Parágrafo Original: A situação atual de desinvestimento, que aprofunda limites 
para a implementação de políticas setoriais garantidoras de direitos, tem como 
pedra angular a já referida Emenda Constitucional nº 95, que impõe profundo 
limite à necessária ação do Estado no provimento de direitos. Esta alteração 
constitucional se soma a outras medidas nefastas de ortodoxia fiscal que 
comprometem, decisivamente, o financiamento da educação pública, da saúde 
pública e de outras políticas públicas direcionadas aos cidadãos. É fundamental, 
sem dúvida alguma, que a Emenda Constitucional do Teto de Gastos seja 
revogada, a bem da melhoria das condições de vida da população e da oferta de 
serviços públicos de qualidade. 

   

     

 

A situação atual de desinvestimento, que aprofunda limites para a implementação de políticas 
setoriais garantidoras de direitos, tem como pedra angular a já referida Emenda Constitucional 
nº 95, que impõe profundo limite à necessária ação do Estado no provimento de direitos. Esta 
alteração constitucional se soma a outras medidas nefastas de ortodoxia fiscal que 
comprometem, decisivamente, o financiamento da educação pública, da saúde pública e de 
outras políticas públicas direcionadas aos cidadãos. É fundamental, sem dúvida alguma, que 
a Emenda Constitucional do Teto de Gastos seja revogada, a bem da melhoria das condições 
de vida da população e da oferta de serviços públicos de qualidade. qualidade, promovendo a 
intervenção através de programas sociais. 

 

Crisópolis 

 

     

 

A situação atual de desinvestimento, falta de investimento, que aprofunda limites para a 
implementação de políticas setoriais garantidoras de direitos, tem como pedra angular a já 
referida Emenda Constitucional nº 95, que impõe profundo limite à necessária ação do Estado 
no provimento de direitos. Esta alteração constitucional se soma a outras medidas nefastas de 
ortodoxia doutrina fiscal que comprometem, decisivamente, o financiamento da educação 
pública, da saúde pública e de outras políticas públicas direcionadas aos cidadãos. É 

 

Manoel Vitorino 
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fundamental, sem dúvida alguma, que a Emenda Constitucional do Teto de Gastos seja 
revogada, a bem da melhoria das condições de vida da população e da oferta de serviços  
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públicos de qualidade. 
   

     

 

A situação atual de desinvestimento, que aprofunda limites para a implementação de políticas 
setoriais garantidoras de direitos, tem como pedra angular a já referida Emenda Constitucional 
nº 95, que impõe profundo limite à necessária ação do Estado no provimento de direitos. Esta 
alteração constitucional se soma a outras medidas nefastas de ortodoxia fiscal que 
comprometem, decisivamente, o financiamento da educação pública, da saúde pública e de 
outras políticas públicas direcionadas aos cidadãos. É fundamental, sem dúvida alguma, que 
a Emenda Constitucional do Teto de Gastos seja revogada, revisada de acordo as 
necessidades, a bem da melhoria das condições de vida da população e da oferta de serviços 
públicos de qualidade. 

 

Matina 

 

     

 

A situação atual de desinvestimento, que aprofunda limites para a implementação de políticas 
setoriais garantidoras de direitos, tem como pedra angular a já referida Emenda Constitucional 
nº 95, que impõe profundo limite à necessária ação do Estado no provimento de direitos. Esta 
alteração constitucional se soma a outras medidas nefastas de ortodoxia fiscal que 
comprometem, decisivamente, o financiamento da educação pública, da saúde pública e de 
outras políticas públicas direcionadas aos cidadãos. É fundamental, sem dúvida alguma, que 
a Emenda Constitucional do Teto de Gastos seja revogada, a bem da melhoria das condições 
de vida da população e da oferta de serviços públicos de qualidade. null 

 

Xique-Xique 

 

     

 

Parágrafo Original: A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC 
da morte”, foi acompanhada de medidas igualmente nocivas para o conjunto 
dos trabalhadores e trabalhadoras e para a população mais vulnerável. Precisa, 
portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram outros ajustes 
neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao 
Direito do Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 
todo o arcabouço de proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. 
Depois, o povo trabalhador foi novamente assaltado, com a aprovação de uma 
cruel Reforma da Previdência, que redundou na retirada de mais direitos, 
representan- do um sensível retrocesso civilizatório com repercussões 
desumanas no rebaixamento da renda da população, além da promoção das 
mais variadas formas de terceirização. 

   

     

 

A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada 952019, que trata do congelamento de 
“PEC da morte”, gastos por 20 anos, foi acompanhada de medidas igualmente nocivas para o 
conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a população mais vulnerável. Precisa, 
portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram outros ajustes neoliberais, como a 
chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao Direito do Trabalho, desmontando a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todo o arcabouço de proteção social que vigorava 
no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo trabalhador foi novamente assaltado, com a 
aprovação de uma cruel Reforma da Previdência, que redundou na retirada de mais direitos, 
representan- do um sensível retrocesso civilizatório com repercussões desumanas no 
rebaixamento da renda da população, além da promoção das mais variadas formas de 
terceirização. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi acompanhada de 
medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a 
população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. revogada 
mantendo o comprometimento com a responsabilidade fiscal das contas públicas. A ela se 
seguiram outros ajustes neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro 
ataque ao Direito do Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 
todo o arcabouço de proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o  

 

Canarana 
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povo trabalhador foi novamente assaltado, com a aprovação de uma cruel Reforma da 
Previdência, que redundou na retirada de mais direitos, representan- do representando um 
sensível retrocesso civilizatório com repercussões desumanas no rebaixamento da renda da 
população, além da promoção das mais variadas formas de terceirização. 

   

     

 

A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi acompanhada de 
medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a 
população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram 
outros ajustes neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao 
Direito do Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todo o 
arcabouço de proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo 
trabalhador foi novamente assaltado, "assaltado", com a aprovação de uma cruel Reforma da 
Previdência, que redundou na retirada de mais direitos, representan- do um sensível retrocesso 
civilizatório com repercussões desumanas no rebaixamento da renda da população, além da 
promoção das mais variadas formas de terceirização. 

 

Laje 

 

     

 

A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi acompanhada de 
medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a 
população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram 
outros ajustes neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao 
Direito do Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todo o 
arcabouço de proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo 
trabalhador foi novamente assaltado, com a aprovação de uma cruel Reforma da Previdência, 
que redundou na retirada de mais direitos, representan- do representando um sensível 
retrocesso civilizatório com repercussões desumanas no rebaixamento da renda da população, 
além da promoção das mais variadas formas de terceirização. Faz-se necessário a mobilização 
pública de professores, pais, estudantes, um "Dia D", para conhecimento, reflexão e revogação 
da referida PEC. 

 

Licínio de 
Almeida 

 

     

 

A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi acompanhada de 
medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a 
população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram 
outros ajustes neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao 
Direito do Trabalho, direitos trabalhistas desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e todo o arcabouço de proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. 
Depois, o povo trabalhador foi novamente assaltado, com a aprovação de uma cruel Reforma 
da Previdência, que redundou na retirada de mais direitos, representan- do um sensível 
retrocesso civilizatório com repercussões desumanas no rebaixamento da renda da população, 
além da promoção das mais variadas formas de terceirização. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi acompanhada de 
medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a 
população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram 
outros ajustes neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao 
Direito do Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todo o 
arcabouço de proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo 
trabalhador foi novamente assaltado, com a aprovação de uma cruel Reforma da Previdência, 
que redundou na retirada de mais direitos, representan- do um sensível retrocesso civilizatório 
com repercussões desumanas no rebaixamento da renda da população, além da promoção 
das mais variadas formas de terceirização. 

 

Mulungu do 
Morro 
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A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi acompanhada de 
medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a 
população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. alterada, para 
permitir investimentos em educação e demais segmentos. A ela se seguiram outros ajustes 
neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao Direito do 
Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todo o arcabouço de 
proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo trabalhador foi 
novamente assaltado, com a aprovação de uma cruel Reforma da Previdência, que redundou 
na retirada de mais direitos, representan- do um sensível retrocesso civilizatório com 
repercussões desumanas no rebaixamento da renda da população, além da promoção das 
mais variadas formas de terceirização. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

A Emenda Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, foi acompanhada de 
medidas igualmente nocivas para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e para a 
população mais vulnerável. Precisa, portanto, ser imediatamente revogada. A ela se seguiram 
outros ajustes neoliberais, como a chamada Reforma Trabalhista, um verdadeiro ataque ao 
Direito do Trabalho, desmontando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todo o 
arcabouço de proteção social que vigorava no Brasil há mais de 70 anos. Depois, o povo 
trabalhador foi novamente assaltado, com a aprovação de uma cruel Reforma da Previdência, 
que redundou na retirada de mais direitos, representan- do um sensível retrocesso civilizatório 
com repercussões desumanas no rebaixamento da renda da população, além da promoção 
das mais variadas formas de terceirização. Ainda é possível destacar a tramitação da PEC 32, 
denominada pelos legisladores como Reforma Administrativa e comumente chamada pelas 
forças progressistas a “Deforma do Estado” 

 

Tucano 

 

     

 

Parágrafo Original: Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias 
políticas de Estado direcio- nadas à materialização do federalismo cooperativo 
em educação são constrangidas por outras políticas de ajustes, de privatização 
e de financeirização, com proposições relacionadas à desvinculação, 
desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de 
números 186 (Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 
188, que promovem um grande ataque às políticas sociais estabelecidas na 
Constituição Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação e à ciência 
e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os fundos estabelecidos na 
legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem os recursos 
associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e 
tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos 
salários dos servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso 
determinadas condições ocorram na economia brasileira – e elas já se 
encontram presentes! 

   

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 
187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos de alguns servidores 
públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na 
economia brasileira – e elas já se encontram presentes! 

 

Amélia 
Rodrigues 
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Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público, desvalorização dos servidores 
públicos e esvaziamento do serviço público. O Governo Bolsonaro encaminhou, ainda, três 
propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 (Convertida na Emenda 
Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um grande ataque às políticas 
sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação 
e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os fundos estabelecidos na 
legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem os recursos associados 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que possui 
recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, 
dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores agentes públicos e políticos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira – e elas já se encontram presentes! 

 

Camaçari 

 

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo COLABORATIVO em educação são 
constrangidas por outras políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com 
proposições relacionadas à desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O 
Governo Bolsonaro FEDERAL encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição 
(PEC), as de números 186 (Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 
e 188, que promovem um grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição 
Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 
propunha revogar todos os fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, 
aqueles que estabelecem os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na 
ciência e tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários 
dos servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas 
condições ocorram na economia brasileira – e elas já se encontram presentes! 

 

Catu 

 

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro Federal 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 
187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira – e elas já se encontram presentes! 

 

Eunápolis 

 

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 
187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira – e elas já se encontram presentes! presentes! Portanto,  

 

Guanambi 
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propõe-se a revogação das Propostas de Emendas Constitucionais 109, 186, 187 e 188. 
   

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 
187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira – e elas já se encontram presentes! Pra que haja transparência se faz necessário 
uma participação mais ativa da comunidade escolar, a qual deve ter um maior poder 
fiscalizador a fim de que o recurso seja melhor aplicado e investido em melhorias para a 
qualidade da educação. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro Federal 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 
187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira – e elas já se encontram presentes! 

 

Itaberaba 

 

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro Federal 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 
187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira – e elas já se encontram presentes! presentes! Revogar a PEC 186 que se 
transformou em Emenda Constitucional 109 e lutar pela não aprovação das PEC 187 e 188. 

 

Juazeiro 
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Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização privatização, tercerização e de financeirização, com 
proposições relacionadas à desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O 
Governo Bolsonaro Federal encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição 
(PEC), as de números 186 (Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 
e 188, que promovem um grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição 
Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 
propunha revogar todos os fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, 
aqueles que estabelecem os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na 
ciência e tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários 
dos servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas 
condições ocorram na economia brasileira – e elas já se encontram presentes! 

 

Laje 

 

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 
187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira – e elas já se encontram presentes! Há que se garantir também a 
permanência/aumento dos recursos para a Política de Educação Infantil e gerenciamento dos 
mesmos pelas pastas da Educação e não da Assistência Social. também faz-se urgente situar 
a comunidade escolar sobre as legislações que a envolve por meio de estudos presenciais 
e/ou online. 

 

Licínio de 
Almeida 

 

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro Federal 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 
187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira – e elas já se encontram presentes! 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas à 
desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo Bolsonaro 
encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 
(Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um 
grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em 
especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os 
fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem 
os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e  

 

Matina 
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tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários dos 
servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições 
ocorram na economia brasileira – e elas já se encontram presentes! presentes! As propostas 
citadas nas PECS 187 E 188 afrontam a dignidade da pessoa humana, portanto devem ser 
retiradas de modo a resguardar este princípio. 

   

     

 

Os retrocessos, contudo, não param por aí. As necessárias políticas de Estado direcio- nadas 
à materialização do federalismo cooperativo em educação são constrangidas por outras 
políticas de ajustes, de privatização e de financeirização, com proposições relacionadas rela- 
cionadas à desvinculação, desindexação e desobrigação do poder público. O Governo 
Bolsonaro (Bolsonaro) Federal encaminhou, ainda, três propostas de Emenda à Constituição 
(PEC), as de números 186 (Convertida na Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 
e 188, que promovem um grande ataque às políticas sociais estabelecidas na Constituição 
Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação e à ciência e tecnologia. A PEC 186 
propunha revogar todos os fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, 
aqueles que estabelecem os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na 
ciência e tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, dentre outras coisas, a redução dos salários 
dos servidores públicos de todos os entes federados em até 25%, caso determinadas 
condições ocorram na economia brasileira – e elas já se encontram presentes! 

 

Sobradinho 

 

     

 

Parágrafo Original: Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram 
sempre constrangidos por processos de privatização e financeirização, nos 
últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O caminho expansionista 
em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de planejamento 
para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos 
sociais, freando a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste 
contexto, é fundamental retomar uma trajetória de orçamento crescente para a 
educação, na direção da transição proposta do Fundef para o Fundeb e, no atual 
momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer ainda mais 
participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, 
indígenas, educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 
milhões, público de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. 
Por isso, é fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando 
ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação 
integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não 
alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação 
humana integral, articulando níveis de ensino da EJA com a educação 
profissional. 

   

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA EPJAI e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 
anos ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar 
políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as 
jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do 
trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana 
integral, articulando níveis de ensino da EJA EPJAI com a educação profissional. 

 

Amargosa 
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Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção privatização de direitos 
sociais, freando a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é 
fundamental retomar uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da 
transição proposta do Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e 
permanente, que requer ainda mais participação da União para assegurar a democratização 
igualitária do fator de ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, 
negros, indígenas, educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, 
população com deficiência sem estimativa, público de 15 anos ou mais, que não concluíram a 
educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando 
ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na 
perspectiva da educação emancipatória e igualitária do trabalho não alienado, contribuindo 
para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, articulando níveis de 
ensino da EJA com a educação profissional. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 anos 
ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas 
públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e 
adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não 
alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, 
articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. profissional, fomentando a 
efetividade de políticas permanentes e monitoradas, para os alunos do EJA, pra que estes 
tenham algo que incentivem a permanecer nas escolas e diminuam as evasões pelos motivos 
financeiros e sociais já existentes . 

 

Camaçari 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 anos 
ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas 
públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e 
adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não 
alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, 
articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. profissional. 
Descentralização do Recurso Financeiro com o propósito de dá autonomia aos gestores na 
administração dos recursos vinculados à educação com o objetivo de fomentar ações na 
melhoria da qualidade da educação de forma integral. 

 

Castro Alves 

 



602 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 anos 
ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas 
públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e 
adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não 
alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, 
articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. profissional. Capacitação 
para os alunos da EJA assegurando uma bolsa formativa de Educação Profissionalizante e 
Empreendedora como forma de incentivo para inseri-lo no mercado de trabalho. (parágrafo 11, 
linha 1394 a 1405) (Nova emenda) 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 anos 
ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas 
públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e 
adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não 
alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, 
articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. profissional. Nesta direção, 
é imprescindível a urgente criação do Sistema Nacional de Educação, estabelecendo princípios 
de colaboração e financiamento entre os entes federados, com o objetivo de garantir a 
universalização da Educação Básica e Superior em instituições públicas de forma gratuita e de 
qualidade. 

 

Itambé 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
transparente e com maior participação popular na tomada de decisões, requerendo ainda mais 
a participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de ponderação 
para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, educandos da EJA 
e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 anos ou mais, que não 
concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas públicas 
intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e adultos a 
educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não alienado, 
contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, articulando 
níveis de ensino da EJA com a educação profissional. 

 

Itatim 
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Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA EPJAI e do campo, que compõem atualmente os cerca de 74 milhões, 
público de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental 
assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos 
trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação 
emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção 
de formação humana integral, articulando níveis de ensino da EJA EPJAI com a educação 
profissional. 

 

Laje 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA Educação de Jovens e Adultos e do campo, que compõem atualmente os 
74 milhões, público de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é 
fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir 
aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação 
emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção 
de formação humana integral, articulando níveis de ensino da EJA com a educação 
profissional. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção privatização de direitos 
sociais, freando a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. rentíssimo. 
Descentralização do Recurso Financeiro com o propósito de dá autonomia aos gestores na 
administração dos recursos vinculados à educação com o objetivo de fomentar ações na 
melhoria da qualidade da educação de forma integral. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 anos 
ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas 
públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e 
adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não 
alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana integral, 
articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. profissional. Capacitação 
para os alunos da EJA assegurando uma bolsa formativa de Educação Profissionalizante e 
Empreendedora como forma de incentivo para inseri-lo no mercado de trabalho. (parágrafo 10, 
linha 1394 a 1405) (Nova emenda) 

 

Maragogipe 
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Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA e EJA, do campo, campo e Educação Inclusiva, que compõem atualmente 
os 74 milhões, público de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, 
é fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir 
aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação 
emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção 
de formação humana integral, holística, articulando níveis de ensino da EJA com a educação 
profissional. 

 

Matina 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária E EQUITATIVA 
do fator de ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, 
indígenas, educandos da EJA e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público 
de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar 
políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as 
jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do 
trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana 
integral, articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. 

 

Pojuca 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
quilombolas, deficientes, educandos da EJA EPJAI e do campo, que compõem atualmente os 
74 milhões, público de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é 
fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir 
aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação 
emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção 
de formação humana integral, articulando níveis de ensino da EJA EPJAI com a educação 
profissional. 

 

Santa Teresinha 

 

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é  

 

São Desidério 
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fundamental retomar uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da 
transição proposta do Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e 
permanente, que requer ainda mais participação da União para assegurar a democratização 
igualitária do fator de ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, 
negros, indígenas, quilombolas, população itinerante, educandos da EJA e do campo, que 
compõem atualmente os 74 milhões, público de 15 anos ou mais, que não concluíram a 
educação básica. Por isso, é fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando 
ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na 
perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo para a 
ampliação de uma concepção de formação humana integral, articulando níveis de ensino da 
EJA com a educação profissional. 

   

     

 

Os avanços no financiamento e na oferta do direito foram sempre constrangidos por processos 
de privatização e financeirização, nos últimos tempos ainda mais projetados e reforçados. O 
caminho expansionista em termos do direito à educação, consolidado no instrumento de 
planejamento para o período 2014-2024, a Lei nº 13.005 de 2014, do Plano Nacional de 
Educação, deveria fazer frente à mercantilização e à privatiza- ção de direitos sociais, freando 
a concessão do fundo público brasileiro ao rentismo. Neste contexto, é fundamental retomar 
uma trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer 
ainda mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de 
ponderação para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, 
educandos da EJA (EJA) EJAI e do campo, que compõem atualmente os 74 milhões, público 
de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. Por isso, é fundamental assegurar 
políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores/as 
jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do 
trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma concepção de formação humana 
integral, articulando níveis de ensino da EJA com a educação profissional. 

 

Sobradinho 

 

 

 
   

 

Parágrafo Original: Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo 
integral para crianças e adolescentes, garantindo a possibilidade de uma 
construção coletiva e democrática do conhecimento que contribua com o pleno 
desenvolvimento. Para além do destaque da educação em tempo integral, faz-se 
necessário assegurar o efetivo acesso aos programas suplementares de 
transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. 

   

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da 
educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, adequação e ampliação das 
instituições de ensino, entre outros. 

 

Capela do Alto 
Alegre 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da 
educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. convidar 
representantes que saiba dos valores destinados à alimentação escolar, conservação da rede 
física, compra de material permanente e imediato bem como do projeto pedagógico; 

 

Ibipitanga 
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Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. desenvolvimento, em consonância 
com projetos que tragam a família para a participação cotidiana na escola através de políticas 
públicas., . Para além do destaque da educação em tempo integral, faz-se necessário 
assegurar o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação 
escolar, entre outros. outros. ? Ampliação do investimento em educação pública de 15% do 
PIB nacional condicionado a aumentos progressivos de acordo com o desenvolvimento 
econômico do país, em conjunto com o fortalecimento dos órgãos de controle e regulação. ? 
Ampliação e direcionamento de recursos para a formação continuada dos profissionais da 
Educação. ? Direcionamento de recursos para fortalecimento da educação inclusiva e 
formação continuada para os profissionais da área em todas as etapas e modalidades da 
educação básica. ? Fortalecimento da gestão democrática com efetiva valorização e atuação 
dos conselhos e fóruns de educação. ? Alteração e/ou revogação das emendas e PECs que 
violam os direitos educacionais garantidos pela Constituição Federal/1988. ? Fortalecer os 
instrumentos que garantem uma boa gestão dos recursos e a transparência (prestação de 
contas). ? Garantir e ampliar os investimento em tecnologias; ? Garantir o repasse direto dos 
recursos federais conquistados legalmente e destinados aos professores e profissionais da 
Educação; ? Investir em políticas públicas que garantam o acesso e a permanência com 
sucesso dos alunos na escola até a conclusão da educação básica. 

 

Itabela 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral e ensino por mediação 
tecnológica para crianças e adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção 
coletiva e democrática do conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para 
além do destaque da educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo 
acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, recursos 
tecnológicos, entre outros. 

 

Itaberaba 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da 
educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de a exemplo, do transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. 

 

Itatim 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. desenvolvimento acadêmico e 
humano. Para além do destaque da educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar 
o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, 
entre outros. 

 

Jequié 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. desenvolvimento, de forma a 
garantir a proteção social plena para a população em vulnerabilidade. Para além do destaque 
da educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. 

 

Juazeiro 
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Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da 
educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, atendimento de equipe 
multidisciplinar com psicólogo e assistentes sociais, programas de acessibilidade e 
lazer/cultural entre outros. 

 

Manoel Vitorino 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da 
educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso a uma escola 
estruturada, com profissionais qualificados e aos programas suplementares de transporte 
escolar, alimentação escolar, entre outros. 

 

Mortugaba 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, AMPLIANDO OS ATUAIS FATORES DE PONDERAÇÃO, garantindo ASSIM a 
possibilidade de uma construção coletiva e democrática do conhecimento que contribua com 
o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da educação em tempo integral, faz-se 
necessário assegurar o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte escolar, 
alimentação escolar, entre outros. 

 

Pojuca 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da 
educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. outros.Mapear as reais 
necessidades que impedem o crescimento social e educacional buscando suas possíveis 
soluções 

 

Sítio do Quinto 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da 
educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso e melhorias aos 
programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. 
Implementar políticas de avaliação de execução dos programas suplementares. 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

Há que assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. Para além do destaque da 
educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo acesso aos programas 
suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, entre outros. programas 
suplementares de transporte, alimentação escolar, infraestrutura por etapas e modalidade de 
ensino: fundamental, educação infantil, educação de jovens e adultos, educação especial e o 
ensino médio. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de 
agosto de 20202 e a aprovação da lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, 
consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo permanente da Constituição e 
uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, enfrentou as 
possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a 
ampliação das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não  
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os estabelecidos no Art. 61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de 
distribuição de recursos, mediante avaliações por mérito e desempenho. Estas 
ações devem ser fortalecidas por meio de um novo padrão de financiamento, de 
que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado para promover 
políticas públicas, valorizar os/as profissionais da educação, da escola pública 
e com gestão pública. 

   

     

 

A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a aprovação da 
lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo 
permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, 
enfrentou as possibilidades de conveniamento convencimento e privatização na educação 
básica, a ampliação das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os 
estabelecidos no Art. 61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de 
recursos, mediante avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas 
por meio de um novo padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual 
deve ser assegurado para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais da 
educação, da escola pública e com gestão pública. Ampliar os investimentos, visando 
estruturar os espaços escolares para ofertar a Educação em tempo integral, bem como 
educação integra. Valorização de toda equipe escolar mediante planejamento estratégico que 
garanta a efetividade das políticas públicas, na qualificação de todos os profissionais atuantes 
no ambiente escolar promovendo a formação continuada dos mesmos, bem como 
monitoramento das propostas supracitadas. 

 

Castro Alves 

 

     

 

A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a aprovação da 
lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo 
permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, 
enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a ampliação 
das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os estabelecidos no Art. 
61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de recursos, mediante 
avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas por meio de um novo 
padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado 
para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais DOCENTES E NÃO 
DOCENTES, da educação, da escola pública e com gestão pública. 

 

Catu 

 

     

 

A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a aprovação da 
lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo 
permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, 
enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a ampliação 
das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os estabelecidos no Art. 
61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de recursos, mediante 
avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas por meio de um novo 
padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado 
para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais da educação, da escola pública 
e com gestão pública. pública. Valorização de toda equipe escolar mediante planejamento 
estratégico que garanta a efetividade das políticas públicas, na qualificação de todos os 
profissionais atuantes no ambiente escolar promovendo a formação continuada dos mesmos, 
bem como monitoramento das propostas supracitadas (parágrafo 13, linhas 1419, 1420, 1430 
e 1431). (Nova emenda) 

 

Governador 
Mangabeira 

 

     

 

A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a aprovação da 
lei Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no 
corpo permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da 
sociedade, enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, 
a ampliação das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os 
estabelecidos no Art. 61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de 
recursos, mediante avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas 
por meio de um novo padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual 
deve ser assegurado para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais da 
educação, da escola pública e com gestão pública. 

 

Itatim 
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A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a aprovação da 
lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo 
permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, 
enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a ampliação 
das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os estabelecidos no Art. 
61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de recursos, mediante 
avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas por meio de um novo 
padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado 
para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais da educação, da escola pública 
e com gestão pública. Neste sentido, é preciso exigir que os secretários de educação sejam, 
efetivamente, ordenadores e gestores plenos de despesas, participem da discussão e 
deliberação sobre as políticas prioritárias, bem como da dinâmica do financiamento em seus 
estados, no Distrito Federal e em seus municípios. Além de desenvolver mecanismos de 
divulgação para fins de fiscalização e controle, assegurando o rigoroso cumprimento do art. 
212 da CF/1988, quanto ao montante de recursos aplicados em políticas públicas 
educacionais. 

 

Medeiros Neto 

 

     

 

A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a aprovação da 
lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo 
permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, 
enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a ampliação 
das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os estabelecidos no Art. 
61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de recursos, mediante 
avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas por meio de um novo 
padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado 
para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais da educação, educação e 
trabalhadores da escola pública e com gestão pública. 

 

Sobradinho 

 

     

 

A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a aprovação da 
lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo 
permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, 
enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a ampliação 
das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os estabelecidos no Art. 
61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de recursos, mediante 
avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas por meio de um novo 
padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado 
para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais da educação, da escola pública 
e com gestão pública. pública democrática. 

 

Tucano 

 

     

 

A promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 20202 e a aprovação da 
lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 20203, consolidam, respectivamente, o Fundeb no corpo 
permanente da Constituição e uma regulamentação que, com forte mobilização da sociedade, 
enfrentou as possibilidades de conveniamento e privatização na educação básica, a ampliação 
das possibilidades de remuneração de outros profissionais que não os estabelecidos no Art. 
61 da LDB, bem como limitou uma política alargada de distribuição de recursos, mediante 
avaliações por mérito e desempenho. Estas ações devem ser fortalecidas por meio de um novo 
padrão de financiamento, de que é parte fundamental o Fundeb, o qual deve ser assegurado 
para promover políticas públicas, valorizar os/as profissionais da educação, da escola pública 
e com gestão pública. Valorização e capacitação de todos os profissionais da educação, 
voltadas para a implementação de planejamentos, gestão orçamentária e financeira, como 
também de execução do planejamentos com resultados de qualidade, com vistas à atender a 
sociedade de maneira mais eficaz. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-
Qualidade (CAQ) realidade e referência de justiça federativa, que alia qualidade 
e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na expansão do financiamento 
público da educação básica e superior e, neste sentido,  
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perseguir e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação 
pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as 
condições para o crescimento econômico com justiça distributiva, o que pode 
fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento nacional a partir da sólida 
destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 108 abre uma 
agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com 
participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de 
regulamentação da repartição do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis 
estaduais, municipais e Distrital de regulamentação dos CAQ, de modo a 
garantir sua capacidade de atuação no controle social sobre os recursos. 

   

     

 

De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar e ampliar as condições para o crescimento 
econômico com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do 
desenvolvimento nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação 
da Emenda nº 108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito 
nacional, com participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de 
regulamentação da repartição do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, 
municipais e Distrital de regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de 
atuação no controle social sobre os recursos. 

 

Camaçari 

 

     

 

De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o crescimento econômico 
com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento 
nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 
108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com 
participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição 
do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, municipais e Distrital de 
regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de atuação no controle social 
sobre os recursos. recursos. Uma Educação Democrática com garantia de execução das 
propostas realizadas pela comunidade escolar, pois não adianta congelar os gastos com a 
inflação subindo todos os dias, impossibilitando os devidos avanços na educação, incluindo 
uma reforma trabalhista para garantir a proteção social destes trabalhadores da Educação 

 

Castro Alves 

 

     

 

De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o crescimento econômico 
com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento 
nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 
108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com 
participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição 
do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, municipais e Distrital de 
regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de atuação no controle social 
sobre os recursos. recursos. Uma Educação Democrática com garantia de execução das 
propostas realizadas pela comunidade escolar, pois não adianta congelar os gastos com a 
inflação subindo todos os dias, impossibilitando os devidos avanços na educação, incluindo 
uma reforma trabalhista para garantir a proteção social destes trabalhadores da Educação 
linhas 1433 a 1445). (Nova emenda) 

 

Governador 
Mangabeira 
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De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o crescimento econômico 
com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento 
nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 
108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com 
participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição 
do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, municipais e Distrital de 
regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de atuação no controle social 
sobre os recursos. Uma política pública transparente juntamente com a secretaria de educação 
para melhorias educacionais, como recursos e investimentos em cursos formativos 
pedagógicos, ambientes adequados e meios tecnológicos avançados. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o crescimento econômico 
com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento 
nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 
108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com 
participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição 
do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, municipais e Distrital de 
regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de atuação no controle social 
sobre os recursos. É necessario que a concepção político pedagógica ofereça a garantia dos 
princípios do direito a educação: inclusão, qualidade social, gestão democrática e avaliação 
emancipatória. Para a vigência desses princípios é fundamenetal a adequação da educação. 
Uma boa educação tem resutados abrangentes: contribui para o crescimento ecomônico do 
país, para a promoção da iguadade social e seu impacto é decisivo na vida de cada um. 

 

Irajuba 

 

     

 

De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o crescimento econômico 
com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento 
nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 
108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com 
participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição 
do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, municipais e Distrital de 
regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de atuação no controle social 
sobre os recursos. recursos, mobilizando para que o FUNDEB seja alterado com a garantia de 
manutenção dos recursos independente de redução de alunos, com um método mais equânime 
de definição dos valores do FUNDEB. 

 

Itaberaba 

 

     

 

De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), com crescimento progressivo anual, ou seja, retomar as 
condições para o crescimento econômico com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza 
nacional motor do desenvolvimento nacional a partir da sólida destinação de recursos em 
educação. A aprovação da Emenda nº 108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação 
do CAQ em âmbito nacional, com participação dos movimentos sociais, atenção aos processos 
de regulamentação da repartição do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, 
municipais e Distrital de regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de 
atuação no controle social sobre os recursos. 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 
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De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o crescimento econômico 
com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento 
nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 
108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com 
participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição 
do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, municipais e Distrital de 
regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de atuação no controle social 
sobre os recursos. recursos. Valorização de toda equipe escolar mediante planejamento 
estratégico que garanta a efetividade das políticas públicas, na qualificação de todos os 
profissionais atuantes no ambiente escolar promovendo a formação continuada dos mesmos, 
bem como monitoramento das propostas supracitadas (parágrafo 13, linhas 1419, 1420, 130 e 
1431). (Nova emenda) 

 

Maragogipe 

 

     

 

De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o crescimento econômico 
com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do desenvolvimento 
nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação da Emenda nº 
108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito nacional, com 
participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de regulamentação da repartição 
do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, municipais e Distrital de 
regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de atuação no controle social 
sobre os recursos. Ademais faz se necessário acoplar outros impostos até então não 
incorporados no fundo de desenvolvimento da educação básica, a exemplo do IGF (Imposto 
sobre Grandes Fortunas). 

 

Matina 

 

     

 

De igual maneira, precisamos tornar o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) realidade e referência de 
justiça federativa, que alia qualidade e financiamento. Portanto, precisa- mos avançar na 
expansão do financiamento público da educação básica e superior e, neste sentido, perseguir 
e cumprir a meta de ampliação do investimento público em educação pública democrática 
como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as condições para o 
crescimento econômico com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza nacional motor do 
desenvolvimento nacional a partir da sólida destinação de recursos em educação. A aprovação 
da Emenda nº 108 abre uma agenda de disputas pela regulamentação do CAQ em âmbito 
nacional, com participação dos movimentos sociais, atenção aos processos de 
regulamentação da repartição do ICMS nos esta- dos, acompanhamento das leis estaduais, 
municipais e Distrital de regulamentação dos CAQ, de modo a garantir sua capacidade de 
atuação no controle social sobre os recursos. 

 

Tucano 

 

     

 

Parágrafo Original: Retomar o processo de expansão e interiorização da 
educação superior, com a criação e a consolidação de universidades e institutos 
federais públicos e com gestão pública e autônoma, é outro grande desafio 
nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política Nacional de 
Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, 
concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação 
de ações voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos 
dos estudantes das instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da 
formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho 
acadêmico e da qualidade de vida. 
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Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades estaduais e federais, e institutos federais públicos e com gestão 
pública e autônoma, é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de 
assegurar a Política Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino 
superior público, concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a 
implantação de ações voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos 
dos estudantes das instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação 
ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da 
qualidade de vida. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma, 
é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política 
Nacional de Assistência Estudantil, Estudantil e cumprimento dela democratizando o acesso 
ao ensino superior público, concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a 
implantação de ações voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos 
dos estudantes das instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação 
ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da 
qualidade de vida. 

 

Biritinga 

 

     

 

Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma, 
é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política 
Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, 
concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações 
voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das 
instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção do 
conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. Considerando 
a vulnerabilidade social dos/as estudantes da Educação Básica e suas famílias, garantir a 
implantação e implementação do programa de apoio financeiro, a exemplo do Bolsa Família, 
visando minimizar os impactos dessa vulnerabilidade no processo de ensino aprendizagem 
dos/as estudantes. 

 

Camaçari 

 

     

 

Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma, 
é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política 
Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, 
concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações 
voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das 
instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção do 
conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. vida. Ainda que 
a responsabilidade com o ensino superior seja dos Governos Estadual e Federal, defendemos 
a criação de um mecanismo de financiamento e colaboração que possibilite aos municípios 
criarem uma política de permanência estudantil através da aquisição de ônibus para atender 
exclusivamente os estudantes de nível superior que residem em cidades diferentes do seu 
campus universitário. 

 

Itambé 

 

     

 

Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma, 
é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política 
Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, 
concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações 
voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das 
instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, ampliada inicial, 
graduação, pós graduação da produção do conhecimento, pesquisa e extensão, da melhoria 
do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. 

 

Juazeiro 
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Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma, 
é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política 
Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, 
concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações 
voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das 
instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção do 
conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. vida. Uma 
Educação Democrática com garantia de execução das propostas realizadas pela comunidade 
escolar, pois não adianta congelar os gastos com a inflação subindo todos os dias, 
impossibilitando os devidos avanços na educação, incluindo uma reforma trabalhista para 
garantir a proteção social destes trabalhadores da Educação (parágrafo 14 – linhas 1433 a 
1445). (Nova emenda) 

 

Maragogipe 

 

     

 

Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma, 
é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar assegurar, de 
forma contínua, a Política Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao 
ensino superior público, concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a 
implantação de ações voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos 
dos estudantes das instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação 
ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da 
qualidade de vida. 

 

Mortugaba 

 

     

 

Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma, 
autônoma E DEMOCRÁTICA, é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma 
o de assegurar a Política Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao 
ensino superior público, concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a 
implantação de ações voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos 
dos estudantes das instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação 
ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da 
qualidade de vida. 

 

Pojuca 

 

     

 

Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior, com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública e autônoma, 
é outro grande desafio nacional. A este grande desafio, se soma o de assegurar a Política 
Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, 
concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações 
voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das 
instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção do 
conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. vida, criando 
políticas públicas nas diferentes esferas governamentais que atenuem os índices negativos 
educacionais. 

 

Sítio do Quinto 

 

     



615 

 

 

 

Parágrafo Original: Além disso, é urgente para a educação básica e superior, 
incluindo a educação pro- fissional, técnica e tecnológica, e também para a 
promoção da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, que 
façamos cessar os efeitos do teto dos gastos, revogando a Emenda 
Constitucional nº 95 e todas as medidas de ajuste fiscal, como a PEC 109 de 
2021, que estabelece “gatilhos fiscais” a serem acionados quando a despesa 
obrigatória primária atingir 95%, e a Lei Complementar 178 de 2021, que instituiu 
o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal; ou parar a tramitação 
das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços públicos e as políticas sociais. 
Este movimento é fundamental para a expansão do Fundo Público, que garantirá 
o direito à educação com qualidade e, também, para a promoção das 
necessárias políticas intersetoriais de desenvolvimento e de educação, que 
envolvem diversas áreas, como cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, 
tecnologia e inovação. 
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Além disso, é urgente para a educação básica e superior, incluindo a educação pro- fissional, 
técnica e tecnológica, e também para a promoção da ciência, da pesquisa e do 
desenvolvimento tecnológico, que façamos cessar os efeitos do teto dos gastos, revogando a 
Emenda Constitucional nº 95 e todas as medidas de ajuste fiscal, como a PEC 109 de 2021, 
que estabelece “gatilhos fiscais” a serem acionados quando a despesa obrigatória primária 
atingir 95%, e a Lei Complementar 178 de 2021, que instituiu o Programa de Acompanhamento 
e Transparência Fiscal; ou parar a tramitação das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços 
públicos e as políticas sociais. Uma política pública transparente juntamente com a secretaria 
de educação para melhorias educacionais, como recursos e investimentos em cursos 
formativos pedagógicos, ambientes adequados e meios tecnológicos avançados. Este 
movimento é fundamental para a expansão do Fundo Público, que garantirá o direito à 
educação com qualidade e, também, para a promoção das necessárias políticas intersetoriais 
de desenvolvimento e de educação, que envolvem diversas áreas, como cultura, ciência, 
trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. 

 

Ibipitanga 

 

     

 

Além disso, é urgente e necessário para a educação básica e superior, incluindo a educação 
pro- fissional, técnica e tecnológica, e também para a promoção da ciência, da pesquisa e do 
desenvolvimento tecnológico, que façamos cessar os efeitos do teto dos gastos, revogando a 
Emenda Constitucional nº 95 e todas as medidas de ajuste fiscal, como a PEC 109 de 2021, 
que estabelece “gatilhos fiscais” a serem acionados quando a despesa obrigatória primária 
atingir 95%, e a Lei Complementar 178 de 2021, que instituiu o Programa de Acompanhamento 
e Transparência Fiscal; ou parar a tramitação das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços 
públicos e as políticas sociais. Este movimento é fundamental para a expansão do Fundo 
Público, que garantirá o direito à educação com qualidade e, também, para a promoção das 
necessárias políticas intersetoriais de desenvolvimento e de educação, que envolvem diversas 
áreas, como cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. 

 

Laje 

 

     

 

Além disso, é urgente para a educação básica e superior, incluindo a educação pro- fissional, 
técnica e tecnológica, e também para a promoção da ciência, da pesquisa e do 
desenvolvimento tecnológico, que façamos cessar os efeitos do teto dos gastos, revogando a 
Emenda Constitucional nº 95 e todas as medidas de ajuste fiscal, como a PEC 109 de 2021, 
que estabelece “gatilhos fiscais” a serem acionados quando a despesa obrigatória primária 
atingir 95%, e a Lei Complementar 178 de 2021, que instituiu o Programa de Acompanhamento 
e Transparência Fiscal; ou parar a tramitação das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços 
públicos e as políticas sociais. Este movimento é fundamental para a expansão do Fundo 
Público, que garantirá o direito à educação com qualidade e, também, para a promoção das 
necessárias políticas intersetoriais de desenvolvimento e de educação, que envolvem diversas 
áreas, como cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. inovação. 
Ampliar os investimentos, visando estruturar os espaços escolares para ofertar a Educação em 
tempo integral, bem como educação integral (parágrafo 12, linha 1406). (Nova emenda) 
Retomar o processo de expansão e interiorização da educação superior com a criação e a 
consolidação de universidades e institutos públicos para atender toda a população do município 
(parágrafo 15, linha 1447). (Nova emenda) 

 

Maragogipe 

 

     

 

Parágrafo Original: PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O 
ADEQUADO FINANCIAMENTO PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO 
NO PNE? 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? 1ª Proposta: Buscar 
meios para que sejam instituído o Plano de Carreira de acordo com a realidade orçamentaria 
do município e buscar o reordenamento da rede através de concurso publico. 

 

Aramari 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Exigibilidade e 
obrigatoriedade do cumprimento mínimo constitucional vinculado à educação até o exercício 
financeiro de 2023, com a compensação financeira desses recursos em educação pelos 
estados, o Distrito Federal e municípios, vetando a anistia do descumprimento pelo proposto 
pela PEC 13, que isenta de reponsabilidade gestores públicos pela não aplicação de 
percentuais mínimos de gastos em educação nos exercícios de 2020 e 2021 após a aprovação 
do Presidente da República. 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? O Plano Nacional de 
Educação traz em sua meta 20 a ampliação do investimento público em educação e suas 
estratégias apontam para a garantia de fontes de financiamento permanentes e sustentáveis 
em todos os níveis de ensino; sobre o aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos de 
acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário-educação; sobre a 
implementação do Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da 
educação de todas as etapas e modalidades da educação básica. Para a consolidação da meta 
do PNE bem como da universalização do ensino, da qualidade e da equidade do ensino faz-
se necessária a vinculação de recursos financeiros para a educação, bem como a ampliação 
do PIB para a educação nacional. As políticas educacionais que garantam o financiamento 
adequado devem estar como alicerce nas principais discussões, pois sem investimento a 
educação não acontece. Nesse sentido, visando à garantia de uma educação de qualidade em 
todos os níveis, etapas e modalidades, faz-se necessário o acompanhamento e o controle 
social da gestão dos recursos destinados à educação em regime de colaboração. Sendo assim, 
os Estados os Municípios precisam organizar seus sistemas de forma colaborativa 
assegurando a oferta, a equidade e a garantia do padrão de qualidade, considerando o Custo 
Aluno de Qualidade (CAQ), de maneira que todas as escolas tenham infraestrutura, formação 
profissional e condições adequadas para que os alunos avancem na aprendizagem. 

 

Candiba 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Nortear condições para 
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios, técnicos de mérito e 
desempenho e a consulta pública a comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 
prevendo recursos e apoio técnico, através da Informação, fortalecendo todos os seguimentos 
da educação (conselhos, fóruns,comunidade). Gestão Democrática é fortalecimento de 
vínculos, do ouvir, melhorar as relações pessoais e a prática continua auto-reflexão. 
Salientando Euclides da Cunha, que explicita que: “O sertanejo é antes e tudo um forte”. (Os 
Sertões) 

 

Capim Grosso 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: ? Ressaltar a importância da transparência no trabalho da gestão, bem 
como a união de gestores, professores e todos os membros da equipe escolar. ? Organizar 
uma busca ativa para minimizar e/ou sanar a evasão escolar crescentes pós pandemia, com 
intuito de assegurar os recursos da educação melhorando a qualidade do ensino-
aprendizagem. ? Incentivar a participação de membros da comunidade educacional para 
fiscalizar as verbas destinadas à educação, através do acompanhamento do uso dos recursos, 
assegurando a participação das Associações de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil, Colegiado, 
Conselho do FUNDEB, o CME e o CAE. ? Elaborar planos estratégicos que possam garantir e 
definir o uso das verbas de forma organizada e peculiar ao atendimento da educação do 
campo, das comunidades quilombolas, ribeirinhas, as classes multisseriadas, fundo de pasto 
e Educação de Jovens e Adultos. ? Criar espaços nos contextos escolares para elaboração de 
projetos pedagógicos vinculados à participação da comunidade escolar, conselhos e demais 
representantes em defesa de uma educação de qualidade. ? Promover e divulgar amplamente 
os cursos formativos e palestras para a comunidade escolar juntamente aos conselhos 
representantes da educação sobre a finalidade dos elementos básicos que competem a uma 
Gestão Democrática da Educação. ? Aderir aos programas de apoio que fortaleça a formação 
continuada nas áreas de alfabetização inicial, educação do campo, comunidades quilombolas, 
ribeirinhas, as classes multisseriadas, fundo de pasto e Educação de Jovens e Adultos. ? 
Elaborar projetos em parcerias com as Universidades Públicas, O QUE FAZER PARA 
GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO PARA A EDUCAÇÃO  

 

Casa Nova 
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PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? IRPAA, SASOP, ADAC, IF, que assegurem renda 
básica e proteção de pequenos agricultores, e micro empresas e dos trabalhadores que 
precisam ter condições elementares de vida e dignidade assegurados. ? Construir, reformar 
e/ou ampliar 25% das escolas com infraestrutura adequada para as demandas propostas em 
tempo integral. ? Elaborar planos estratégicos para atender as necessidades das instituições 
de ensino de acordo com cada realidade. ? Promover a gestão democrática com planejamento, 
diálogo com a comunidade, controle e transparência. ? Eleições diretas para gestores 
escolares, dentro dos espaços escolares, garantindo a participação social da comunidade 
escolar. ? Participação da comunidade nas ações educativas, nos conselhos de programas do 
governo federal, desde o planejamento, acompanhamento, execução e financiamento da 
educação pública. ? Retomar a trajetória de orçamento crescente para a educação ampliando 
o Fundeb e a participação da União. ? Fazer parcerias com outras secretarias como da Saúde, 
Assistência Social, para o acompanhamento de problemas relacionados à saúde física e 
emocional dos servidores e alunos da rede. ? Destinar mais recursos para a construção e 
melhoramento de quadras esportivas para a população estudantil 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Formação permanente 
para os conselheiros de acompanhamento e controle social. Revogação da PEC95 

 

Crisópolis 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? I - Garantia da construção 
e manutenção de Creches para atender as comunidades com demandas diagnosticadas; II - 
Assegurando a participação efetiva dos conselhos e grêmios estudantis. Incentivar a formação 
de conselhos, realizar formações presenciais para conselheiros e Palestras de incentivo para 
as comunidades sobre a importância dos conselhos; III - Revisão e correção da Emenda 
Constitucional, pelos deputados e senadores no sentido de barrar os ataques aos direitos já 
conquistados; IV - Revogação PEC 186, para que então sejam garantidos os recursos para o 
financiamento da ciência e tecnologia pelo Governo Federal; V - Garantir a implantação de 
cursos profissionalizantes dentro de cada município de acordo com a demanda e realidade 
com ênfase na EJA – Educação de Jovens e Adultos e Implantação de escolas em tempo 
integral; VI - Ampliação de escolas com a construção de espaços de lazer, recreação e 
refeitórios; VII - Valorização das equipes de apoio das escolas com remuneração justa; VIII - 
Ampliação das políticas públicas para atendimento as crianças com dificuldades de 
aprendizagem e outros transtornos. Bem como garantir a formação continuada aos docentes 
para melhor atender a esse publico 

 

Curaçá 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Criar Fundo de 
autonomia administrativa e financeira nas escolas municipais do estado da Bahia. Garantir a 
efetividade da destinação dos recursos da educação associando tais recursos, metas e 
estratégias do PME. 

 

Guanambi 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Proposição 1 – 
Regulamentar as Eleições diretas para Diretor e Vice-diretor, através de Decreto Municipal e/ou 
Lei Complementar, normatizando e especificando todos os critérios técnicos para o exercício 
da função, até junho de 2022. Abrangência: Municipal; Proposição 2 – Garantir financiamento 
para infraestrutura assegurando a implementação e execução da educação integral de tempo 
integral. Abrangência: Municipal, Estadual, Distrital e Federal; Proposição 3 – Construir Escola 
Modelo de tempo integral até fevereiro de 2023. Abrangência: Municipal; Proposição 4 – 
Assegurar aos alunos do Campo acesso ao ensino técnico profissionalizante que garanta sua 
autonomia no contexto social. Abrangência: Municipal, Estadual, Distrital e Federal; Proposição 
5 – Investir na formação continuada de profissionais da educação com vista ao atendimento 
da educação inclusiva, bem como investir em espaços físicos que supram as necessidades da 
comunidade escolar. Abrangência: Municipal, Estadual, Distrital e Federal; Proposição 6 – 
Garantir a efetivação do Custo Aluno-Qualidade (CAQ).  

 

Guaratinga 
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Abrangência: Federal; Proposição 7 – Viabilizar criação e consolidação de universidades e 
institutos federais públicos. Abrangência: Federal; Proposição 8 – Parar as tramitações das 
PEC 187 e 188 e revogar as PEC 95 e 109. Abrangência: Federal 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE - Garantir nos 
planejamentos municipais : PPA,LOA, os percentuais estabelecidos no PNE e PME,para 
investimento em Educação; - Cumprir a lei do FUNDEB PERMANENTE; - Buscar estratégias 
de arrecadação que beneficie a educação. - Criar a lei que institui os grêmios estudantis nas 
escolas da rede; - Capacitação para todos os Conselhos de controle social do município; - 
Estruturar com equipamentos e espaço adequado todos os conselhos do município; 

 

Ibipeba 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Garantir o investimento 
financeiro de forma transparente e suficiente de modo que possa atender às necessidades da 
instituição, proporcionando a toda comunidade educacional melhor desempenho e 
aprendizado dentro da faixa etária adequada. Garantir que toda a comunidade escolar participe 
ativamente da gestão financeira da escola, para que haja transparência, 

 

Ibipitanga 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Assegurar que recursos 
públicos sejam utilizados exclusivamente para financiamento da educação pública. Garantia 
do cálculo CAQ que assegure o financiamento da educação com qualidade; Fortalecimento 
dos Conselhos de acompanhamento social Fortalecimento dos Conselhos de 
acompanhamento , fiscalização e normatização da educação; retomada da gestão democrática 
com escolha de gestor escolar em todas as instituições de ensino. 

 

Ipirá 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Nunca se precisou tanto 
de investimento na educação como nos anos de 2020 e 2021. Entretanto, nestes dois anos de 
pandemia os profissionais de educação foram acusados de não trabalhar. Sendo assim, no 
entendimento do governo a educação não precisava de investimentos. O governo fechou os 
olhos pela a gritante desigualdade que já tomava conta no país e que nesta pandemia tornou 
ainda mais forte e visível. Durante esses dois anos, houveram várias PECs para a derrocada 
da educação, entre ela a PEC 13/2021. Pela PEC, os gestores públicos que não investiram os 
percentuais mínimos em educação previstos em lei nos anos de 2020 e 2021 não serão 
responsabilizados. A justificativa da proposta é a pandemia. A PEC diz ainda, que tais 
investimentos não efetuados nestes dois anos deverão ser compensados em 2022 e 2023. 
Porém, quantos dos nossos alunos tiveram acesso as aulas oferecidas online? Ou mesmo, por 
cadernos de atividades? Será que não poderia mesmo haver investimentos imediatos para 
amenizar o caos na educação durante dois anos? Será mesmo que haverá recursos para 
compensar dois anos devastadores? São muitas questões. O que temos a certeza, é que o 
governo não visa uma educação de qualidade e que as PECs, são verdadeiros disfarces de 
bondade para alguns, tirando de quem também não tem. A exemplo disso, a PEC dos 
precatórios em votação, com um pano de fundo o programa social, aumento do salário mínimo, 
mais cobrindo milhões para emendas parlamentares de interesses individuais. 

 

Iraquara 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? São muitos os desafios 
para o financiamento de uma educação pública de qualidade. O principal deles é garantir que 
cumpriram as exigências constitucionais de aplicação do percentual mínimo dos impostos 
estipulados pela Constituição Federal, Estadual e Leis Orgânicas Municipal. É bom ressaltar 
que os governos não devem limitar-se a aplicar o percentual mínimo, e sim pelo menos o 
percentual mínimo, uma vez que sua obrigação é atender as necessidades educacionais da  

 

Itagibá 
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população em vários níveis e modalidades de ensino tendo como referência um padrão de 
qualidade aceitável. Dessa forma segue abaixo algumas sugestões para garantir o 
financiamento para Educação Pública: a) Fortalecimento dos Conselhos como legitimidade 
social e democrática para efetivar o controle social e a transparência; b) Fazer valer a Lei para 
eleição de Gestores escolares; c) Aumento do índice de financiamento para alguns níveis de 
ensino (EJA – Educação do Campo – Educação Especial); d) Investimentos para a efetivação 
da Educação de Tempo Integral voltado para valorização de todos os alunos e professores; e) 
Transparência na prestação de contas das secretarias de educação; f) Investimento e 
fiscalização das verbas destinadas a Educação do Campo. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Valorizar Políticas 
Educacionais voltadas para democratização, fortalcendo a atuação de organismos como 
Conselhos, foruns, grêmios estudantis, de Movimentos Sociais etc. Impedir o retrocesso das 
políticas públicas que favorecem uma educação de qualidade e o cumprimento das Metas do 
PNE EX : EC 95, PEC 186, e 187 

 

Itambé 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? A educação é um direito 
fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. 
Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um 
emprego. O financiamento da Educação é elemento estruturante para a organização e o 
funcionamento das políticas públicas educacionais e, desse modo, para a materialização do 
Sistema Nacional de Educação. Embora não seja fator suficiente, é condição necessária para 
a universalização do direito a educação pública de qualidade. Retomar uma trajetória de 
orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do FUNDEF para o 
FUNDEB e, no atual momento para um FUNDEB robusto e permanente, que requer ainda mais 
participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de ponderação para 
toda educação básica. Assegurar a oferta da Educação Integral de tempo integral para crianças 
e adolescente, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento, fazendo–se necessário também o 
efetivo acesso aos programas suplementares de transportes escolares, alimentação escolar, 
entre outros. É fundamental que o poder público, sociedade civil organizada, tribunal de contas 
e ministério público exerçam seu poder nas tomadas de decisões articulando e fiscalizando os 
recursos destinados a Educação, ou seja, participação e controle social, para a garantia de 
aplicação correta desses recursos. 

 

Jussari 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? - Assegurar o 
cumprimento das politicas públicas voltadas para o financiamento da educação de acordo as 
metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE), através da criação de fóruns e/ou 
grupos, com a participação de entes da sociedade civil para discutir melhorias no investimento 
do financiamento da educação pública, visando assim, a concretização do que está previsto 
no artigo 205º da Constituição Federal de 1988 a qual prevê que ”a educação é direito de todos 
e dever do estado e da família [...]”. - Revogar a emenda constitucional nº 95 de 2016. - No que 
diz respeito ao Plano Municipal de Educação (PME), no município existem conselhos que 
fiscalizam o cumprimento das metas e aplicação dos recursos. Sugere-se o aprimoramento e 
o fortalecimento dessas entidades, para garantir o desenvolvimento e a manutenção de 
programas de transparência, com a finalidade de que os recursos destinados ao município 
sejam distribuídos com equidade e de maneira democrática. 

 

Malhada de 
Pedras 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? O Cenário educacional 
brasileiro encontra-se mal principalmente por ingerência do Governo Federal que cria medidas 
que reduzem ou tira os direitos dos trabalhadores, nesse sentido, é primordial que a Emenda 
Constitucional nº 95, também apelidada de “PEC da morte”, seja revogada juntamente com a 
Reforma Trabalhista e Reforma da Previdência, pois vão de encontro as diversas conquistas 
sociais ao longo do tempo. 

 

Rafael Jambeiro 
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PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Sem sugestões de 
emendas. 

 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? O eixo V não fez 
interferência no corpo do texto do Documento Referência, entretanto conduziu os debates em 
torno da problemática: Problemática: O que fazer para garantir o adequado financiamento para 
a educação pública, como previsto no PNE? • Dar autonomia aos Conselhos das escolas para 
deliberar sobre tomadas de decisões como aplicar as verbas destinadas às mesmas em 
consonância às suas necessidades, não ficando submetida às ordens das esferas superiores, 
uma vez que a real necessidade das Unidades diverge umas das outras, podendo aplicar o 
recurso naquilo que cada um necessita verdadeiramente; • Ter autonomia de flexibilizar o 
processo eletrônico para compras on-line e democratizar a prestação de contas; • Reativar/criar 
grêmios estudantis, de maneira a garantir sua validade e participação nas gestões 
democráticas; • Retomar a Educação Integral em Tempo Integral; • Atrelar as oficinas variadas 
de autoprodutividade e de sobrevivência no interior da Unidade Escolar direcionadas aos pais, 
às famílias dos educandos. Chamar, buscar, trazer a comunidade externa para dentro da 
escola numa perspectiva de Gestão Democrática; • Desenvolver um trabalho em rede com 
outras secretarias a fim de fortalecer a economia local e intersetorial (Agricultura, Turismo, 
Comércio, etc.); • Gerar emprego e renda identificar, catalogar e qualificar (artesões, 
cooperativas, associações, etc.) para incentivar o empreendedorismo, buscando gerar receita 
municipal para garantir o financiamento da educação; • Promover uma ação de ordenamento 
da rede, para detectar a necessidade de preenchimento de vagas para a realização de 
concurso público; • Processo seletivo que garanta a permanência de 04 (quatro) anos, 
respeitando o perfil servidor. Respeitando o Novo FUNDEB no que diz respeito aos recursos 
destinados à remuneração de profissionais da Educação Básica; • Investir nas políticas 
multiculturais que valorizam a diversidade sociocultural, presente na Escola. 

 

Santa Cruz 
Cabrália 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Implementar nos 
sistemas públicos o Custo Aluno Qualidade inicial - CAQi, no contexto da formulação nacional 
deste parâmetro e salvaguardado o princípio dos reajustes indispensáveis à proteção 
financeira para o sucesso do processo de ensino e de aprendizagem, à luz da implantação 
plena do Custo Aluno-Qualidade – CAQ. Desenvolver, por meio de articulações intersetoriais, 
estudos, formas de controle e acompanhamento regular da aplicação de investimentos de 
custo por aluno da Educação Básica, da Educação Profissional e da Educação Superior 
públicas. Fiscalizar e controlar o acompanhamento regular da aplicação de investimentos de 
custo por aluno da Educação Básica, da Educação Profissional e da Educação Superior 
públicas; 

 

São Gabriel 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? SUGESTÕES DA 
PLENÁRIA: • Aumentar anualmente em 1% o valor de aplicação do percentual PIB na 
Educação partindo do valor aplicado atualmente; • Assegurar a adequação do valor de reajuste 
dos vencimentos do Magistério Público à Lei do Piso salarial Nacional; • Assegurar a autonomia 
de execução financeira na aquisição de iniciativas via Plano de Ações Articuladas – PAR; 

 

Serra do 
Ramalho 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? ATA DA IV 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENTO-SÉ EIXO V – GESTÃO 
DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA 
E CONTROLE SOCIAL Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 
dezenove horas e cinquenta e dois minutos, o coordenador do grupo Domingos João dos 
Santos iniciou fazendo a apresentação dos componentes do grupo, Reinivaldo Lino de  

 

Sento Sé 
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Oliveira – secretário, Maria Nádia Ramos de Castro e Ariane Duque de Oliveira Lopes - 
relatoras. Em seguida comentou sobre o tema a ser discutido. Iniciamos com alguns delegados. 
A delegada Claudia Muniz do SEGMENTO PROFESSORES sugeriu a leitura de todo o 
documento, ideia que foi acatada pelos demais participantes. Dando continuidade o secretário 
do eixo prosseguiu fazendo a leitura do documento. Terminando a leitura o secretário passou 
a palavra para o coordenador. Onde o mesmo abriu espaço para os delegados participarem e 
discutir sobre a problemática “O que fazer para garantir o adequado financiamento para a 
educação pública, como previsto no PNE”. Dos participantes no momento, nenhum se 
manifestou. Então o coordenador e o secretário continuaram fazendo uma explanação do 
assunto, novamente o coordenador abriu espaço para os delegados fazerem suas 
proposições. Estabeleceu-se um minuto para que os mesmos se manifestem. Depois do tempo 
estabelecido ninguém apresentou nenhuma proposição. Continuando o coordenador iniciou a 
votação para deixar o texto sem alteração. Sendo que por unanimidade dos delegados votaram 
a favor do texto original. Em seguida solicitou-se a candidatura de um delegado para a 
Conferência Estadual. Como nenhum se habilitou, foi solicitado aos integrantes do grupo que 
indicasse alguém. Cinco delegados indicaram e votaram no professor José Amaro Ferreira 
Borges do SEGMENTO COORDENAÇÃO para representar o Eixo V. O mesmo aceitou a 
indicação do grupo. Para representante do SETOR foi indicado o professor Jeorge Ribeiro da 
Silva do Fórum Municipal de Educação. Nada mais havendo a tratar o coordenador encerrou 
a reunião agradecendo a todos pela participação às vinte e uma horas e vinte e dois minutos. 
Sento-Sé, 23 de novembro de 2021. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? Garantir o uso dos 
recursos financeiros da Educação sejam utilizados e investidos só na educação através de 
reforma de escolas, alimentação escolar e transporte de qualidade , recursos tecnológicos e 
conectividade,bem como na valorização e formação do professor . Fortalecimento , autonomia 
dos conselhos ; Escolha do gestor escolar através da escolha popular( comunidade escolar). 

 

Serra Preta 

 

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? PNE? ASSEGURAR O 
CUMPRIMENTO DA META 20 DO PNE, COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE FINANCIAMENTO JÁ EXISTENTE, COMO TAMBÉM, 
CRIAÇÃO DE NOVAS FONTES DE INVESTIMENTOS PROVENDO AMPLIAÇÃO DOS 
RECURSOS. GARANTIR O ACESSO E A PERMANENCIA DOS ALUNOS ORIUNDOS DO 
ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Garantir que os recursos da Educação sejam geridos pelo geridos pelos gestores da pasta. 
 

Abaré 

 

     

 

Participação, transparência e controle social a expositora explanou o resumo do eixo e relatoria 
pontuou as seguintes contribuições da plenária: através de eleição, salientando que os 
candidatos aos cargos devem obrigatoriamente ser professores concursados da rede ao qual 
deseja concorrer municipal, estadual e Distrital, estar lotado na própria unidade de ensino, 
possuir formação acadêmica condizente com a função que pretende exercer, e; Em adição, 
faz-se necessário a ampliação dos esforços para a ocorrência eficaz e eficiente de suas 
atividades – através de políticas públicas de estímulo e implementação –, garantindo, de fato, 
o alcance dos objetivos democráticos que permeiam a República e o PNE. Reforçamos que a 
gestão democrática é um princípio a ser seguido para a educação básica e superior, pública e 
privada. Deve, portanto, ser capaz de envolver todos os sistemas e as instituições 
educacionais, estaduais, Distrital e municipais, perpassando os distintos níveis de ensino, as 
etapas e as modalidades educacionais. Caso contrário, a educação torna-se instrumento 
discriminatório, perpetuando exclusão e marginalização social, obstruindo seu objetivo  

 

Adustina 
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libertador, na ausência de aplicação dos princípios basilares que sustentam a democracia 
presente em nosso diploma legal máximo – a Carta Magna – e almejada pela sociedade no 
campo fático, enquanto não aplicamos seus ditames nos seus processos estruturais e de 
desenvolvimento em todos os níveis. O nosso país, rico e desigual, para promover sua 
reconstrução e garantir o direito à educação democrática e inclusiva, não poderá prescindir, 
ainda, de um novo padrão vigoroso de financiamento para a educação, com a garantia de 
efetivo controle social. Considerando as metas estabelecidas pelo PNE e o cenário social 
vigente, resta muito para ser alcançando e, obviamente, investido. O acesso ao ensino de 
qualidade não se resume à simples oferta de um serviço, especialmente quando considerados 
os objetivos do PNE e seu público alvo. Os obstáculos existentes entre a instituição de ensino 
e o aluno são inúmeros, dificuldades econômico-sociais que marcam a vida da população mais 
vulnerável e influenciam no processo ensino-aprendizagem. O ensino básico precisa incluir em 
suas pautas as demais questões relacionadas à qualidade de vida, como o combate à fome, 
direito à moradia e segurança – questões que influenciam diretamente às condições físicas e 
mentais do aluno no processo educativo –, exigindo-se sua inclusão nas discussões de 
financiamento. 

   

     

 

Emendas aditivas Linhas 1347 a 1349] - O nosso país, rico e desigual, para promover sua 
reconstrução e garantir o direito à educação democrática, igualitária, equitativa e inclusiva, não 
poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de financiamento para a educação, com 
a garantia de efetivo controle social. Emendas supressivas Linhas 1347 a 1349] - O nosso país, 
rico e desigual, para promover sua reconstrução e garantir o direito à educação democrática, 
igualitária, equitativa e inclusiva, não poderá prescindir, ainda, de um novo padrão vigoroso de 
financiamento para a educação, com a garantia de efetivo controle social. Emendas 
subistitivas. [Linhas 1375 a 1386] - O Governo [Bolsonaro] Federal encaminhou, ainda, três 
propostas de Emenda à Constituição (PEC), as de números 186 (Convertida na Emenda 
Constitucional nº 109 de 15/03/2021), 187 e 188, que promovem um grande ataque às políticas 
sociais estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação 
e à ciência e tecnologia. A PEC 186 propunha revogar todos os fundos estabelecidos na 
legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles que estabelecem os recursos associados 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que possui 
recursos específicos a serem aplicados na ciência e tecnologia. As PEC 187 e 188 propõem, 
dentre outras coisas, a redução dos salários dos servidores públicos de todos os entes 
federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia brasileira – e elas 
já se encontram presentes. [Linhas 1394 a 1404] - Neste contexto, é fundamental retomar uma 
trajetória de orçamento crescente para a educação, na direção da transição proposta do Fundef 
para o Fundeb e, no atual momento, para um Fundeb robusto e permanente, que requer ainda 
mais participação da União para assegurar a democratização igualitária do fator de ponderação 
para toda educação básica, sobretudo aos mais pobres, negros, indígenas, educandos da 
[EJA] EPJAI – Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas e do campo, que compõem 
atualmente os 74 milhões, público de 15 anos ou mais, que não concluíram a educação básica. 
Por isso, é fundamental assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação 
e garantir aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da 
educação emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma 
concepção de formação humana integral, articulando níveis de ensino da [EJA] – EPJAI – 
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas com a educação profissional. [Linhas 1406 a 
1410] - Há que assegurar [a oferta da educação integral de tempo integral] o financiamento do 
valor total para educação integral e não parcial para crianças e adolescentes, garantindo a 
possibilidade de uma construção coletiva e democrática do conhecimento que contribua com 
o pleno desenvolvimento. Para além do desta- que da educação em tempo integral, faz-se 
necessário assegurar o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte escolar, 
alimentação escolar, entre outros. Parágrafo Novo] - Ampliação da matrícula na Educação 
Infantil em 100% para creche. Formação continuada dos conselheiros e gestores 

 

Andorinha 

 

     

 

Parágrafo novo] - Promover mobilização social da comunidade em geral fortalecendo e 
consolidando a importância para atuação dos conselhos, com o papel de promover fiscalização 
e monitoramento de aplicação dos recursos públicos. Colocar em prática a garantia da 
seguridade da lei a gestão de recursos públicos com transparência e a legitimidade, assegurar 
o cumprimento das metas do plano nacional de educação para que sejam cumpridas pelos 
entes federados, com transparência numa perspectiva inclusiva e democrática de acordo a 
realidade e necessidade de cada município. 

 

Antônio 
Gonçalves 
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1. Criar grêmios estudantis, visando a participação democrática dos alunos nas decisões das 
unidades escolares. 2. Fortalecer conselho participativo de pais no âmbito escolar, objetivando 
a parceria entre escola e família com a finalidade socioeducativa. 3. Ofertar bolsas de incentivo 
financeiro aos profissionais da educação municipal que se empenharem na busca pela 
formação continuada. 4. Investir em cursos formativo e técnico para alunos do EPJAI, 
possibilitando formação e incentivo financeiro, visando a permanência destes na unidade 
escolar. 5. Construir espaço físico adequado para funcionamento de Escola Creche (maternal) 
com a finalidade de proporcionar uma educação de qualidade para o público-alvo em tempo 
integral. 6. Implantar laboratório de informática e apoio técnico nas escolas da rede municipal 
facilitando o acesso as mídias digitais fortalecendo a rede liberando esse acesso aos 
educandos. 7. Adequar o espaço físico para atendimento dos alunos do EPJAI (iluminação, 
alimentação, material didático e pedagógico). 8. Construção do Centro multidisciplinar para 
atendimento de alunos especiais. 9. Estruturar o espaço físico viabilizando o acesso as 
pessoas com necessidades especiais. 

 

Arataca 

 

     

 

(X ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle 
social através de formação continuada para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos 
conselhos, incluindo suas instalações físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as 
suas funções. - Mobilizar a sociedade civil para a revogação da emenda constitucional 95 que 
congela o gasto da educação pública por 20 anos. - Garantir o acesso e permanência na 
perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção do conhecimento, da 
melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida para todas as pessoas. - Garantir 
eleição para gestores escolares como princípio legal da Gestão Democrática da Educação, 
conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, incluindo a implementação do Grêmio Estudantil nas escolas. - Implementar 
a educação Integral em tempo integral para crianças e adolescentes possibilitando uma 
construção coletiva e democrática de conhecimento garantindo o efetivo acesso aos 
programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar entre outros. - 
Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a nível nacional, considerando as 
especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo Fundeb – 14.113 / 2020. - 
Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação como órgãos autônomos com 
dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte técnico, financeiro, contábil e 
jurídico. 

 

Aratuípe 

 

     

 

Para que participação, transparência e controle social existam de fato, é necessário mais 
autonomia aos Conselhos para que lutem por mais garantias institucionais; Pedir a revogação 
da Emenda Constitucional nº 95, que impõe profundo limite à necessária ação do Estado no 
provimento de direitos: Reivindicar recursos associados ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Dizer não às PECs 187 e 188: Reivindicar Políticas 
Públicas que assegurem a ampliação, a formação e a garantia aos trabalhadores jovens e 
adultos à educação integrada; Ampliação de concepções de formação humana integral, 
articulando níveis de ensino da EJA com a educação Profissional; Criar cursos 
profissionalizantes para o público EJA; Ofertar Educação Integral de tempo integral para 
crianças e adolescentes; Garantir a ampliação dos espaços físicos das instituições de ensino 
para que a educação integral aconteça de fato; Parar a tramitação das PECs 187e 188, que 
fragilizam os servidores públicos e as políticas sociais. Assegurar o efetivo acesso aos 
programas suplementares de transporte e alimentação escolar; Pedir a Promulgação da 
Emenda Constitucional nº 108; Pedir a aprovação da lei nº 14.113/20 que consolida o Fundeb 
no corpo permanente da Constituição; Promover Políticas Públicas de valorização dos 
profissionais da educação; Tornar o Custo Aluno-Qualidade realidade e referência de justiça 
federativa; Fazer cumprir a meta de ampliação do investimento público como proporção do 
PIB; Retomar o processo de expansão e internacionalização da educação superior com criação 
e consolidação de universidades e institutos federais públicos e com gestão pública; 
Implementar políticas de efetivo controle social dos recursos destinados à educação; Formação 
adequada para os Conselhos fiscais; Desenvolver sistema de transparência que penalize a má 
aplicação dos recursos; Aplicar corretamente o percentual dos recursos destinados a cada área 
da educação; Ser obrigatório o cumprimento do Plano de Carreira de acordo com os direitos 
adquiridos pelos profissionais da educação. (valorização). Garantir fontes de financiamento 
que asseguram a melhoria das condições de vida da população e da oferta de serviço públicos 
de qualidade e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, 
observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados; Em uma perspectiva 
democrática e inclusiva é imprescindível que a sociedade em  
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geral, os dirigentes da educação, os estudantes, os profissionais da educação em particular 
retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais que permita o debate e a 
promoção de políticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade que marca a nossa 
sociedade para a reconstrução de canais de diálogos, participação social envolvendo a 
sociedade civil em particular os movimentos sociais. É fundamental retomar uma trajetória de 
orçamento crescente para a educação, não somente na direção da transição proposta do 
Fundef para o Fundeb, no atual momento seria de fundamental importância investimentos, a 
fim de garantir atividades diversificadas (projetos, momentos culturais e aquisições de 
materiais) que fortaleçam a qualidade educacional a ser ofertada. Assegurar políticas públicas 
intersetoriais, visando ampliar a formação e garantir aos trabalhadores, os jovens e adultos e 
educação integrada, na perspectiva da educação emancipatória e do trabalho não alienado, 
contribuindo para ampliação de uma concepção de formação humana integral, articulando 
níveis de ensino da EJA com a educação profissional. Adentrar aos projetos e planos de ensino 
desenvolvidos em cada unidade escolar, com a finalidade de garantir um financiamento que 
assegure a realização dos mesmos. Espera-se que o governo federal/estadual, por meio de 
diferentes estratégias e novos mecanismos possa atender a necessidade escolar. Assim, 
sendo fundamental para segurar as finalidades, diretrizes e estratégias comuns da educação 
de qualidade social que almejamos. 

   

     

 

Adequação em tempos pandêmicos, oferecer condições seguras e ambientes apropriados, 
priorizando requisitos necessários para preservação da vida. 

 

Belmonte 

 

     

 

EIXO V – GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL ? Criação de uma lei suprema, que proteja e dê 
continuidade aos gastos de financiamento já existentes; ? Melhorar o investimento do CAQ 
(Custo Aluno-Qualidade), definindo parâmetros de forma individual e especifico, garantindo 
assim, a equidade acima da igualdade, elevando o nível de escolaridade da população; ? Ao 
ser elaborada uma lei ou programa, que seja obrigatória a participação de uma comissão de 
professores da educação pública; ? Os recursos destinados ao pagamento dos salários dos 
professores deveriam seguir um plano de carreira nacional, de acordo o grau de qualificação 
dos educadores; ? Destinar parte dos recursos na área tecnológica para qualificar professores 
e estudantes; ? Criar um auxílio financeiro para estudantes, evitando com isso, a evasão. 

 

Belo Campo 

 

     

 

• Cumprimento do PIB; • Revogação das PECS 95 e 109; • A efetivação do CAQ. 
 

Biritinga 

 

     

 

• Cumprimento do PIB; • Revogação das PECS 95 e 109; • A efetivação do CAQ. 
 

Biritinga 

 

     

 

• Nível Municipal: 1. Fortalecimento dos órgãos fiscalizadores da aplicação das verbas 
destinadas à educação e maior divulgação do orçamento da prefeitura à comunidade. 2. 
Criação de um núcleo de apoio aos professores que trabalham com a educação especial 
(diretamente) e o aumento da contratação de profissionais qualificados para o atendimento das 
crianças com necessidades educacionais especiais (Psicólogos, psicopedagogos, 
fisioterapeutas e fonoaudiólogos). 3. Divulgar, mobilizar e engajar cidadãos profissionais da 
área da educação e sociedade para participação e fiscalização dos projetos para o 
financiamento de educação pública; 4. Criação de programas de formação continuada voltada 
para o tema de financiamento da educação pública, temas afins, e formação para  
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manuseio de ferramentas tecnológicas. 5. Incentivo aos jogos escolares, torneios e 
campeonatos intercolegiais; 6. Distribuição de recursos financeiros para as escolas a fim de 
fomentar os projetos culturais; 7. Conclusão das ampliações e reformas das unidades 
escolares e as quadras poliesportivas. • Nível Município/Estado: 1. Ampliar ofertas de formação 
e capacitação para profissional que trabalhará as disciplinas de arte e Educação Físicas no 
ensino fundamental; 2. Fortalecer e garantir o acesso de alunos dos distritos e zona rural à 
educação através de verbas que assegurem meios de transportes e acesso à internet de 
qualidade; • Nível Estadual: 1. Estabelecer parceria ou convênios entre município e estado a 
fim de adquirir espaço adequado para a prática de educação física incluindo adequação 
específica para atender crianças que tenham necessidades especiais. 2. Estabelecer parceria 
ou convenio entre município e estado a fim de adquirir verba pata desenvolver atividades 
culturais (visitas a teatros, museus e cinema). 3. Aquisição de verbas para adquirir material de 
apoio tecnológico bem como contratação ou profissionais para a manutenção dos 
equipamentos escolares; 4. Aquisição de materiais específicos para trabalhar as disciplinas de 
Educação Física e Artes e materiais adaptáveis à educação especial. • Nível Federal: 1. 
Estabelecer mecanismos que possibilitem aquisição de verba para adquirir material de apoio 
tecnológico bem como contratação de profissionais para a manutenção dos equipamentos; 2. 
Construção de bibliotecas nas escolas da educação básica juntamente com acervo adequado 
e capacitação aos profissionais para organização dos acervos. 3. Repasse suficiente de 
recursos financeiros para construção de escolas de Educação em tempo Integral. 4. 
Revogação da emenda do congelamento de gastos por 20 anos; 5. Criar incentivo de apoio à 
permanência escolar dos estudantes do EJAI, a fim de diminuir a evasão escolar. 

   

     

 

PROBLEMATIZAÇÃO: O QUE FAZER PARA GARANTIR O ADEQUADO FINANCIAMENTO 
PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA, COMO PREVISTO NO PNE? • Realizar processo seletivo 
para diretores e gestores escolares, com a aplicação de prova específica, cujos resultados 
servirão de instrumentos para critérios de acesso aos cargos, conforme determina a Lei do 
Plano de Carreira dos Profissionais da Educação; • Proporcionar formação continuada dos 
membros do Colegiado Escolar; • Reativar o Grêmio Estudantil e criar canais de escuta de 
forma a fortalecer a parceria entre escola e comunidade. • Implantação e implementação de 
políticas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, com o 
reconhecimento da diversidade e com a superação das desigualdades, visando a qualidade 
social da educação através de mecanismos que respeitem seus direitos; • Estabelecer o 
diálogo com os movimentos sociais e a comunidade, reconhecendo sua trajetória de luta pelo 
respeito à diferença e pelo reconhecimento de seus saberes e a valorização de sua cultura, 
como atores políticos centrais na delimitação das ações e reconhecimento das práticas 
culturais, sociais dos alunos e da comunidade local; • Garantir a todos (quilombolas, negros, 
indígenas, pessoas com deficiência, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros (GLBTTT), pessoas privadas de liberdades (mulheres, jovens, adultos e idosos), 
o acesso e a permanência com sucesso à educação de qualidade, tudo articulado às políticas 
sociais. aprovada • Mobilizar a sociedade através de seus conselhos em ação conjunta para 
revogar a emenda constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 2016, através de lutas, protestos, 
reinvindicações, utilizando as mídias sociais, pois essa emenda impossibilita a ampliação de 
investimentos, novos projetos e políticas públicas; aprovada • Potencializar programas voltados 
para a implementação de projetos e políticas públicas educacionais, através dos recursos do 
FUNDEB, fortalecendo a valorização e investimento no CAQ (Custo Aluno – Qualidade); 
aprovada 
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E em consonância os professores discutiram e pontuaram algumas situações como: ? Garantir 
salário digno aos professores, tendo em vista o magistério que é a mãe de todas as profissões; 
? Atualizar e implementar o plano de cargos e salários, focando sempre na valorização do 
profissional da educação para o sucesso de uma nação; ? Organizar leis que dão ao professor 
liberdade de abordar temas sensíveis como: sexualidade (opção sexual), religiosidade, entre 
outras; ? Ampliação das estruturas das escolas, onde diz que a educação é direito do cidadão 
e obrigação do estado dar acesso; ? Valorizar a educação aos menos favorecidos, dando-lhes 
mais oportunidades e condições de acesso a uma educação de qualidade; ? Realizar uma 
busca de alunos que abandonaram a escola na pandemia da Covid-19, entender os motivos 
da evasão, bem como ajudar os alunos e as famílias, caso haja necessidade de apoio (saúde, 
psicólogo, alimentação, materiais educacionais, higiene e outros) . 
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1. Procurar meios de atrair os alunos para escola sem obrigar os mesmos. 2. Monitores 
capacitados para sala de aula (treinamento). 3. Atender a Meta 4 do PME, Especialização de 
professores para crianças especiais. 4. Atender a Meta 6 do PME no atendimento da Educação 
Integral com profissionais capacitados. 5. Atender a Meta 12 a 16 do PME em investir na 
formação continuada dos professores. 6. Atender a Meta 18 do PME em garantir plano de 
carreira para os docentes e valorização dos professores. 7. Conscientizar a importância dos 
pais na escola. 8. Realizar audiências publica para prestação de contas e controle social. 9. 
Atender a Meta 20 do Plano Municipal de Educação em democratizar a gestão e ampliar os 
investimentos na educação. 

 

Brejolândia 

 

     

 

Eixo V Em face do seminário atual, são expostos como princípios norteadores em direitos 
humanos da educação. O desenvolvimento da cultura de direitos em todos os espaços sociais, 
assegurando a formação de uma cultura que respeite á dignidade humana, levando a 
compreender e exercitar o repeito,a tolerância, a promoção e a valorização das diversidades 
para que seja possível conscientizar as pessoas em relação a necessidade em fortalecer a 
aplicação universal dos direitos criando condições ( formação continuada) de conhecimentos 
e transformações para que seja coerentes com seus direitos com ações a saber :Instituir uma 
gestão democrática que dê condição aos profissionais cuidando para não sobrecarregá-los e 
afetar a sua função do cargo ocupado; Construir e aperfeiçoar espaços democráticos de 
controle social e de tomada de decisão que garantam novos mecanismos de organização e 
gestão, baseados em uma dinâmica que favoreça o processo de interlocução, o diálogo entre 
os setores da sociedade, buscando construir consensos e sínteses entre os diversos interesses 
e visões que favoreçam as decisões coletivas. O que, por sua vez, torna a participação uma 
das bandeiras fundamentais a ser defendida pela sociedade brasileira e condição necessária 
para a implementação de uma política nacional de educação que almeje objetivos formativos 
libertadores e emancipatórios. O bom funcionamento desses conselhos garante a gestão 
transparência e eficiência na aplicação dos recursos da educação, para que seja desenvolvida 
uma boa atividade educacional, a remuneração dos docentes e as obras de infraestrutura das 
escolas. A atuação desses importantes instrumentos de Controle Social garante que essas 
atividades, além de desempenhadas com lisura, contem com o envolvimento de 
representantes da população no acompanhamento da sua efetiva realização, garantindo força 
e legitimidade a gestão educacional. Certamente, tal sucesso gerencial desses programas 
contribui de sobremaneira para que as crianças da comunidade possam desenvolver suas 
atividades escolares da melhor maneira possível, com professores motivados e com um 
ambiente adequado. Nesse sentido, tem-se como concepção político pedagógica a garantia 
dos princípios do direito à educação: inclusão e qualidade social, gestão democrática e 
avaliação emancipatória. Para a vigência de todos esses princípios se faz necessário o 
financiamento adequado da educação. Uma boa Educação tem resultados abrangentes: 
contribui para o crescimento econômico do país e para a promoção da igualdade social, mas 
seu impacto também é decisivo na vida de cada um. Para tanto, faz necessário a criação de 
programas educacionais que garantam uma formação profissionalizante, conciliando o trabalho 
e estudo; garantir aos educandos uma formação especifica, através de cursos com certificados 
implementados pela escola contabilizados como disciplina; Oferecer cursos profissionalizantes 
para os alunos do EJA considerando principalmente os educandos do campo para que haja a 
geração e distribuição de renda, permitindo assim os mais pobres não tenham que deixar os 
estudos, mesmo antes de terminar o Ensino Fundamental, para poder trabalhar. Para tanto 
exige também, maior engajamento e participação do Legislativo nas esferas municipais e 
estaduais na perspectiva de transparência no processo democrático de políticas públicas. Para 
que aconteça uma gestão democrática, com a participação de toda a comunidade escolar, pais, 
estudantes, funcionários e professores é necessário dar condições aos profissionais e cuidar 
para não sobrecarregá-los e afetando assim a sua função/cargo ocupado. Nesse sentido, faz 
se necessário, assegurar ao servidor público os direitos a um salário digno, adicional por tempo 
de serviço, ajuda de custo, auxílios, estabilidades e permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria. Por isso, é 
importante a mobilização em defesa dos direitos e contra a reforma administrativa e as PECs 
que retiram direitos. A articulação/pressão ,força popular é a única interferência que políticos 
temem. No caso da área de educação, o governo federal também passou a atualizar a marca 
de acordo com a inflação desde 2017. Já dos estados e municípios é exigido um mínimo de 
25% das receitas advindas das arrecadações de impostos. A determinação de um percentual 
mínimo para a educação vigora no país desde 1930 e deixou de existir apenas durante 
governos autoritários. No caso, entre 1937 e 1946, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, 
e sob o regime militar (1964 - 1985). “Manifestamo-nos contrários a PEC 186 que propunha 
revogar todos os fundos estabelecidos na legislação infraconstitucional, dentre eles, aqueles 
que estabelecem os recursos associados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e  
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Tecnológico (FNDCT), que possui recursos específicos a serem aplicados na ciência e 
tecnologia.” “Manifestamo-nos contrários a redução dos salários dos servidores públicos de 
todos os entes federados em até 25%, caso determinadas condições ocorram na economia 
brasileira, e sim defendemos políticas voltadas a inclusão social, melhor qualidade de vida, 
salários dignos e programas de capacitação profissional sem perdas salariais.” “Manifestamo-
nos contrariamente às propostas de emenda constitucional e convocamos todas as nossas 
entidades à produzir reflexões e mobilizações contra a aprovação das referidas PECs. 
Reafirmamos a importância da unidade das entidades do campo educacional em torno de 
calendário comum de lutas contra estas e outras medidas que pretendem destruir o direito à 
educação pública de qualidade e os direitos sociais duramente conquistados a partir do pacto 
social materializado na Constituição Federal de 1988. Devido a evasão escolar é necessário a 
criação de programas educacionais que garantam uma formação profissionalizante, 
conciliando o trabalho com o estudo. garantindo aos educandos uma formação especifica, 
através de cursos com certificados implantados dentro da escola contabilizados como 
disciplina. Considerando as especificidades de cada contexto, uma vez que a garantia à 
educação de forma emancipadora está intrinsicamente ligada à garantia aos direitos humanos, 
assim como à saúde e bem estar, de forma que tais políticas devam ser elaboradas de acordo 
às diversas realidades inerentes aos municípios brasileiros. Educação Integral não é depósito 
de crianças, é uma modalidade de educação que visa o desenvolvimento integral dos 
educandos em todas as suas dimensões: cultural, social, afetiva, intelectual e que ainda é uma 
luta para que se torne uma realidade humanizadora e prática como direito, sem deixar de levar 
em conta também as questões administrativas, financiamento, jornada de trabalho dos 
professores. Outro aspecto da Educação Integral é que ela seja uma educação universal, 
democrática, onde deve ser respeitado o pluralismo pedagógico, o conhecimento científico, 
preparando o sujeito para o mercado de trabalho e para atuação na sociedade como um ser 
político que seja capaz de intervir e não apenas uma educação de dia todo na escola. Para 
além do destaque da educação em tempo integral, faz-se necessário assegurar o efetivo 
acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar entre outros. 
A ideia de associar custo/aluno/qualidade olhando para a questão federativa se intensificou 
com as discussões de Ediruald Mello (MELLO, 1989). Anos depois se tornou consenso para a 
maioria dos pesquisadores de financiamento da educação que esse seria o caminho para se 
desenhar uma política de financiamento da educação básica no país. No entanto, nem a Lei 
federal 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) nem as leis que instituíram 
os Planos Nacionais de Educação (PNE) (Leis 10.172/2001 e 13.005/2014) conseguiram que 
fosse implementada, para além do plano legal, uma política de melhoria da qualidade da 
educação através de condições de infraestrutura e funcionamento, valorização dos 
profissionais, acesso e permanência, da gestão democrática, entre outros. Além disso, o atual 
PNE (2014-2024) determinou que a definição do Custo Aluno Qualidade (CAQ) deveria ser 
feita até junho de 2017 para se tornar parâmetro para o financiamento da educação de todas 
as etapas e modalidades da educação básica; porém, até a presente data, isso não ocorreu. É 
evidente a necessidade do aumento do CAQ (custo aluno qualidade) para uma inserção, 
qualidade e permanência do aluno na escola. Para que haja possibilidades de democratização 
da educação será necessário mexer principalmente na geração e distribuição de renda, para 
que assim os estudantes mais pobres não tenham que parar os estudos, mesmo antes de 
terminar o Ensino Fundamental, para poder trabalhar. Qualidade de vida é ter direitos como: 
saúde, efetivamente garantidos e não somente em papel. Podemos notar que a classe baixa 
raramente chega à universidade. A maioria dos estudantes deixa a escola antes de completar 
o Ensino Fundamental, pois tem que trabalhar para se sustentar e muitas vezes ajudar à 
família. A baixa renda das famílias desmotiva e até impossibilita muitos a chegar ao Ensino 
Superior. 

   

     

 

1.293 à efetivação dos direitos à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, 1.299 
religioso, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da 1.300 nossa 
nacionalidade, tais lutas serão importantes 1.340 a defesa da nomeação do/a candidato/a mais 
votado. Ressalta-se que a nível Estadual, 1.341 observamos uma política de contigenciamento 
de verbas que acaba ferindo o princípio 1.342 da autonomia universitária 1.405 Nesta direção, 
é imprescindível a urgente criação do Sistema Nacional de 1.406 Educação, estabelecendo 
princípios de colaboração e financiamento entre 1.407 os entes federados, com o objetivo de 
garantir a universalização da Educação 1.408 Básica e Superior em instituições públicas de 
forma gratuita e de qualidade. 1.456 Ainda que a responsabilidade com o ensino superior seja 
dos 1.457 Governos Estadual e Federal, defendemos a criação de um mecanismo 1.458 de 
financiamento e colaboração que possibilite aos municípios criarem 1.459 uma política de 
permanência estudantil através da aquisição de ônibus 1.460 para atender exclusivamente os 
estudantes de nível superior que 1.461 residem em cidades diferentes do seu campus 
universitário. 
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Fortalecer e garantir os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o 
controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a 
realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a 
capacitação dos membros de conselho de educação, de escola, de acompanhamento e de 
controle social, com a colaboração entre o MEC, as secretarias de educação de estado, Distrito 
Federal (DF) e municípios e os respectivos tribunais de contas dos entes federados e Ministério 
Público; Apoiar tecnicamente a gestão escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, 
visando a ampliação da transparência e o efetivo controle social para o desenvolvimento da 
gestão democrática; Formação para conselheiros dos conselhos de educação, de escola, de 
acompanhamento e controle social, conselhos de alimentação escolar e aos representantes 
educacionais e demais conselhos de acompanhamento e controle do FUNDEB e alimentação 
escolar, com representação dos setores envolvidos com a educação e as instituições 
educativas; Criar mecanismos legais que garantam autonomia pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira das instituições educativas, assim como a vivência da gestão democrática, 
do trabalho coletivo e interdisciplinar. 

 

Caém 

 

     

 

• Fim do financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo 
fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, 
sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições 
públicas; • Destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e 
internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas 
do País, com garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, 
especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade; • Garantia da implantação do piso 
salarial profissional nacional e de planos de carreira para os/as profissionais da educação das 
redes pública e privada, com a promoção da necessária valorização, superando-se as recentes 
propostas de “flexibilização” dos critérios na área, bem como impedindo os retrocessos que 
hoje acontecem no setor público e, em especial, no setor privado; • Gestão democrática e 
autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e pensamento 
crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, 
valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza 
e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias 
público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da 
Mordaça”; • Gestão democrática da educação nacional e pelo fortalecimento dos órgãos e 
processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva participação da 
sociedade; 

 

Caetanos 

 

     

 

1- Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação continuada 
para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, incluindo suas instalações 
físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as suas funções. 2- Mobilizar a sociedade 
civil para a revogação da emenda constitucional 95 que congela o gasto da educação pública 
por 20 anos. 3- Garantir o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da 
formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e 
da qualidade de vida para todas as pessoas. 4- Garantir eleição para gestores escolares como 
princípio legal da Gestão Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal 
e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do 
Grêmio Estudantil nas escolas. 5- Implementar a educação Integral em tempo integral para 
crianças e adolescentes possibilitando uma construção coletiva e democrática de 
conhecimento garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte 
escolar, alimentação escolar entre outros. 6- Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a 
nível nacional, considerando as especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo 
Fundeb – 14.113 / 2020. 7- Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação 
como órgãos autônomos com dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte 
técnico, financeiro, contábil e jurídico. 
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( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar o 
fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação continuada para conselheiros 
e melhorias da infraestrutura dos conselhos, incluindo suas instalações físicas, a fim de que 
possam exercer efetivamente as suas funções. - Mobilizar a sociedade civil para a revogação 
da emenda constitucional 95 que congela o gasto da educação pública por 20 anos. - Garantir 
o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção 
do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida para todas 
as pessoas. - Garantir eleição para gestores escolares como princípio legal da Gestão 
Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do Grêmio Estudantil nas 
escolas. - Implementar a educação Integral em tempo integral para crianças e adolescentes 
possibilitando uma construção coletiva e democrática de conhecimento garantindo o efetivo 
acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar entre outros. 
- Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a nível nacional, considerando as 
especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo Fundeb – 14.113 / 2020. - 
Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação como órgãos autônomos com 
dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte técnico, financeiro, contábil e 
jurídico. 

 

Camamu 

 

     

 

1. Fortalecer a democratização da gestão de tal forma que envolva os diferentes segmentos 
das comunidades nos assuntos e problemas vivenciados na escola por meio do aprimoramento 
de mecanismos de participação como os conselhos escolares, da construção coletiva do 
projeto pedagógico, do uso adequado e transparente dos recursos e da implementação de 
forma democrática na escolha de diretores. 2. Criar uma lei que funcione como um mecanismo 
atuante capacitado a proibir a redução de recursos vinculados a educação, não permitindo que 
municípios recebam menos recursos do que aquilo que fora destinado como montante da parte 
do orçamento do ano anterior. 3. Aumentar as disponibilidades de recursos diretamente na 
escola, através de programas existentes, visando atender as necessidades de forma ágil e 
eficaz. 4. Regulamentar o Sistema Nacional de Educação para que as normas de colaboração 
sejam distribuídas com clareza entre os municípios, estados e a união e juntos possam cumprir 
a obrigação de garantir o direito ao acesso à educação de qualidade a todos os brasileiros, 
criando um processo de equidade de tal maneira que os municípios mais vulneráveis tenham 
proporcionalmente mais recursos combatendo as desigualdades. 

 

Campo Alegre 
de Lourdes 

 

     

 

Garantir a Educação técnica e profissionalizante, para alunos em situação de distorção 
idade/série com idade superior a 16 anos, na Educação Básica. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

Garantir a distribuição até 2026 de forma escalonada de gadgets para os docentes e discentes 
da rede municipal de ensino. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

1. Criar espaço descentralizado e momentos para escuta e participação da comunidade rural, 
bem como divulgar as ações e importância do controle social como meio de influenciar e 
contribuir na construção das políticas públicas municipais. 2. Ampliar e incentivar a participação 
em capacitação de forma colaborativa aos conselheiros vinculados á educação (CME, CAE, 
FUNDEB) para que tenham melhores condições de exercer as funções associadas ao 
acompanhamento e controle social dos recursos públicos destinados à educação pública. 3. 
Ampliar a acessibilidade dos mecanismos de transparência do controle social, dando ampla 
divulgação das ações e deliberações dos conselhos voltados para Educação. 

 

Cardeal da Silva 
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A EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DA REALIDADE SOCIAL É O QUE 
BUSCAMOS E ALMEJAMOS, SEJA ELA PÚBLICA, PRIVADA, NO CAMPO, NA CIDADE, NAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, SOMOS TODOS CONSTRUTORES E 
PROMOTORES DESSA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL, JUSTA E IGUALITÁRIA. 

 

Catu 

 

     

 

SEM CONTRIBUIÇÕES NESSE EIXO 
 

Central 

 

     

 

1. Ampliar os investimentos em Educação com a revogação da PEC 95; 2. Garantir que os 
recursos destinados à Educação sejam aplicados exclusivamente na educação; 3. Desenvolver 
políticas públicas de qualidade com acompanhamento e fiscalização dos recursos da 
Educação, bem como gerenciamento da aplicabilidade dos mesmos; 4. Garantia de reajuste 
salarial e valorização dos profissionais de educação; 5. Mobilizar a sociedade civil para a 
participação de políticas públicas; 6. Garantir que as políticas educacionais estejam presentes 
na LOA, LDO, PPA e PAR; 7. Fazer com que de fato as políticas educacionais saíam do papel 
e se tornem uma prática constante dos governantes, possibilitando assim uma educação de 
qualidade para todos os brasileiros. 8. Garantir a gestão democrática da educação, associada 
a critérios técnicos de mérito e desempenho à consulta pública da comunidade escolar na 
discursão, elaboração e implementação das políticas públicas em que todos os órgãos 
normativos, consultivos, deliberativos que regulamentam e fiscalizam as questões 
educacionais; 9. Garantir à formação todos (as) (es) os membros eleitos democraticamente por 
seus pares que representaram os seguimentos da comunidade escolar nos órgãos de controle 
social ligados a educação escolar básica: Conselhos do Fundeb, Conselho de Educação, 
Conselho de Alimentação Escolar, Fórum Municipal de Educação e a Equipe de Monitoramento 
do PME, um espaço físico adequado, equipamentos ,uma ajuda de custo no dia das reuniões 
para os representantes para a alimentação , transporte nos dia de reuniões e um carro para 
fazer as visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções sobre a 
aplicabilidade dos recursos financeiros. 10. Estabelecer regulamento e atualizar os regimentos 
dos órgãos fiscalizadores de controle social ligados a educação para desempenhar seu 
mandato através da eleição, reeleição e ou exoneração dos representantes do seguimento da 
sociedade civil organizada; 11. Assegurar liberdade de cátedra ou liberdade de ensino de 
acordo com art. 206 da CF. e art. Art. 3 LDB e seus respectivos incisos com o princípio de 
garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento crítico, a arte e o 
saber, discutindo diversos assuntos que entendam importantes para o ensino em sala de aula 
e em seus grupos de pesquisa ou estudos; 12. Amplificar programas de apoio e formação aos 
(às) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos 
conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) 
representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas; 
13. Incentivar a implantação em todas as redes de educação básica, a constituição e o 
fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se lhes, inclusive, 
espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 
articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 
14. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas 
e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes 
federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da 
capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender 
suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 15. Aperfeiçoar a 
transparência e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição 
social do salário-educação; 16. Aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade 
Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica, no sistema de ensino, 
aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação 
educacionais; 17. Efetivar a transparência dos valores em relação ao Custo Aluno Qualidade - 
CAQ como parâmetro para o financiamento da educação em todas as etapas e modalidades 
da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de 
gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e 
dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de  

 

Coribe 
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material didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 18. Proporcionar processos de 
autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino 
com maior transparência e participação da comunidade escolar; 19. Incentivar a participação 
e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos 
projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos 
escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares; 
20. Encorajar a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais 
de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 
educacional; 

   

     

 

Parágrafo 1303 – Cumprir o estabelecido a meta 19 do PME, Implantar o grêmio estudantil e 
conselho escolar nas escolas. Parágrafo 1361 – Fiscalização ativa do uso dos recursos das 
diversas esferas. Fortalecer e apoiar os órgãos de controle para que faça a fiscalização 
eficiente para aplicação de recursos na educação. Parágrafo 1406 assegurar a oferta de 
educação em tempo integral. Estruturar as escolas, oferecer formação continuada para os 
profissionais. Parágrafo 1412 – melhoramento do Plano de Carreira com reajuste das diversas 
formas de valorização dos profissionais da educação (ajuda de custo) – Reformulação do Plano 
de Carreira. Parágrafo 1433 – Aumentar o valor de custo por aluno afim de investir na compra 
de materiais para o desenvolvimento da aprendizagem dos mesmos com transparência e 
controle social – revogar a PEC que congela os recursos. 

 

Correntina 

 

     

 

Garantir programas de apoio e formação aos membros dos conselhos de acompanhamento e 
controle social (Fundeb, CAE- conselhos de alimentação escolar, e os conselhos escolares), 
garantindo a esses colegiados a destinação orçamentária para seu funcionamento (transporte, 
equipamentos, alimentação, espaço físico), sem remuneração aos seus membros. 

 

Esplanada 

 

     

 

Divulgar e fortalecer discussões a respeito do papel da comunidade nos espaços escolares, 
respeitando as peculiaridades, desenvolvendo ações através de projetos, tornando o espaço 
democrático e participativo. 

 

Esplanada 

 

     

 

A volta da gestão democrática na qual o gestor escolar é escolhido pela comunidade escolar 
incluindo pais, funcionários e alunos. 

 

Euclides da 
Cunha 

 

     

 

1. Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação continuada 
para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, incluindo suas instalações 
físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as suas funções. 2. Mobilizar a sociedade 
civil para a revogação da emenda constitucional 95 que congela o gasto da educação pública 
por 20 anos. 3. Garantir o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da 
formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e 
da qualidade de vida para todas as pessoas. 4. Garantir eleição para gestores escolares como 
princípio legal da Gestão Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal 
e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do 
Grêmio Estudantil nas escolas. 5. Implementar a educação Integral em tempo integral para 
crianças e adolescentes possibilitando uma construção coletiva e democrática de 
conhecimento garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte 
escolar, alimentação escolar entre outros. 6. Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a 
nível nacional, considerando as especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo 
Fundeb – 14.113 / 2020. 7. Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação 
como órgãos autônomos com dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte 
técnico, financeiro, contábil e jurídico. 

 

Gandu 
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BUSCAR INCENTIVO FINANCEIRO DENTRO DAS CONDIÇÕES LEGAIS, PARA 
VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA QUE 
VENHAM SE FAZER PRESENTE NAS REUNIÕES PERIÓDICAS, PARA FISCALIZAÇÃO 
DOS INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO. OFERTAR CURSO DE 
FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS COMO: ? CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CME; ? CONSELHO DO CACS FUNDEB ? CONSELHO NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

Glória 

 

     

 

- Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação continuada 
para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, incluindo suas instalações 
físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as suas funções. - Mobilizar a sociedade 
civil para a revogação da emenda constitucional 95 que congela o gasto da educação pública 
por 20 anos. - Garantir o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da formação 
ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da 
qualidade de vida para todas as pessoas. - Garantir eleição para gestores escolares como 
princípio legal da Gestão Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal 
e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do 
Grêmio Estudantil nas escolas. - Implementar a educação Integral em tempo integral para 
crianças e adolescentes possibilitando uma construção coletiva e democrática de 
conhecimento garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte 
escolar, alimentação escolar entre outros. - Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a 
nível nacional, considerando as especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo 
Fundeb – 14.113 / 2020. - Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação 
como órgãos autônomos com dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte 
técnico, financeiro, contábil e jurídico. 

 

Ibirapitanga 

 

     

 

1. Viabilizar uma maior participação da sociedade e comunidade escolar nos conselhos fiscais. 
2. Garantir uma melhor compreensão e participação do funcionamento financeiro da gestão 
pública por parte dos conselheiros no procedimento e participação das ações financeiras 
educacionais. 3. Promover exposição de relatórios financeiros em órgãos públicos com as 
escolas entre outros para o devido acompanhamento das ações educacionais. 4. Estabelecer 
parceria entre outros conselhos e órgãos da educação como esporte e cultura 

 

Ibirataia 

 

     

 

• Cessar os efeitos do teto de gastos revogando a emenda constitucional nº 95; • Rever as 
restrições de atuação do poder executivo, contidas na lei complementar nº 178 - programa de 
acompanhamento e transparência fiscal que poderá prejudicar o desenvolvimento de políticas 
públicas: educação, cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação; • 
Parar a tramitação das PEC 187 e 188, que fragilizam os serviços públicos e as políticas 
sociais; • Rever a questão do congelamento dos salários, visto que a arrecadação está 
aumentando; • Avançar na expansão do financiamento público da educação básica e, neste 
sentido, perseguir e cumprir a meta de ampliação do investimento público, em educação 
pública, como proporção do PIB; • Ampliar o financiamento advindo do pré-sal por parte do 
governo federal. 

 

Ibititá 

 

     

 

• Assegurar a participação popular na elaboração do PPA e LDO, propondo as ações e metas 
que devem ser desenvolvidas no município. • Possibilitar fiscalizar efetivamente os recursos 
aplicados na educação estão em conformidade com os previstos no orçamento municipal. • 
Assegurar a oferta da educação em tempo integral com qualidade para crianças e 
adolescentes, visando a garantia da qualidade de ensino. 

 

Ibotirama 
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DESCRIÇÃO DAS PROPOSTAS Propor, junto aos entes estaduais e federais a autonomia à 
gestão pública para administrar os recursos destinados à Educação, desvinculando-os da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para que os gastos, especialmente com pessoal, não comprometa 
o índice de pessoal inviabilizando a aplicação necessária a que se destina. Ampliar os recursos, 
inseridos na LOA para capacitação de docentes e demais profissionais da educação, e uma 
segunda graduação para docentes em suas respectivas áreas de atuação, ou a busca de 
parcerias de realização das mesmas Garantir os recursos na LOA para realização anual de 
jogos esportivos intercolegiais e projetos culturais, incluindo os mesmos no calendário de 
eventos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Garantir a distribuição até 2026 de 
forma escalonada de Notebooks para os docentes da rede municipal de ensino. Constituir o 
Fórum Municipal Permanente de Educação para efetuar o acompanhamento da execução das 
metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. 

 

Ichu 

 

     

 

Fortalecer e incentivar a participação popular para a importância do controle social através dos 
conselhos oferecendo formação continuada. 

 

Igaporã 

 

     

 

Efetivar a gestão democrática através de eleição para gestores com critérios elencados no 
plano de carreira e em documentos de comissão a ser formada com representantes de 
segmentos da sociedade civil, conselhos e comunidade escolar. 

 

Igaporã 

 

     

 

Melhorar a transparência e tornar as entradas e saídas dos recursos mensais do FUNDEB 70% 
e 30% claras, objetivas e de fáceis entendimentos para análise dos conselheiros do CACS 
FUNDEB. 

 

Igaporã 

 

     

 

Aumentar o investimento na EJA, oferecendo cursos profissionalizantes na rede municipal 
preparando para o mercado de trabalho. 

 

Igaporã 

 

     

 

117 ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar 
o fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação continuada para 
conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, incluindo suas instalações físicas, a 
fim de que possam exercer efetivamente as suas funções. - Mobilizar a sociedade civil para a 
revogação da emenda constitucional 95 que congela o gasto da educação pública por 20 anos. 
- Garantir o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, 
da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida 
para todas as pessoas. - Garantir eleição para gestores escolares como princípio legal da 
Gestão Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do Grêmio 
Estudantil nas escolas. - Implementar a educação Integral em tempo integral para crianças e 
adolescentes possibilitando uma construção coletiva e democrática de conhecimento 
garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação 
escolar entre outros. - Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a nível nacional, 
considerando as especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo Fundeb – 
14.113 / 2020. - Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação como órgãos 
autônomos com dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte técnico, 
financeiro, contábil e jurídico. 

 

Igrapiúna 
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- Que todos os setores tenham gestão democrática, entendida como não tão somente como 
eleição para Diretor, mas também a participação colaborativa; - É de responsabilidade do 
Estado/ Município garantir o conhecimento a todos; - Política de qualificação profissional; - 
Melhor utilização dos recursos financeiros, buscando também e, de forma imprescindível, o 
princípio da transparência; - Utilização de Plano de Estado e não Plano de Governo, a fim de 
garantir a continuidade das ações; -Direcionamento de recursos financeiros para as Unidades 
Escolares (estrutura física e conjuntural); -Participação popular em todas as vertentes. 

 

Irará 

 

     

 

Faz-se também necessário assegurar condições, no prazo de três anos, para a efetivação da 
gestão democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e das 
escolas públicas, buscando recursos e apoio técnico da União para tanto, bem como 
implementar a política da autonomia plena para a gestão municipal da educação e dos 
estabelecimentos de ensino. 

 

Itaberaba 

 

     

 

É imprescindível que haja a democratização da gestão da educação com implantação de 
grêmios, participação da comunidade escolar no processo de eleição para nomeação dos 
gestores escolares nos próximos 03 anos. 

 

Itaberaba 

 

     

 

Manutenção das atuais fontes de financiamento da Educação Básica e repasse de percentuais 
de novas receitas provenientes de recursos da repatriação, exploração de recursos minerais, 
taxação sobre grandes fortunas e movimentação financeira para se fazer frente aos desafios 
educacionais; 

 

Itapicuru 

 

     

 

Regulamentação e implementação do CAQi e do CAQ. 
 

Itapicuru 

 

     

 

Formalização de parcerias entre os entes federados, com vistas à implementação de políticas 
de desenvolvimento econômico e social, que integrem trabalho, educação, cultura, desporto, 
meio ambiente, ciência e tecnologia, saúde, inclusão social e melhoria da qualidade de vida 
em geral. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Realização de parcerias entre União, Estados e Municípios, visando melhorar as condições 
objetivas de infraestruturas das escolas, a profissionalização e valorização dos profissionais da 
educação e principalmente educação inclusiva, a relação discente-turma-docente profissionais 
da educação (porteiro, merendeiras, secretários, motoristas de transporte escolar etc..), a 
inovação nas/das práticas pedagógicas, entre outros aspectos; 

 

Itapicuru 

 

     

 

Envolver gestores escolares, professores, alunos, pais e toda comunidade do entorno das 
escolas juntamente com a secretaria de educação, conselhos e fórum, buscando juntos os 
financiamentos existentes e todas as possibilidades que são possíveis, com divulgação das 
propostas do Novo Fundeb, da aplicação de seus recursos, participação da comunidade 
escolar na tomada de decisão quanto ao destino desses recursos (fiscalização). Eleição para 
gestor escolar e coordenador pedagógico; Correção das distorções de como são concedidas 
as gratificações e licenças, preservando os recursos destinados a educação, dando  

 

Itiúba 
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autonomia aos orgãos de controle para a devida fiscalização e orientação. Fiscalização das 
verbas públicas por parte dos conselhos e do Ministério Público para a aplicação correta dos 
recursos da educação com transparencia e acompanhamento a fim de detectar as dificuldades 
e traçar metas que priorizem a erradicação dos problemas através de recursos didáticos, 
financeiros, humanos e tecnológicos. 

   

     

 

( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar o 
fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação continuada para conselheiros 
e melhorias da infraestrutura dos conselhos, incluindo suas instalações físicas, a fim de que 
possam exercer efetivamente as suas funções. - Mobilizar a sociedade civil para a revogação 
da emenda constitucional 95 que congela o gasto da educação pública por 20 anos. - Garantir 
o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção 
do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida para todas 
as pessoas. - Garantir eleição para gestores escolares como princípio legal da Gestão 
Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do Grêmio Estudantil nas 
escolas. - Implementar a educação Integral em tempo integral para crianças e adolescentes 
possibilitando uma construção coletiva e democrática de conhecimento garantindo o efetivo 
acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar entre outros. 
- Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a nível nacional, considerando as 
especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo Fundeb – 14.113 / 2020. - 
Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação como órgãos autônomos com 
dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte técnico, financeiro, contábil e 
jurídico. 

 

Ituberá 

 

     

 

Fomentar o protagonismo juvenil para apropriação e disseminação no currículo escolar sobre 
Educação Tributária. Dobrar o valor por aluno para estudantes de ensino em tempo integral 
atendendo às especificidades locais. Estabelecer o custo aluno qualidade (CAQ) de forma 
igualitária a nível nacional com equidade. Promover a Reforma Tributária para ampliar e 
garantir investimento da educação para 10% do PIB nacional. 

 

Juazeiro 

 

     

 

Na esfera municipal é urgente a reformulação e aprovação do Plano de Carreira dos 
Profissionais da Educação como instrumento de garantia ao cumprimento da legislação, 
assegurando políticas públicas democráticas, inclusivas e participativas. No corpo do referido 
documento deverá conter a avaliação do desempenho dos profissionais da Educação, como 
forma de garantir a qualidade de ensino, bem como a oferta e incentivo a formação continuada 
dos profissionais da educação; a eleição direta para gestores escolares com a exigência de 
pré-requisitos qualificadores para o cargo , com participação dos diversos segmentos (pais 
e/ou responsáveis, alunos, professores, funcionários, conselhos e colegiado) com o objetivo 
de incentivar a gestão democrática nas Unidades Escolares, e por final e não menos 
importante, mobilizar a comunidade escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) das Unidades Escolares como garantia de uma proposta que traduza os anseios e as 
particularidades de cada Unidade de Ensino. 

 

Jussari 

 

     

 

Revisão e/ou Restruturação do Plano do Magistério; Implementação da Gestão Democrática 
em 100% das escolas municipais; dialogar junto aos FNDE e Governo Federal a ampliação de 
repasse destinado a manutenção e apoio do transporte escolar; Fortalecer a modalidade EJA, 
garantindo a formação humana; Implementar e assegurar a oferta de educação humana 
integral para todas as crianças e adolescentes, com acesso aos programas suplementar de 
transporte, alimentação entre outros; Reestruturar o Programa Saúde na Escola – PSE; 
Realizar concurso público para suprir a demanda da educação municipal; Implementar e/ou 
fortalecer o Programa de Agricultura Familiar; Ampliara a equipe multidisciplinar; Implantar 
monitores nos transportes escolares; Ampliação do quadro de profissionais de educação; 
Pleitear Programas de apoio ao Ensino e aprendizagem junto ao MEC; Implementar programas 
de acompanhamento aos alunos com dificuldades de aprendizagem; Consolidar formação aos 
professores para trabalhar diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, garantindo o 
direita a aprendizagem e inclusão digital; Fortalecer programas de formação continuada aos 
profissionais de educação para atendimento à Educação Especial; Redução do número de 
alunos por série/turmas multisseriadas para melhorar a ofertas da Educação  

 

Maetinga 
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do Campo, após a apresentação foram aprovadas pela plenária as propostas 
   

     

 

Escolha democrática da gestão Escolar Lutar Pelo (CAQ) Garantir o acesso a internet de alla 
velocidade para toda educação ensino Pública. Efetivar Políticas educacionais voltadas aos 
estudantes frente à situação de evasão e abandono crescente por conta do agravamento covid 
-19 e aqueles decorrentes do ausência de recursos material adequado para acompanhamento 
de aulas virtuais. . Gestão democrática e fortalecimento do Processo Colegiados. 

 

Malhada 

 

     

 

Garantir cumprimento da proposta que está no plano de cargos e salários, em relação ao cargo 
de gestor escolar de acordo com o Art. 8º – o exercício das funções de confiança de suporte 
pedagógico é reservado aos integrantes da carreira do magistério público municipal com o 
mínimo de três anos de atividade de docência, portadores de diploma de licenciatura plena em 
pedagogia ou áreas específicas com pós graduação na área de administração/gestão escolar; 
Parágrafo único – não existindo no quadro de docentes servidor com a formação exigida no 
caput deste artigo, admite-se nomeação de profissional com formação mínima em nível médio, 
na modalidade normal; Maior transparência em relação aos recursos recebidos e investidos 
nos entes federados, fortalecendo os conselhos, regulamentando em lei os prazos para 
responder ofícios desses conselhos, em conformidade com a Lei Federal de acesso à 
informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011; Criar mecanismos de fiscalização 
para o funcionamento efetivo dos conselhos escolares. 

 

Morro do 
Chapéu 

 

     

 

PROMOVER EM TODOS OS MUNICIPIOS ESCOLAS EM TEMPO INETGRAL OU ATÉ 
MESMO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PARA TENTAR SANAR AS MARCAS 
NEGATIVAS QUE A PANDEMIA DEIXOU, MARCAS QUE SERÃO SENTIDAS POR NÓS POR 
MUITOS ANOS, HAJA VISTO QUE A EDUCAÇÃO TEM RESULTADOS A LOGO PRAZO, IR 
ALÉM DAS QUATRO PAREDES DA SALA DE AULA, É PROMOVER EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE E INTEGRAL SEM PRECISAR SEGURAR A CRIANÇA POR UM DIA INTEIRO . 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

O GRUPO DE TRABALHO NÃO TEVE TEMPO HÁBIL, POR CONTA DA QUANTIDADE DE 
LEIS , MAS SUGERIU ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E E MAIS INVESTIMENTOS EM 
TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS. 

 

Mulungu do 
Morro 

 

     

 

EIXO V EMENDAS ADITIVAS Fortalecer o papel dos Conselhos (CME-Conselho Municipal de 
Educação, CACS – FUNDEB- Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 
CAE- Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Pais e Mestres e/ou Colegiados) na 
tomada de decisões pela garantia de direitos (parágrafo 2, linhas 1305 a 1315) (Aditiva). 
Atendimento psicológico de assistência social para docentes, discentes, pais e toda 
comunidade escolar. (parágrafo 4,linha 1326 a 1340). (Aditiva) Ampliar os investimentos, 
visando estruturar os espaços escolares para ofertar a Educação em tempo integral, bem como 
educação integral (parágrafo 12, linha 1406). (Nova emenda) Retomar o processo de expansão 
e interiorização da educação superior com a criação e a consolidação de universidades e 
institutos públicos para atender toda a população do município (parágrafo 15, linha 1447). 
(Nova emenda) Descentralização do Recurso Financeiro com o propósito de dá autonomia aos 
gestores na administração dos recursos vinculados à educação com o objetivo de fomentar 
ações na melhoria da qualidade da educação de forma integral. (parágrafo 11, linha 1394). 
(Aditiva) NOVAS EMENDAS Uma Educação Democrática com garantia de execução das 
propostas realizadas pela comunidade escolar, pois não adianta congelar os gastos com a 
inflação subindo todos os dias, impossibilitando os devidos avanços na educação, incluindo 
uma reforma trabalhista para garantir a proteção social destes trabalhadores da Educação 
(parágrafo 14 – linhas 1433 a 1445). (Nova emenda)  

 

Muritiba 
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Democratizar as ações socioeconômicas envolvendo receitas e gastos com a participação dos 
educandos para um maior entendimento de como acontece a gerência dos recursos do 
contexto educacional, refletindo assim nos direitos e deveres.(parágrafo 1, linhas 1290 a 1301). 
(Nova emenda) Democratizar as ações socioeconômicas envolvendo receitas e gastos com a 
participação dos educandos para um maior entendimento de como acontece a gerência dos 
recursos do contexto educacional, refletindo assim nos direitos e deveres.(parágrafo 1, linhas 
1290 a 1301). (Nova emenda) Capacitação para os alunos da EJA assegurando uma bolsa 
formativa de Educação Profissionalizante e Empreendedora como forma de incentivo para 
inseri-lo no mercado de trabalho. (parágrafo 11, linha 1394 a 1405) (Nova emenda) Defender, 
portanto, uma gestão democrática que garanta a participação de professores/as, de 
estudantes, de pais, mães ou responsáveis de funcionários(as), bem como da comunidade 
educacional, na discussão, na elaboração e na implementação das políticas educacionais, 
além da escolha de seus dirigentes, levando a efeito sempre a vontade soberana das 
comunidades, jamais por atalhos autoritários. (parágrafo 4, linha 1328). (Nova emenda) 
Valorização de toda equipe escolar mediante planejamento estratégico que garanta a 
efetividade das políticas públicas, na qualificação de todos os profissionais atuantes no 
ambiente escolar promovendo a formação continuada dos mesmos, bem como monitoramento 
das propostas supracitadas (parágrafo 13, linhas 1419, 1420, 1430 e 1431). (Nova emenda) A 
educação escolar quilombola, cigana, indígena dos municípios precisa dialogar com todas as 
comunidades em geral, com vistas a garantir um processo de ensino -aprendizagem no qual o 
movimento social, seja acessado e incluído como instrumento pedagógico, reconstruindo a 
pedagogia formal e contemplando assim a realidade das comunidades. (parágrafo 2, linhas 
1306 a 1308). (Nova emenda). 

   

     

 

1- Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação continuada 
para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, incluindo suas instalações 
físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as suas funções. 2- Mobilizar a sociedade 
civil para a revogação da emenda constitucional 95 que congela o gasto da educação pública 
por 20 anos. 3- Garantir o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da 
formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e 
da qualidade de vida para todas as pessoas. 4- Garantir eleição para gestores escolares como 
princípio legal da Gestão Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal 
e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do 
Grêmio Estudantil nas escolas. 5- Implementar a educação Integral em tempo integral para 
crianças e adolescentes possibilitando uma construção coletiva e democrática de 
conhecimento garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de transporte 
escolar, alimentação escolar entre outros. 6- Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a 
nível nacional, considerando as especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo 
Fundeb – 14.113 / 2020. 7- Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação 
como órgãos autônomos com dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte 
técnico, financeiro, contábil e jurídico. 

 

Nilo Peçanha 

 

     

 

• Garantir eleições para direção escolar como instrumentos de participação direta 
 

Paripiranga 

 

     

 

Gestão democrática: participação popular e controle social. PROPOSIÇÕES 1. Garantir a 
representação paritária (movimentos sociais e governo) nos fóruns decisórios de políticas 
públicas educacionais, reconhecendo a pluralidade de saberes de modo a refletir a diversidade 
dos agentes e sujeitos políticos do campo educacional. 2. Garantir a autonomia financeira, 
administrativa e pedagógica dos Institutos Federais, com representação dos setores envolvidos 
com a educação e com as instituições educativas. 3. Criar, consolidar e capacitar fóruns e 
conselhos estaduais, distritais e municipais de educação, conselhos escolares ou equivalentes, 
fortalecer os conselhos de acompanhamento e controle do Fundeb e da alimentação escolar, 
com representação dos setores envolvidos com a educação e com as instituições educativas. 
4. Garantir autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira das instituições 
educativas, assim como a vivência da gestão democrática, do trabalho coletivo e 
interdisciplinar. 5. ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros/as dos 
conselhos de educação, de acompanhamento e controle social do Fundeb, conselhos de 
alimentação escolar, conselhos escolares, conselhos  

 

Pedrão 
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regionais e outros; e aos representantes educacionais em demais conselhos de 
acompanhamento de políticas públicas, assegurando-se condições de funcionamento 
autônomo. 6. Estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e de 
associações de pais e mestres, assegurando, inclusive, espaço adequado e condições de 
funcionamento na instituição educacional. 7. Estabelecer diretrizes nacionais para a gestão 
democrática da educação em seus respectivos âmbitos de atuação, e assegurar condições, 
para a efetivação da gestão democrática da educação, por meio da participação da 
comunidade escolar e local, no âmbito das instituições educacionais públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União. 8. Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, 
articulando a educação formal com experiências de cultura local, educação popular e cidadã, 
para que a educação seja assumida como responsabilidade de todos, e ampliar o controle 
social no cumprimento das políticas públicas educacionais. 9. Constituir fóruns paritários e 
regulares, envolvendo gestores públicos, trabalhadores da educação e organizações da 
sociedade civil para debater o financiamento da educação e as diretrizes curriculares nacionais. 
10. Promover a gestão democrática no sistema de ensino por meio de mecanismos que 
garantam a participação dos profissionais da educação, familiares, estudantes e comunidade 
local: I) na elaboração ou adequação e implementação dos planos de educação; II) no apoio e 
incentivo às instituições educacionais para a construção de projetos político-pedagógicos ou 
planos de desenvolvimento institucional sintonizados com a realidade e as necessidades 
locais; e III) na promoção e efetivação da autonomia (pedagógica, administrativa e financeira) 
das instituições de educação básica, profissional, tecnológica e superior. 11. Criar condições 
objetivas para o fortalecimento dos conselhos superiores das instituições de ensino superior 
pública e privada. 12. Garantir a formação continuada e de qualidade para professores da 
Educação Básica, assim como capacitação especializada para promover a educação inclusiva. 
POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO. PROPOSIÇÕES 1. Regulamentar o regime 
de colaboração entre os entes federados, previsto no art. 211 da CF/1988. A regulamentação 
do regime de colaboração deve explicitar a participação da União na cooperação técnica e, 
especialmente, na determinação de transferências regulares e contínuas de recursos 
financeiros aos estados, DF e municípios, priorizando os entes federados com baixos índices 
de desenvolvimento socioeconômico e educacional, tendo como critérios indicadores o IDH, 
altas taxas de pobreza, índice de fragilidade educacional na oferta de EJA, dentre outros. 2. 
Consolidar as bases da política de financiamento, acompanhamento e controle social da 
educação, por meio da ampliação do investimento público em educação pública em relação ao 
PIB, com incrementos obrigatórios a cada ano, proporcionais ao que faltar para atingir a meta 
estabelecida até o final da vigência do PNE, de forma a alcançar, no mínimo, o patamar 
equivalente a 20 % do PIB no final do decênio. 3. Garantir fontes de financiamento 
permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação, 
observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as 
decorrentes do Fundeb (art. 60 do ato das Disposições Constitucionais transitórias) e do artigo 
75 § 1º da LDB (Lei n° 9.394, de 1996), que trata da capacidade de atendimento e do esforço 
fiscal de cada ente federado, para atender suas demandas educacionais à luz do padrão de 
qualidade nacional. 4. Aumentar o volume de recursos investidos em educação pela União, 
ampliando a vinculação de 18% para, no mínimo, 25%, não só considerando a receita advinda 
de impostos, mas também adicionando, de forma adequada, percentuais das taxas e 
contribuições sociais para o investimento em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(MDE); além disso, vedar, na forma da Lei, qualquer forma de contingenciamento de recursos 
na área educacional e garantir a reposição de eventuais perdas resultantes de políticas de 
renúncia fiscal. 5. Aumentar o volume de recursos investidos em educação pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, ampliando a vinculação de 25% para, no mínimo, 30% o 
investimento em MDE, vedando, na forma da Lei, qualquer forma de contingenciamento de 
recursos à área educacional, garantindo a reposição de eventuais perdas resultantes de 
políticas de renúncia e guerra fiscal. 6. Implementar o custo aluno-qualidade (CaQ), como 
parâmetro para o financiamento de todas as etapas e modalidades da educação básica pública, 
a partir do cálculo dos investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos 
demais profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino; aquisição de material didático-escolar, 
alimentação e transporte. escolar. O CaQ deve igualar o custo-aluno/ano praticado no Brasil 
daquele verificado nos países mais desenvolvidos em termos educacionais. 7. Complementar 
recursos financeiros a todos os estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não 
conseguirem atingir o valor do CaQ e, posteriormente, do CaQ. 
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Na meta 12.1 Diante das estratégias apresentadas; fazer a retomada do processo de expansão 
e interiorização e melhoria na educação superior, para muitos profissionais da educação 
democratizando o acesso ao ensino superior público, incluindo a educação técnica e 
tecnológica. Na meta 19.6 É de suma importância definir critérios pré estabelecidos para a 
consolidação de uma gestão democrática, porem estimulando – o com valores para os cargos 
dos gestores. Na meta 20.6 Garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão 
democrática, valorizando-os como sujeitos participantes. 

 

Pilão Arcado 

 

     

 

PROPOSTA 01 Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros de educação, de 
escola, de acompanhamento e de controle social, conselhos de alimentação escolar, e outros. 
PROPOSTA 02 Criar e/ou consolidar fóruns e conselhos estaduais, territoriais e municipais de 
educação, conselhos escolares ou equivalentes, com representação dos setores envolvidos 
com a educação e com as instituições educativas. PROPOSTA 03 Ampliar a divulgação dos 
recursos municipais da educação, com elaboração de cartilhas explicativas com as receitas e 
despesas, através de canais nas redes sociais dos Conselhos de Acompanhamento de 
Controle dos dados dos recursos públicos aplicados na Educação, para o alcance de uma 
gestão mais democrática e transparente. 

 

Pintadas 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 PROPOSIÇÕES/EMENDAS APROVADAS PELAS PLENÁRIAS DE EIXOS TEMÁTICOS 
EIXO V GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas 
proposições/emendas novas 1- Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social 
através de formação continuada para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, 
incluindo suas instalações físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as suas funções. 
2- Mobilizar a sociedade civil para a revogação da emenda constitucional 95 que congela o 
gasto da educação pública por 20 anos. 3- Garantir o acesso e permanência na perspectiva da 
inclusão social, da formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do 
desempenho acadêmico e da qualidade de vida para todas as pessoas. 4- Garantir eleição 
para gestores escolares como princípio legal da Gestão Democrática da Educação, conforme 
previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 
incluindo a implementação do Grêmio Estudantil nas escolas. 5- Implementar a educação 
Integral em tempo integral para crianças e adolescentes possibilitando uma construção coletiva 
e democrática de conhecimento garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de 
transporte escolar, alimentação escolar entre outros. 6- Implantação do CAQ (Custo Aluno 
Qualidade), a nível nacional, considerando as especificidades regionais em conformidade com 
a Lei do Novo Fundeb – 14.113 / 2020. 7- Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais 
de Educação como órgãos autônomos com dotação orçamentária prevista em lei, assegurando 
o suporte técnico, financeiro, contábil e jurídico. 

 

Presidente 
Tancredo Neves 

 

     

 

1. Propor que o CAQ seja igualitário, onde todos os alunos independentemente da região, 
sejam valorizados da mesma forma podendo ter o mesmo valor per capita para o financiamento 
do FUNDEB. 

 

Queimadas 

 

     

 

2. Revogação da PEC 95, que congelou os gastos públicos em educação e saúde nos próximos 
30 anos, de forma a atender a meta 20 do PNE que prevê que 10% do PIB seja aplicado na 
Educação. 

 

Queimadas 
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3. Assegurar a materialização do federalismo cooperativo na lei do SNE de forma verticalizada 
(união, estado e município) de forma a inviabilizar projetos de privatização e financeirização da 
educação por meio da iniciativa privada. 

 

Queimadas 

 

     

 

4. É fundamental aumentar o fator de ponderação da educação de jovens e adultos de 0,8 
para, no mínimo 1,3, possibilitando a oferta da EJA vinculada ao mundo do trabalho não 
alienante, na perspectiva da educação profissional. 

 

Queimadas 

 

     

 

5. Desenvolver políticas curriculares contextualizadas na EJA com cadeias produtivas do 
território em parceria com instituições públicas (UNEB, IF) e entidades endógenas que atuam 
na assistência técnica, a exemplo das escolas agrícolas. 

 

Queimadas 

 

     

 

6. Garantir no PNLD a oferta do livro didático para EJA que atenda a realidade do estudante. 
 

Queimadas 

 

     

 

7. Assegurar a Educação Integral nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, elevando o fator de ponderação de 1,3 para 2,0, de forma a garantir o 
desenvolvimento do ser humano na sua integralidade, na qualidade da aprendizagem, por meio 
de políticas de lazer, esporte, cultura, educação financeira, desenvolvimento em TIDICs e 
criação de software, programação e robótica educacional. 

 

Queimadas 

 

     

 

8. Nos colocamos contra a criação do Sistema Nacional de Ensino no modelo de ADE público 
privado em que as entidades privadas recebam recursos públicos para desenvolver ações 
educativas. Havendo a parcerias com as ADE, que sejam contempladas somente com isenção 
de impostos. 

 

Queimadas 

 

     

 

EIXO IV – GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL • Garantia de condições institucionais que 
permitam o debate e a promoção de políticas reconhecedoras e respeitadoras da diversidade 
étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui um valor da 
nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da transparência 
e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. • Fortalecer, através 
de apoio técnico e financeiro, Políticas Públicas voltadas à promoção da defesa dos Direitos 
Humanos, tendo por base o princípio da intersetorialidade. Responsabilidade* União DF 
Estados Municípios X X X X • Fortalecer e valorizar os fóruns municipais, os conselhos, os 
conselhos escolares, os conselhos de acompanhamento e controle do Fundeb e da 
alimentação escolar, com representação dos setores envolvidos com a educação e com as 
instituições educativas. • Implementar em todas as escolas do município os conselhos 
escolares. Responsabilidade* União DF Estados Municípios X • Garantir, consolidar e 
assegurar a gestão democrática como princípio basilar da educação nacional. • Fortalecer, por 
meio de formações, de apoio técnico e financeiro, a desburocratização e descentralização da 
gestão nas dimensões pedagógicas, administrativas e normativas, garantindo as finalidades, 
diretrizes e estratégias comuns da educação de qualidade social e assegurando a necessária 
estabilidade, perenidade, controle social e participação popular na definição dos rumos da 
política educacional em todos os níveis. •  

 

Quijingue 
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Garantir a participação de professores/as, de estudantes, de pais, mães ou responsáveis, de 
funcionários/as, bem como da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na 
implementação das políticas educacionais. • Fortalecer os sistemas e as instituições 
educacionais, perpassando os distintos níveis de ensino, as etapas e as modalidades 
educacionais. • Executar as leis e as políticas de acesso e permanência, de modo a garantir 
que as crianças, jovens e adultos e idosos ingressem nas instituições educativas e nos 
diferentes níveis, etapas e modalidades, reduzindo as desigualdades étnico-raciais e 
ampliando as taxas de permanência e conclusão de estudantes do campo, negros, indígenas, 
das pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. • Garantir o direito à educação democrática e inclusiva, que vá ao encontro das 
diferentes culturas e necessidades, por meio da ampliação do investimento público em 
educação. • Assegurar a implementação de políticas setoriais garantidoras de direitos, como o 
financiamento da educação pública, da saúde pública e de outras políticas públicas 
direcionadas aos cidadãos, tendo em vista a melhoria das condições de vida da população e 
da oferta de serviços públicos de qualidade. • Garantir uma educação municipal que promova 
autonomia de pensar dos educandos. • Assegurar a efetivação de políticas sociais 
estabelecidas na Constituição Brasileira de 1988 e, em especial, à saúde, à educação e à 
ciência e tecnologia. • Assegurar políticas públicas intersetoriais, visando ampliar a formação 
e garantir aos trabalhadores/as jovens e adultos a educação integrada, na perspectiva da 
educação emancipatória e do trabalho não alienado, contribuindo para a ampliação de uma 
concepção de formação humana integral, articulando níveis de ensino da EJA com a educação 
profissional. • Assegurar a oferta da educação integral de tempo integral para crianças e 
adolescentes, garantindo a possibilidade de uma construção coletiva e democrática do 
conhecimento que contribua com o pleno desenvolvimento. • Assegurar o efetivo acesso aos 
programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar, bem como o Programa 
Educação Conectada, entre outros. • Fortalecer o papel fiscalizador dos conselhos de 
acompanhamento e de avaliação do Fundeb, considerando a composição e suas atribuições 
legais, e a formação adequada dos conselheiros e as condições estruturais para os 
conselheiros exercerem seu papel fiscalizador com autonomia e independência. 
Responsabilidade* União DF Estados Municípios X X X X • Ampliar o financiamento público da 
educação básica e superior, a fim de cumprir a meta de ampliação do investimento público em 
educação pública como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, retomar as 
condições para o crescimento econômico com justiça distributiva, o que pode fazer da riqueza 
nacional motor do desenvolvimento nacional a partir da sólida destinação de recursos em 
educação. Responsabilidade* União DF Estados Municípios X X • Assegurar a Política 
Nacional de Assistência Estudantil, democratizando o acesso ao ensino superior público, 
concebida como conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações 
voltadas a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos dos estudantes das 
instituições públicas, na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção do 
conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. 
Responsabilidade* União DF Estados Municípios X X X • Promover e fortalecer políticas 
intersetoriais de desenvolvimento e de educação, que envolvem diversas áreas, como cultura, 
ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. • Garantir o acesso tecnológico 
na Educaçao Básica, na educação profissional, técnica e tecnológica, e também para a 
promoção da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, a fim de assegurar uma 
educação de qualidade. Responsabilidade* União DF Estados Municípios X X X X 

   

     

 

Importante que desde cedo seja promovido a democracia, proporcionando desde os anos 
iniciais a formação de grêmios estudantis que sejam atuantes e que prevaleçam nos anos 
consecutivos. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

Mobilizar a população para buscar o cumprimento do financiamento publico para educação, 
conforma previsto no Plano Nacional de Educação (PNE); Implementação dos conselhos 
escolares para efetivação da gestão democrática; Definição de critérios para o exercício das 
funções de gestores escolares: diretor e coordenador pedagógico; Promover formações 
continuadas para os conselheiros poder exercer as suas funções de controle social dos 
recursos públicos. 

 

Ribeira do 
Amparo 
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Uma Educação Democrática com garantia de execução das propostas realizadas pela 
comunidade escolar, pois não adianta congelar os gastos com a inflação subindo todos os dias, 
impossibilitando os devidos avanços na educação, incluindo uma reforma trabalhista para 
garantir a proteção social destes trabalhadores da Educação (parágrafo 14 – linhas 1433 a 
1445). (Nova emenda) Democratizar as ações socioeconômicas envolvendo receitas e gastos 
com a participação dos educandos para um maior entendimento de como acontece a gerência 
dos recursos do contexto educacional, refletindo assim nos direitos e deveres.(parágrafo 1, 
linhas 1290 a 1301). (Nova emenda) Democratizar as ações socioeconômicas envolvendo 
receitas e gastos com a participação dos educandos para um maior entendimento de como 
acontece a gerência dos recursos do contexto educacional, refletindo assim nos direitos e 
deveres.(parágrafo 1, linhas 1290 a 1301). (Nova emenda) Capacitação para os alunos da EJA 
assegurando uma bolsa formativa de Educação Profissionalizante e Empreendedora como 
forma de incentivo para inseri-lo no mercado de trabalho. (parágrafo 11, linha 1394 a 1405) 
(Nova emenda) Defender, portanto, uma gestão democrática que garanta a participação de 
professores/as, de estudantes, de pais, mães ou responsáveis de funcionários(as), bem como 
da comunidade educacional, na discussão, na elaboração e na implementação das políticas 
educacionais, além da escolha de seus dirigentes, levando a efeito sempre a vontade soberana 
das comunidades, jamais por atalhos autoritários. (parágrafo 4, linha 1328). (Nova emenda) 
Valorização de toda equipe escolar mediante planejamento estratégico que garanta a 
efetividade das políticas públicas, na qualificação de todos os profissionais atuantes no 
ambiente escolar promovendo a formação continuada dos mesmos, bem como monitoramento 
das propostas supracitadas (parágrafo 13, linhas 1419, 1420, 1430 e 1431). (Nova emenda) A 
educação escolar quilombola, cigana, indígena dos municípios precisa dialogar com todas as 
comunidades em geral, com vistas a garantir um processo de ensino -aprendizagem no qual o 
movimento social, seja acessado e incluído como instrumento pedagógico, reconstruindo a 
pedagogia formal e contemplando assim a realidade das comunidades.(parágrafo 2, 
linhas1306 a 1308). (Nova emenda). 

 

São Felipe 

 

     

 

ATA DA PLENÁRIA DOS EIXOS V E VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL Às oito horas, do dia 
catorze de dezembro de dois mil e vinte e um, na Escola Municipal Dr. Eraldo Tinoco, foi 
realizada a IV Conferência Municipal da Educação no município de Sapeaçu - Bahia. A 
Conferência abordou os eixos: EIXO V - Gestão democrática e financiamento da educação: 
participação, transparência e controle social; EIXO VI - Construção de um projeto de nação 
soberana e de estado democrático, em defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais, da 
educação e do PNE. Foi aberta pelo grupo de trabalho: Coordenadores: Pedro da Silva Araújo 
Júnior, Rafaela Santana do Carmo Rodrigues e João Pedro Santos Mota. Relator(a): Taylon 
Maia Santos. Apresentada a pauta: 1. Apresentação da equipe de trabalho com a apresentação 
lúdica do vídeo; 2. Apresentação e análise do Documento-Referência, do Eixo correspondente; 
3. Elaboração, discussão e votação das propostas na plenária de eixo; 4. Encaminhamentos 
das deliberações para a plenária final; 5. Definição dos candidatos interessados em assumir a 
função de Delegados do Eixo correspondente, 6. Aberto os debates, os participantes fizeram 
uso da palavra, debatendo o tema do eixo proposto, elaborando proposições, sendo que foram 
aprovadas as seguintes proposições na plenária de eixo com mais de 50% dos votos: 
Proposição 01. Manutenção das atuais fontes de financiamento da Educação Básica e repasse 
de percentuais de novas receitas provenientes de recursos da repatriação, exploração de 
recursos minerais, taxação sobre grandes fortunas e movimentação financeira para se fazer 
frente aos desafios educacionais; Proposição 02. Regulamentação e implementação do CAQ 
e do CAQi. Proposição 03. Formalização de parcerias entre os entes federados, com vistas à 
implementação de políticas de desenvolvimento econômico e social, que integrem trabalho, 
educação, cultura, desporto, meio ambiente, ciência e tecnologia, saúde, inclusão social e 
melhoria da qualidade de vida em geral. Proposição 04. Realização de parcerias entre União, 
Estados e Municípios, visando melhorar as condições objetivas e infra estruturais das escolas, 
a profissionalização e valorização dos profissionais da educação, a relação discente-turma-
docente, a inovação nas/das práticas pedagógicas, entre outros aspectos; Proposição 05. Os 
sistemas estaduais devem regulamentar formas de articulação e colaboração com os sistemas 
municipais, otimizando recursos e a qualidade da oferta educacional; Proposição 06. Assegurar 
que os direitos dos profissionais de ensino tornem-se políticas de Estado e não apenas de 
Governo. Em seguida passou-se para a discussão sobre os candidatos interessados em 
assumir a função de delegado. Foram indicados à plenária: Betânia Macedo da Silva de Castro 
Cecília Fonseca Nogueira Por fim, não havendo mais nada a ser tratado e a pauta cumprida, 
a coordenação do grupo de trabalho deu por encerrada as discussões no eixo, direcionando 
todos os participantes à plenária final para relatoria das proposições e votação final, posterior 
encaminhamento das proposições aprovadas para à Conferência Estadual de Educação. E, 
para constar, fiz lavrar o presente termo, que após lido e achado conforme, será por todos  

 

Sapeaçu 
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assinado. Sapeaçu – Bahia, 14 de dezembro de 2021 Coordenadores: Pedro da Silva Araújo 
Júnior, Rafaela Santana do Carmo Rodrigues e João Pedro Santos Mota. Relator(a): Taylon 
Maia Santos. 

   

     

 

Promover atualização do Plano de Cargos e Salários do Magistério com a inclusão das demais 
categorias profissionais da Educação Municipal; Garantir qualificação para os conselheiros e 
assessoramento para os conselhos (CAE, CAC/FUNDEB, CME); Fazer cumprir o disposto na 
Lei Orgânica Municipal em relação a eleições para diretores escolares; Promover formação 
continuada para professores e servidores técnico-administrativos do quadro efetivo do 
município. 

 

Sátiro Dias 

 

     

 

Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que diversidade, direitos 
humanos, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicos e se articulam aos 
eixos da democracia e das políticas educacionais voltadas à garantia e à efetivação dos direitos 
à educação democrática, pública e popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social, e com 
gestão pública. Deste modo, é imprescindível que a sociedade brasileira, em geral, os/as 
dirigentes da educação, os/as estudantes e os/as profissionais da educação, trabalhadores da 
educação, em particular, retomem a trajetória e lutem por garantia de condições institucionais 
que permitam o debate e a promoção de polí- ticas reconhecedoras e respeitadoras da 
diversidade étnico-racial, cultural, sexual e de gênero que marca a nossa sociedade e constitui 
um valor da nossa nacionalidade, articuladas às lutas em defesa da gestão democrática, da 
transparência e do controle social das políticas, incluindo o financiamento da educação. 

 

Sobradinho 

 

     

 

( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Assegurar o 
fortalecimento dos órgãos de controle social através de formação continuada para conselheiros 
e melhorias da infraestrutura dos conselhos, incluindo suas instalações físicas, a fim de que 
possam exercer efetivamente as suas funções. - Mobilizar a sociedade civil para a revogação 
da emenda constitucional 95 que congela o gasto da educação pública por 20 anos. - Garantir 
o acesso e permanência na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção 
do conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida para todas 
as pessoas. - Garantir eleição para gestores escolares como princípio legal da Gestão 
Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do Grêmio Estudantil nas 
escolas. - Implementar a educação Integral em tempo integral para crianças e adolescentes 
possibilitando uma construção coletiva e democrática de conhecimento garantindo o efetivo 
acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar entre outros. 
- Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a nível nacional, considerando as 
especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo Fundeb – 14.113 / 2020. - 
Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação como órgãos autônomos com 
dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte técnico, financeiro, contábil e 
jurídico. 

 

Taperoá 

 

     

 

EIXO V GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas 
proposições/emendas novas - Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social através 
de formação continuada para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, 
incluindo suas instalações físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as suas funções. 
- Mobilizar a sociedade civil para a revogação da emenda constitucional 95 que congela o gasto 
da educação pública por 20 anos. - Garantir o acesso e permanência na perspectiva da 
inclusão social, da formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do 
desempenho acadêmico e da qualidade de vida para todas as pessoas. - Garantir eleição para 
gestores escolares como princípio legal da Gestão Democrática da Educação, conforme 
previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 
incluindo a implementação do Grêmio Estudantil nas escolas. - Implementar a educação 
Integral em tempo integral para crianças e adolescentes possibilitando uma construção coletiva 

 

Teolândia 
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e democrática de conhecimento garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de 
transporte escolar, alimentação escolar entre  
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outros. - Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a nível nacional, considerando as 
especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo Fundeb – 14.113 / 2020. - 
Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação como órgãos autônomos com 
dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte técnico, financeiro, contábil e 
jurídico. 

   

     

 

Fazer auditoria da dívida pública interna e reduzir, dentro o orçamento público federal, as 
despesas com pagamento de juros e amortização da dívida, podendo assim ampliar o 
percentual de investimento na educação pública; Promover a taxação das grandes fortunas 
para ampliar a arrecadação federal e como consequência aumentar o investimento em 
educação pública; Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que asseguram nos termos do 
parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 a transparência 
e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente 
a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a 
capacitação dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb 
com a colaboração entre o Ministério de Educação, a Secretaria Municipal de Educação e os 
Tribunais de Contas da União, do Estado e do Município. 

 

Tucano 

 

     

 

Lutar pela derrubada da PEC 95. 
 

Uauá 

 

     

 

EIXO V GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas 
proposições/emendas novas - Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social através 
de formação continuada para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, 
incluindo suas instalações físicas, a fim de que possam exercer efetivamente as suas funções. 
- Mobilizar a sociedade civil para a revogação da emenda constitucional 95 que congela o gasto 
da educação pública por 20 anos. - Garantir o acesso e permanência na perspectiva da 
inclusão social, da formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do 
desempenho acadêmico e da qualidade de vida para todas as pessoas. - Garantir eleição para 
gestores escolares como princípio legal da Gestão Democrática da Educação, conforme 
previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 
incluindo a implementação do Grêmio Estudantil nas escolas. - Implementar a educação 
Integral em tempo integral para crianças e adolescentes possibilitando uma construção coletiva 
e democrática de conhecimento garantindo o efetivo acesso aos programas suplementares de 
transporte escolar, alimentação escolar entre outros. - Implantação do CAQ (Custo Aluno 
Qualidade), a nível nacional, considerando as especificidades regionais em conformidade com 
a Lei do Novo Fundeb – 14.113 / 2020. - Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais 
de Educação como órgãos autônomos com dotação orçamentária prevista em lei, assegurando 
o suporte técnico, financeiro, contábil e jurídico. 

 

Valença 

 

     

 

CRIAR MECANISMOS PARA INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA FORTTALECER A GESTÃO 
DEMOCRÁTICA. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 PROPOSIÇÕES/EMENDAS APROVADAS PELAS PLENÁRIAS DE EIXOS TEMÁTICOS 
EIXO V GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO, 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL. ( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas 
proposições/emendas novas 1-Assegurar o fortalecimento dos órgãos de controle social 

 

Wenceslau 
Guimarães 
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através de formação continuada para conselheiros e melhorias da infraestrutura dos conselhos, 
incluindo suas instalações físicas, a fim de que possam exercer  
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efetivamente as suas funções. 2-Mobilizar a sociedade civil para a revogação da emenda 
constitucional 95 que congela o gasto da educação pública por 20 anos. 3-Garantir o acesso e 
permanência na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção do 
conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida para todas as 
pessoas. 4-Garantir eleição para gestores escolares como princípio legal da Gestão 
Democrática da Educação, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo a implementação do Grêmio Estudantil nas 
escolas. 5-Implementar a educação Integral em tempo integral para crianças e adolescentes 
possibilitando uma construção coletiva e democrática de conhecimento garantindo o efetivo 
acesso aos programas suplementares de transporte escolar, alimentação escolar entre outros. 
6-Implantação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), a nível nacional, considerando as 
especificidades regionais em conformidade com a Lei do Novo Fundeb – 14.113 / 2020. 7-
Fortalecer e regulamentar os Conselhos Municipais de Educação como órgãos autônomos com 
dotação orçamentária prevista em lei, assegurando o suporte técnico, financeiro, contábil e 
jurídico. 

   

     

 

EIXO VI – CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE NAÇÃO SOBERANA E DE 
ESTADO DEMOCRÁTICO EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA VIDA, DOS 
DIREITOS SOCIAIS, DA EDUCAÇÃO E DO PNE 

   

     

 

Parágrafo Original: A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o 
empobrecimento da população também nos lançam o desafio de construir um 
grande projeto que assegure renda básica para o povo, com o aperfeiçoamento 
do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e microempresas e 
dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. 

   

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, social de distribuição de renda , além da 
proteção de pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições 
elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Biritinga 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o a manutenção e aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, criação e fortalecimento 
de programas que potencialize a empregabilidade além da proteção de pequenas e 
microempresas micro empresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições 
elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Caculé 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, Auxílio Brasil, além da proteção de 
pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares 
de vida e dignidade asseguradas. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. 

 

Capela do Alto 
Alegre 
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A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA 
DE RENDA, ASSOCIADO A UM PROGRAMA DE SEGURIDADE SOCIAL E DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CADA MUNICÍPIO (LOCAL E GLOBAL), além da 
proteção de pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições 
elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Catu 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento fortalecimento e ampliação do Programa Bolsa Família, Auxilio Brasil, 
além da proteção de pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de 
condições elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Cravolândia 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento e a reimplantação do Programa Bolsa Família, além da proteção de 
pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares 
de vida e dignidade asseguradas. 

 

Guanambi 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento resgate do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. 

 

Jaguaquara 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. asseguradas. Ampliação de numeros de creches por bairro. Ampliar 
as escolas de tempo integral. Assegurar a formação das mulheres beneficiarias do programa 
(Bolsa Familia) Auxilio Brasil para o mercado de trabalho. Oferta da linha de crédito facilitada 
para pequenas e microempresas assim como para as mulheres beneficiarias do programa 
Auxilio Brasil e demais trabalhadores/as. 

 

Jequié 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, Auxílio Brasil, além da proteção de 
pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares 
de vida e dignidade asseguradas. 

 

Jussari 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto de geração de emprego e renda que 
assegure renda básica para o povo, com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além 
da proteção de pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as da cidade e do campo 
que precisam de condições elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Piripá 
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A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, a oferta e oportunidade de emprego para 
a juventude, pais e mães de família com salário digno, além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. 

 

Rafael Jambeiro 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. Deste modo, o governo brasileiro precisa criar estratégias que possam 
contribuir com o sustento familiar através de outras fontes que não estejam condicionados ao 
precatório do FUNDEF. 

 

Santa Cruz 
Cabrália 

 

     

 

1- A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. 

 

São Desidério 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, Auxilio Brasil, além da proteção de 
pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares 
de vida e dignidade asseguradas. 

 

Sento Sé 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. asseguradas.Principalmente com o retorno e aperfeiçoamento do 
Programa Bolsa Família. 

 

Serra Preta 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além da de fomentar a criação e garantir 
a proteção de pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de 
condições elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Sobradinho 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, Rede Brasil (Bolsa Família), além da 
proteção de pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as no e do campo que 
precisam de condições elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Teofilândia 
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A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, além da proteção de pequenas e 
microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições elementares de vida e 
dignidade asseguradas. PARA O POVO, COM O APERFEIÇOAMENTO DE PROGRAMAS 
SOCIAIS NOS MOLDES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população também 
nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo, 
com o aperfeiçoamento do de um Programa com o formato do Bolsa Família, além da proteção 
de pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de condições 
elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Xique-Xique 

 

     

 Parágrafo Original: Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e 
uma civilização desenvolvida sem proteção à vida das mulheres e sem 
enfrentamento do racismo estrutural e sua superação social. Também não é 
possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, que, 
consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. 

   

     

 

Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres nas dimensões físicas, psiquicas e sociais sem enfrentamento 
do racismo estrutural da intolerância religiosa e do preconceito visando sua superação social. 
Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, que, 
consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. 

 

Biritinga 

 

     

 

Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres mulheres, as pessoas LGBTQIA + e sem enfrentamento do 
racismo estrutural e sua superação social. Também não é possível um país desenvolvido 
convivendo com a mazela da pobreza, que, consequentemente, precisa ser combatida de 
todas as formas e com energia. 

 

Caculé 

 

     

 

Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. para 
viabilizar mudanças positivas neste contexto social. 

 

Castro Alves 

 

     

 

Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres mulheres, das crianças, dos povos ciganos, indigenas, do campo, 
ribeirinhos, pescadores, quilombolas e comunidade tradicionais, pessoas LGBTQIA+, povos 
dos terreiros, e educação nas prisões. e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua 
superação social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com 
subdesenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, que, consequentemente, precisa ser 
combatida de todas as formas e com energia. intensificado um combate multidimencional. 

 

Cravolândia 
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Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. Não existe, 
também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem proteção 
à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação social. 
Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 1467 
discriminação racial que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com 
energia. 

 

Jaborandi 

 

     

 

Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. Para o 
enfrentemanento do racismo estrutural e do combate ao machismo e a homofobia, o Estado 
deverá promover formação continuada de todos os trabalhadores, adequando a utilização dos 
termos e linguagem em seus documentos oficiais. 

 

Jequié 

 

     

 

Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. formas. 
Utilizando estratégias, para viabilizar mudanças positivas neste contexto social. 

 

Maragogipe 

 

     

 

Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido que busca desenvolvimento convivendo 
com a mazela da pobreza, que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas 
e com energia. políticas públicas e efetivas. 

 

São Desidério 

 

     

 

Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. 
energia.Sem proteção a vida das mulheres , sem enfrentamento do racismo estrutural e sem 
incentivo a cultura. 

 

Serra Preta 

 

     

 

Não existe, também, uma democracia com plena (com alta intensidade intensidade) e uma 
civilização desenvolvida sem proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo 
estrutural e sua superação social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo 
com a mazela da pobreza, que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas 
e com energia. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um 
projeto de nação soberana, efetivamente ancorado em princípios de elevado 
valor civilizatório: o horizonte da igualdade, com solidariedade e justiça social; 
a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o reconhecimento do papel 
estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de serviços à 
população, em que se destacam a saúde e a educação. 
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É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: humano o horizonte da 
igualdade, igualdade de direitos na diversidade, com solidariedade e justiça social; a 
sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o reconhecimento do papel estratégico do 
Estado no provimento dos direitos e na prestação de serviços à população, em que se 
destacam a saúde e a educação. 

 

Camaçari 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. educação, a proteção social 
e a segurança. 

 

Campo Formoso 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde saúde, educação e a educação. 
segurança. 

 

Irajuba 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. educação. 1470 É 
fundamental, portanto, trabalhar pela construção de garantir um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: 

 

Jaborandi 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de Construir um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
igualdade com equidade, com solidariedade e justiça social; social que abranja as questões 
étnico-raciais e de gênero; a produção com sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. 

 

Jequié 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, e trazer soluções em que se destacam a saúde e a educação. 

 

Jussari 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
igualdade e equidade, com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio 
ambiente; o reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na 
prestação de serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. 

 

Matina 
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É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. É fundamental, portanto, 
trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, efetivamente ancorado em 
princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade de direitos, da diversidade 
com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direi- tos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. 

 

Mundo Novo 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. educação, dando enfase 
nos projetos voltados para a escola, com equipe multifuncional, como psocólogos, nutricionista 
e assistente social, que atenda o alunado e equipe docente. 

 

Piripá 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor civilizatório: o horizonte da igualdade, 
com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente; o 
reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e na prestação de 
serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. EM QUE SE DESTACAM 
A SAÚDE , A EDUCAÇÃO , A SEGURANÇA SOCIAL E A CULTURA. 

 

Serra Preta 

 

     

 

É fundamental, portanto, trabalhar pela construção de um projeto de nação soberana, 
efetivamente ancorado em princípios de elevado valor simbólico, isonômico e civilizatório: o 
horizonte da igualdade, com solidariedade e justiça social; a sustentabilidade e a defesa do 
meio ambiente; o reconhecimento do papel estratégico do Estado no provimento dos direitos e 
na prestação de serviços à população, em que se destacam a saúde e a educação. 

 

Xique-Xique 

 

     

 Parágrafo Original: Não avançaremos em novos marcos civilizatórios se não 
trabalharmos fortemente, também, na radicalização da democracia e no 
incremento da Participação Popular. De igual modo, é princípio fundamental a 
defesa da vida e a proteção dos acúmulos da ciência a bem da saúde e da vida 
com dignidade. 

   

     

 

Não avançaremos em novos marcos civilizatórios se não trabalharmos fortemente, também, 
na radicalização no fortalecimento da democracia e no incremento da Participação Popular. De 
igual modo, é princípio fundamental a defesa da vida e a proteção dos acúmulos da ciência a 
bem da saúde e da vida com dignidade. 

 

Capela do Alto 
Alegre 

 

     

 

Não avançaremos para avançar em novos marcos civilizatórios se não trabalharmos 
fortemente, também, na radicalização da democracia e no incremento da Participação Popular. 
Popular, com garantia de estrutura para os conselhos de controle. De igual modo, é princípio 
fundamental a defesa da vida e a proteção dos acúmulos da ciência a bem da saúde e da vida 
com dignidade. 

 

Jequié 
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Não avançaremos em novos marcos civilizatórios se não trabalharmos fortemente, também, 
na radicalização efetivação da democracia e no incremento da Participação Popular. De igual 
modo, é princípio fundamental a defesa da vida e a proteção dos acúmulos da ciência a bem 
da saúde e da vida com dignidade. 

 

Jussari 

 

     

 

Não avançaremos em novos marcos civilizatórios se não trabalharmos fortemente, também, 
na radicalização da democracia e no incremento na efetivação da Participação Popular. De 
igual modo, é princípio fundamental a defesa da vida e a proteção dos acúmulos avanços da 
ciência a para o bem da saúde e da vida com dignidade. 

 

São Desidério 

 

     

 

Não avançaremos em novos marcos civilizatórios se não trabalharmos fortemente, também, 
na radicalização efetivação da democracia e no incremento da Participação Popular. De igual 
modo, é princípio fundamental a defesa da vida e a proteção dos acúmulos da ciência a bem 
da saúde e da vida com dignidade. 

 

Sento Sé 

 

     

 

Não avançaremos em novos marcos civilizatórios se não trabalharmos fortemente, também, 
na radicalização plena efetivação (na radicalização) da democracia e no incremento da 
Participação Popular. De igual modo, é princípio fundamental a defesa da vida e a proteção 
dos acúmulos da ciência a bem da saúde e da vida com dignidade. 

 

Teofilândia 

 

     

 

Parágrafo Original: Na educação, temos lutas a travar para emprestar importante 
contribuição ao País. Convocamos, assim, a população brasileira para juntos 
lutarmos: 1. pelo Estado democrático de direito, em defesa das instituições 
republicanas, da vida e da soberania popular; 

   

     

 

Na educação, temos lutas a travar para emprestar importante contribuição ao País. 
Convocamos, assim, a população brasileira para juntos lutarmos: 1. pelo Estado democrático 
de direito, em defesa das instituições republicanas, da vida e da soberania popular; no que diz 
respeito a tomada de decisões, dando o povo a oportunidade de participar e conhecer sua 
soberania; 

 

Belmonte 

 

     

 

Na educação, temos lutas a travar para emprestar oferecer importante contribuição ao País. 
Convocamos, assim, a população brasileira para juntos lutarmos: 1. pelo Estado democrático 
de direito, em defesa das instituições republicanas, da vida e da soberania popular; 

 

Canarana 

 

     

 

Na educação, temos lutas a travar para emprestar importante contribuição ao País. 
Convocamos, assim, a população brasileira para juntos lutarmos: 1. pelo Estado democrático 
de direito, em defesa das instituições republicanas, da vida e da soberania popular; 
popular;pela revitalização da BNCC na prática,inclusão da luta pelo retorno da Política Nacional 
de Alfabetização na perspectiva de letramento. 

 

Serra Preta 
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Na educação, temos lutas a travar para emprestar importante contribuição desde o local ao 
País. global (ao País). Convocamos, assim, a população brasileira para juntos lutarmos: 1. pelo 
Estado democrático de direito, em defesa das instituições republicanas, da vida e da soberania 
popular; 

 

Teofilândia 

 

     

 Parágrafo Original: 2. pela efetivação de reforma tributária fortemente 
redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, 
pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes 
fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as 
políticas sociais; 

   

     

 

2. pela efetivação de reforma e aplicação tributária fortemente redistributiva, pela revogação 
da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos 
em áreas sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das 
grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais; sociais. 

 

Castro Alves 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 
sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes 
fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais; 
sociais; Incentivo fiscal para empresas que comprovem com o investimento em associações, 
meio ambiente e comunidades carentes. 

 

Correntina 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 
sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes 
fortunas fortunas, isenção do imposto de renda sobre os profissionais da educação e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais; 

 

Cravolândia 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 
sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes 
fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais; 
pela revisão da Reforma Trabalhista e Previdenciária. 

 

Guanambi 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 
sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes 
fortunas e revogação reformulação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as 
políticas sociais; 

 

Lagoa Real 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma e aplicação tributária fortemente redistributiva, pela revogação 
da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos 
em áreas sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das 
grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais; 

 

Maragogipe 
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2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação reavaliação 
da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos 
em áreas sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das 
grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais; 

 

Piripá 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 nº95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos 
em áreas sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das 
grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais; sociais, em que os poderes constituídos ( legislativo, executivo e judiciário) exerçam e 
respeito mútuo, atentando para os limites constitucionais de suas respectivas funções; 

 

Sento Sé 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, redistributiva e fiscalizada, 
pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento 
dos investimentos em áreas sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que 
fragilizam as políticas sociais; 

 

Souto Soares 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 
sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes 
fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais; 
sociais e pela reformulação da lei 9.250 de 26/12/1995 incluindo a isenção do Imposto de 
Renda para os profissionais da educação; 

 

Várzea Nova 

 

     

 

2. pela efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 
sociais, pela flexibilização revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das 
grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais; 

 

Xique-Xique 

 

     

 

Parágrafo Original: 3. pela defesa e resgate do PNE, à luz das deliberações das 
Conae de 2010 e de 2014, e da Conape de 2018, como epicentro das políticas 
públicas educacionais, fundamental articulador do SNE; 

   

     

 

3. pela defesa e resgate do PNE, à luz das deliberações das Conae de 2010 e de 2014, e da 
Conape de 2018, como epicentro das políticas públicas educacionais, fundamental articulador 
do SNE; pela defesa, resgate e execução eficaz do PNE, à luz das deliberações das Conae de 
2010 e de 2014, e da Conape de 2018, como epicentro das políticas públicas educacionais, 
fundamental articulador do SNE; 

 

Mundo Novo 

 

     

 

3. pela defesa defesa, e resgate e popularização do PNE, à luz das deliberações das Conae 
de 2010 e de 2014, e da Conape de 2018, como epicentro das políticas públicas educacionais, 
fundamental articulador do SNE; 

 

Teofilândia 
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Parágrafo Original: 4. pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a 
materialização de suas metas e estratégias direcionadas à melhoria da educação 
nacional; 

   

     

 

4. pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a materialização de suas metas e 
estratégias adequando-as ao cenário atual da educação brasileira direcionadas à melhoria da 
educação nacional; 

 

Camaçari 

 

     

 

4. pelo 4.pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a materialização de suas 
metas e estratégias direcionadas à melhoria da educação nacional; nacional, regional, estadual 
e municipal. 

 

Castro Alves 

 

     

 

4. pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a materialização de suas metas e 
estratégias direcionadas à melhoria da educação nacional; nacional, garantindo os 10% do PIB 
na educação pública. 

 

Guanambi 

 

     

 

4. pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a materialização de suas metas e 
estratégias direcionadas à melhoria da educação nacional; nacional, estadual e municipal; 

 

Maragogipe 

 

     

 

Parágrafo Original: 5. pela regulamentação do SNE e da cooperação federativa 
na educação, por lei complementar; 

   

     

 

5. pela regulamentação do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei 
complementar; complementar mediante as PLP.25/2019 e PLP235/2019 que já tramitam na 
câmara e no senado, observando o senso de urgência da implementação do SNE como 
ferramenta indispensável a plena execução do PNE.; 

 

Barra da Estiva 

 

     

 

5. pela regulamentação do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei 
complementar; complementar, visando recursos da União e onde se lê: pela regulamentação 
do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei complementar. Leia-se: pela 
regulamentação do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei complementar, 
visando recursos da União. 

 

Castro Alves 

 

     

 

5. pela regulamentação urgente do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei 
complementar; 

 

Teixeira de 
Freitas 
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 Parágrafo Original: 6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo 
robusto e permanente, com a instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como 
realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, 
com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais 
para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário 
educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e 
progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers; 

   

     

 

6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, com a instituição 
do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de 
percentuais para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário 
educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva 
ampliação da complementação da União, sem destinação de recursos via políticas 
meritocráticas ou vouchers; vouchers; Preservação de fontes orçamentárias destinadas as 
áreas de necessidades, vulnerabilidades sociais. Prestar serviços de saúde aos profissionais 
de educação. 

 

Correntina 

 

     

 

6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, com a instituição 
do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) considerando todas as modalidades de educação, sobre tudo 
a educação de jovens e adultos (EJA) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de 
percentuais para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário 
educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva 
ampliação da complementação da União, sem destinação de recursos via políticas 
meritocráticas ou vouchers; 

 

Cravolândia 

 

     

 

6. pela efetiva materialização fortalecimento do Fundeb, como fundo robusto e permanente, 
com a instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça 
federativa, aliando qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com 
preservação de percentuais para pagamento dos/as profissionais da educação, com os 
recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e 
progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de recursos via políticas 
meritocráticas ou vouchers; 

 

Guanambi 

 

     

 

6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, com a instituição 
do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de 
percentuais mínimos de 70% para pagamento dos/as profissionais da educação, com os 
recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e 
progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de recursos via políticas 
meritocráticas ou vouchers; 

 

Piripá 

 

     

 

6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, com a instituição 
do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de 
percentuais para pagamento dos/as profissionais da educação, e trabalhadores com os 
recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e 
progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de recursos via políticas 
meritocráticas ou vouchers; 

 

Sobradinho 
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6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, com a instituição 
do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade qualidade, equidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, 
com preservação de percentuais para pagamento dos/as de todos os profissionais atuantes da 
educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas 
complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers; 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

6. pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, com a instituição 
do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, orçamentárias e criação 
de novas fontes, com preservação de percentuais para pagamento dos/as profissionais da 
educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas 
complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers; 

 

Várzea Nova 

 

     

 Parágrafo Original: 7. pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do 
Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão 
pública; 

   

     

 

7. pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 
financiamento da educação pública, de gestão pública; e o retorno imediato da data de 
pagamento do precatório. 

 

Belmonte 

 

     

 

7. pelo resgate e ampliação dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-
Sal para o financiamento da educação pública, de gestão pública; 

 

Camaçari 

 

     

 

7. pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 
financiamento da educação pública, de gestão pública; pública e fiscalização efetiva e onde se 
lê: pela regulamentação do ensino privado, sob as exigências legais e de qualidade aplicadas 
à educação pública. Leia-se: pela regulamentação e fiscalização efetiva do ensino privado, sob 
as exigências legais e de qualidade aplicadas à educação pública. 

 

Castro Alves 

 

     

 

7. pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 
financiamento da educação pública, de gestão pública; pública; 1511 pelo resgate dos garantir 
recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da 
educação pública, de gestão pública. 

 

Jaborandi 

 

     

 

7. pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 
financiamento da educação pública, de gestão pública; pública, direcionado a todos os estados 
e municípios, priorizando aqueles que contém menor renda per capita; 

 

Rafael Jambeiro 
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7. pelo resgate e aplicabilidade dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do 
Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão pública; 

 

Souto Soares 

 

     

 

7. pela não privatização da Petrobrás, pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do 
Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão pública; 

 

Tucano 

 

     

 

Parágrafo Original: 8. pelo fim do financiamento público para investimentos 
privados na área da educação e pelo fortalecimento da educação pública e 
popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a 
destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas; 

   

     

 

8. pelo fim pela continuação do financiamento público para investimentos privados na área da 
educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, 
desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente 
preferencialmente para as instituições públicas; públicas. 

 

Castro Alves 

 

     

 

8. pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo 
fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, 
sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições 
públicas; públicas; Maior investimento em creches e educação de jovens e adultos. 

 

Correntina 

 

     

 

8. pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo 
fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, 
sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições 
públicas; públicas, observadas as instituições filantrópicas de cunho social. 

 

Guanambi 

 

     

 

8. pelo fim pela redução do financiamento público para investimentos privados na área da 
educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, 
desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as 
instituições públicas; 

 

Jussari 

 

     

 

8. pelo fim Pela continuação do financiamento público para investimentos privados na área da 
educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, 
desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente 
preferencialmente para as instituições públicas; 

 

Maragogipe 

 

     

 

8. pelo fim Racionalização do financiamento público para investimentos privados na área da 
educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, 
desde a creche, sendo assegurada assegurado a destinação distinção de recursos públicos 
exclusivamente para as instituições públicas; e privados , desde que atenda requisitos legais. 

 

Xique-Xique 
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 Parágrafo Original: 9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização 
dos Serviços de Teleco- municações (Fust), com efetivo controle social, para 
garantir plataforma pública e internet de alta velocidade para todas as 
instituições de educação básica e superior públicas do País, com garantia de 
acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente 
aqueles em situação de vulnerabilidade; 

   

     

 

9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet de 
alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, com 
garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente 
aqueles em situação de vulnerabilidade; socioeconômica, bem como aqueles localizados nos 
povoados distantes da sede do município. Linhas 1561 a 1566] - Pela revogação da “Base 
Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para 
a Formação de Professores (Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que 
estreitam evitando o estreitamento da formação e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as 
profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a educação; [Linhas 1561 a 
1566] - Pela revogação reestruturação da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do 
Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam evitando o estreitamento da 
formação e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o 
avanço privatista sobre a educação; [Linhas 1588 a 1591] - Pela efetivação de políticas 
educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de evasão e abandono crescente em 
decorrência de alguma pandemia por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas 
decorrentes da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas 
virtuais. 

 

Antônio 
Gonçalves 

 

     

 

9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet de 
alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, com 
garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente 
aqueles em situação de vulnerabilidade; Implementação da tecnologia 5G de forma global. 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma 
pública e internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior 
públicas do País, com garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, 
especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade; proporcionando meios que facilitem 
aos profissionais da educação adquirirem dispositivos tecnológicos para auxiliar e facilitar a 
utilização dos meios da tecnologia da informação e da comunicação. 

 

Belmonte 

 

     

 

9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet de 
alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, com 
garantia de acesso gratuito aos para todos/as profissionais da educação e estudantes, 
especialmente prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade; 

 

Camaçari 

 

     

 

9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet 
internet, equipamentos tecnológicos de alta velocidade para todas as instituições de educação 
básica e superior públicas do País, com garantia de acesso gratuito aos profissionais da 
educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade; 

 

Cravolândia 
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9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet de 
alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, com 
garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente 
aqueles em situação de vulnerabilidade; 1519 pela destinação facilitação de recursos do Fundo 
de Universalização dos Serviços de Teleco-municações (Fust), ... 

 

Jaborandi 

 

     

 

9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet de 
alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, com 
garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente 
aqueles em situação de vulnerabilidade; 9. pela destinação de recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), com efetivo controle social, para 
garantir plataforma pública, (contemplando recursos de acessibilidade como tradução em libras 
e áudiodescrição) e internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica 
e superior públicas do País, com garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e 
estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade; 

 

Mundo Novo 

 

     

 

9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet de 
alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, com 
garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente 
aqueles em situação de vulnerabilidade; Garantir ferramentas alternativas de acesso as 
aulas(que não somente internet) como: canais de TV e estações de rádio. Garantir recursos 
financeiros para custeio de internet para discentes e docentes em aulas remotas. 

 

Olindina 

 

     

 

9. pela destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco- 
municações (Fust), com efetivo controle social, para garantir plataforma pública e internet de 
alta velocidade para todas as instituições de educação básica e superior públicas do País, com 
garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e estudantes, especialmente 
aqueles em situação de vulnerabilidade; vulnerabilidade, disponibilizando recursos 
tecnologicos, modernização das salas de informática existente e laboratorio de informática, 
para as escolas que ainda não tem, garantindo assim ao aluno que não tenha acesso a internet 
tenha a oportunidade de inserir-se no mundo digital. 

 

Piripá 

 

     

 

Parágrafo Original: 10. pela regulamentação do ensino privado, sob as 
exigências legais e de qualidade aplicadas à educação pública; 

   

     

 

10. pela regulamentação e fiscalização efetiva do ensino privado, sob as exigências legais e 
de qualidade aplicadas à educação pública; 

 

Maragogipe 

 

     

 

10. pela regulamentação e fiscalização do ensino privado, sob as exigências legais e de 
qualidade aplicadas à educação pública; 

 

Urandi 
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Parágrafo Original: 11. pela garantia de qualidade social da educação, por meio 
de padrões de qualidade, processos regulatórios e de avaliação institucional 
emancipatórios e inclusivos na educação básica e superior, considerando a 
modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a educação como 
mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de 
graduação da área da saúde e de formação de professores, ministrado 
totalmente na modalidade educação a distância (EaD); 

   

     

 

11. pela garantia de qualidade social da educação, educação integral e de tempo integral, por 
meio de padrões de qualidade, processos regulatórios e de avaliação institucional 
emancipatórios e inclusivos na educação básica e superior, considerando a modalidade a 
distância, impedindo tentativas de tratar a educação como mercadoria e, também, contra a 
autorização de todo e qualquer curso de graduação da área da saúde e de formação de 
professores, ministrado totalmente na modalidade educação a distância (EaD); 

 

Camaçari 

 

     

 

11. pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de qualidade, 
processos regulatórios e de avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação 
básica e superior, considerando a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a 
educação como mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de 
graduação da área da saúde e de formação de professores, , ministrado totalmente na 
modalidade educação a distância (EaD); 

 

Capela do Alto 
Alegre 

 

     

 

11. pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de qualidade, 
processos regulatórios e de avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação 
básica e superior, considerando a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a 
educação como mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de 
graduação da área da saúde e de formação de professores, ministrado totalmente na 
modalidade educação a distância (EaD); semipresencial. 

 

Itapé 

 

     

 

11. pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de qualidade, 
processos regulatórios e de avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação 
básica e superior, considerando a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a 
educação como mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de 
graduação da área da saúde e de formação de professores, ministrado totalmente na 
modalidade educação a distância (EaD); ... saúde e de formação de professores, ministrado 
totalmente 1533 considerando interações entre os cursistas na modalidade educação a 
distância (EaD); 

 

Jaborandi 

 

     

 

11. pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de qualidade, 
processos regulatórios e de avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação 
básica e superior, considerando a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a 
educação como mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de 
graduação da área da saúde e de formação de professores, ministrado totalmente na 
modalidade educação a distância (EaD); 11. pela garantia de qualidade social da educação, 
por meio de padrões de qualidade, processos regulatórios e de avaliação institucional 
emancipatórios e inclusivos na educação básica e superior, considerando a modalidade a 
distância, impedindo tentativas de tratar a educação como mercadoria e, também, a 
autorização de todo e qualquer curso de graduação da área da saúde e de formação de 
professores, ministrado parcialmente na modalidade educação a distância (EaD); 

 

Mundo Novo 
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11. pela Pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de qualidade, 
processos regulatórios e de avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação 
básica e superior, considerando a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a 
educação como mercadoria e, também, contra a autorização mediante a prática de todo e 
qualquer curso de graduação da área da saúde e de formação de professores, ministrado 
totalmente na modalidade educação a distância (EaD); 

 

São Desidério 

 

     

 

11. pela garantia de qualidade social da educação, por meio de padrões de qualidade, 
processos regulatórios e de avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação 
básica e superior, considerando a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a 
educação como mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de 
graduação da área da saúde e de formação de professores, ministrado totalmente na 
modalidade educação a distância (EaD); mercadoria. 

 

São Sebastião 
do Passé 

 

     

 

Parágrafo Original: 12. pela garantia da implantação do piso salarial profissional 
nacional e de planos de carreira para os/as profissionais da educação das redes 
pública e privada, com a promoção da necessária valorização, superando-se as 
recentes propostas de “fle- xibilização” dos critérios na área, bem como 
impedindo os retrocessos que hoje acontecem no setor público e, em especial, 
no setor privado; 

   

     

 

12. pela garantia da implantação do piso salarial profissional nacional e de planos de carreira 
para os/as profissionais da educação das redes pública e privada, com a promoção da 
necessária valorização, superando-se as recentes propostas de “fle- xibilização” dos critérios 
na área, bem como impedindo os retrocessos que hoje acontecem no setor público e, em 
especial, no setor privado; Elevar número de concursados em até 75% de profissionais da 
educação, através de concurso público. 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

12. pela garantia da implantação e do cumprimento do piso salarial profissional nacional e de 
planos de carreira para os/as profissionais da educação das redes pública e privada, com a 
promoção da necessária valorização, superando-se as recentes propostas de “fle- xibilização” 
“flexibilização” dos critérios na área, bem como impedindo os retrocessos que hoje acontecem 
no setor público e, em especial, no setor privado; 

 

Belmonte 

 

     

 

12. pela garantia da implantação do piso salarial profissional nacional e de planos de carreira 
para os/as profissionais da educação das redes pública e privada, com a promoção da 
necessária valorização, valorização já prevista pela CF, incentivos para professores em 
regencia, atividades complementares, edcuadores do campo superando-se as recentes 
propostas de “fle- xibilização” dos critérios na área, bem como impedindo os retrocessos que 
hoje acontecem no setor público e, em especial, no setor privado; 

 

Biritinga 

 

     

 

12. pela garantia da implantação e implementação do piso salarial profissional nacional e de 
planos de carreira com suas efetivas revisões para os/as profissionais da educação das redes 
pública e privada, com a promoção da necessária valorização, superando-se as recentes 
propostas de “fle- xibilização” dos critérios na área, bem como impedindo os retrocessos que 
hoje acontecem no setor público e, em especial, no setor privado; 

 

Camaçari 
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12. pela implantação e garantia da implantação do piso salarial profissional nacional e de 
planos de carreira para os/as profissionais da educação das redes pública e privada, com a 
promoção da necessária valorização, superando-se as recentes propostas de “fle- xibilização” 
dos critérios na área, bem como impedindo os retrocessos que hoje acontecem no setor público 
e, em especial, no setor privado; 

 

Cravolândia 

 

     

 

12. pela garantia da implantação do piso salarial profissional nacional e de planos de carreira 
para os/as profissionais da educação das redes pública e privada, com a promoção da 
necessária valorização, superando-se as recentes propostas de “fle- xibilização” “flexibilização” 
dos critérios na área, bem como impedindo os retrocessos que hoje acontecem tanto no setor 
público e, em especial, como no setor privado; 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: 13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de 
suas instituições, como es- paços de liberdade e pensamento crítico de 
profissionais da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, 
assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, 
afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como 
“Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; 

   

     

 

13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
espaços de liberdade para expressão, ação e pensamento crítico de profissionais da educação, 
de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político 
pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito 
na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos 
fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; 

 

Belmonte 

 

     

 

13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades 
e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, sociais e as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como 
“Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; público-privadas. 

 

Jussari 

 

     

 

13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades 
e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as a 
favor das organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como 
“Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; 

 

Maragogipe 

 

     

 

13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
espaços de liberdade, inclusive liberdade de cátedra e pensamento crítico de profissionais da 
educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político 
pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito 
na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos 
fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; 

 

Pedrão 
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13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades 
e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; pública. 

 

São Sebastião 
do Passé 

 

     

 

13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades 
e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; 

 

Sobradinho 

 

     

 

13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
espaços de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de 
comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação 
currículo-docência, currículo vivo/ativo, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na 
escola pública, contra as crítico a organizações sociais, as parcerias público-privadas sociais 
que interferem na livre-docência e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas 
correlatas “Leis da Mordaça”; no escolar democrático. 

 

Souto Soares 

 

     

 

13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades 
e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; pública; 

 

Teixeira de 
Freitas 

 

     

 

13. pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- paços 
de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades 
e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; 

 

Urandi 

 

     

 

13. pela pelo fortalecimento da gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como es- paços espaços de liberdade e pensamento crítico de profissionais da 
educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político 
pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito 
na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos 
fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; null 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: 14. pela gestão democrática da educação nacional e pelo 
fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas 
educacionais, com efetiva participação da sociedade; 
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14. pela gestão democrática da educação nacional nacional, eleição para gestores escolar e 
pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, 
com efetiva participação da sociedade; 

 

Biritinga 

 

     

 

14. pela gestão democrática da educação nacional em todas as esferas e pelo fortalecimento 
dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva 
participação da sociedade; 

 

Camaçari 

 

     

 

14. pela gestão democrática da educação nacional e pelo fortalecimento e reconhecimento dos 
órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva participação 
da sociedade; 

 

Jussari 

 

     

 

Parágrafo Original: 15. contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, 
os bloqueios e o sucatea- mento das universidades e institutos federais e contra 
quaisquer ataques do Poder Político e do Poder Judiciário em relação à 
autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes; 

   

     

 

15. contra os impedimento dos cortes orçamentários, os dos contingenciamentos, os dos 
bloqueios e o sucatea- mento das universidades e institutos federais preservando a autonomia 
universitária e contra quaisquer a escolha dos seus dirigentes impedindo ataques do Poder 
Político e do Poder Judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha dos seus 
dirigentes; Judiciário. 

 

São Sebastião 
do Passé 

 

     

 Parágrafo Original: 16. pela retomada do processo de expansão e interiorização 
da educação superior em nosso país e pela implementação de uma vigorosa 
Política Nacional de Assistência Estudantil; 

   

     

 

. .16. pela retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior a nível 
de graduação e pós graduação ( lato sensu strictu sensu) em nosso país e pela implementação 
de uma vigorosa Política Nacional de Assistência Estudantil; 

 

Barra do Mendes 

 

     

 

.Pela retomada e ampliação do processo de expansão e interiorização da educação superior 
em nosso país w pela implementação de uma vigorosa Política Nacional de Assistência 
Estudantil . 

 

Camaçari 

 

     

 

. 16. pela retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior em nosso 
país e pela implementação de uma vigorosa Política Nacional de Assistência Estudantil; 

 

Campo Formoso 
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. 16.pela retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior em nosso 
país e pela implementação de uma vigorosa Política Nacional de Assistência Estudantil; 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 

 

     

 

. Pela garantia dos recursos financeiros para aquisição de equipamentos tecnológicos para 
atender a demanda dos profissionais da educação e dos estudantes. Pela criação de políticas 
públicas educacionais voltadas para as cidades atingidas pelos fatores climáticos e desastres 
naturais ocorridos no estado. 

 

Mundo Novo 

 

     

 

. pela retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior pública em 
nosso pais e pela implementação de uma vigorosa Politica Nacional Assistência Estudantil; 

 

Teofilândia 

 

     

 

. 16. pela retomada do processo de expansão e 
 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: 17. pela revogação da “Base Nacional Comum Curricular”, 
da “Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de 
Professores (Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam 
a formação e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as profissionais da educação 
e promovem o avanço privatista sobre a educação 

   

     

 

17. Revisar e não rasgar a Base Nacional Comum Curricular-BNCC do ensino médio e das 
Diretrizes Nacionais para a formação de professores (Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de 
dezembro de 2019) que estreitam a formação e tornam tecnicista, desvalorizam os 
profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a educação. 

 

Caém 

 

     

 

17. 17. pela reformulação e adequação da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do 
Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, 
desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a 
educação; 

 

Campo Formoso 

 

     

 

17. 17.pela manutenção e adequação da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do 
Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, 
desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a 
educação; 

 

Castro Alves 

 

     

 

17. 17.reavaliação por participação popular 
 

Cravolândia 
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17. 17.. pela reformulação da “Base Nacional Comum Curricular”, e revogação da “Reforma do 
Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, 
desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a 
educação; 

 

Jaguaquara 

 

     

 

17. Pelo fortalecimento da participação social e gestão democrática na educação; Pela garantia 
da colaboração e cooperação entre as esferas municipais, estaduais, e federal; Pela 
regulamentação dos sistemas municipais de educação; 

 

Mundo Novo 

 

     

 

17. Pela continuação da discussão da implementação da “Base Nacional Comum Curricular”, 
da “Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores 
(Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), garantindo a participação popular, 
rejeitando o modelo tecnicista e a desvalorização os/as profissionais da educação e promovem 
o avanço privatista sobre a educação; 

 

Rodelas 

 

     

 

17. 17.17. Pela avaliação e revisão da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do 
Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, 
desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço privatistas obre a 
educação; 

 

Sento Sé 

 

     

 

17. 17.pela (revogação) atualização da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do 
Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, 
desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a 
educação; 

 

Sobradinho 

 

     

 

17. pela revogação da "Base Nacional Comum Curricular", da "Reforma do Ensino Médio", e 
das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução CNE/CP nº2, de 20 de 
dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as 
profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a educação; 

 

Teofilândia 

 

     

 

17. pela reformulação da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do Ensino Médio”, 
e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 
de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as 
profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a educação; 

 

Tucano 

 

     

 

17. pela revogação revisão democrática da “Base Nacional Comum Curricular”, e revogação 
da “Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores 
(Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam 
tecnicista, desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre 
a educação; 

 

Várzea Nova 
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17. 17. pela revogação da “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do Ensino Médio”, 
e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores (Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 
de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as 
profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre a educação; 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 Parágrafo Original: 18. contra todas as formas de desqualificação da educação 
e de financeirização, priva- tização, terceirização e transferência de 
responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os 
níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas; 

   

     

 

18. contra todas as formas de desqualificação e/ou ubberização da educação e de 
financeirização, priva- tização, terceirização e transferência de responsabilidades do Estado na 
educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e modalidades e contra todos os 
ataques aos direitos trabalhistas; 

 

Pedrão 

 

     

 

Parágrafo Original: 19. pelo fortalecimento dos cursos de formação de 
professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com 
garantia de autonomia para a elaboração de seus projetos formativos, 
reafirmando a necessidade de implementação das Dire- trizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação 
Continuada (Resolução CNE CP 02/2015); 

   

     

 

19. pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de ensino 
superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos, reafirmando a necessidade de implementação das Dire- trizes Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação 
Continuada (Resolução CNE CP 02/2015); 02/2015). 

 

Castro Alves 

 

     

 

19. pelo pela aplicação, e fortalecimento dos cursos de formação de professores em 
instituições de ensino superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a 
elaboração de seus projetos formativos, reafirmando a necessidade de implementação das 
Dire- trizes Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para 
a Formação Continuada (Resolução CNE CP 02/2015); 

 

Maragogipe 

 

     

 

19. pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de ensino 
superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos, reafirmando a necessidade de implementação das Dire- trizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada 
(Resolução CNE CP 02/2015); 02/2015), valorizando e possibilitando a progressão automática 
dos profissionais da educação; 

 

Piripá 

 

     

 

19. pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de ensino 
superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos, reafirmando a necessidade de implementação das Dire- trizes Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação 
Continuada (Resolução CNE CP 02/2015); garantir e ampliar os recursos da união e oferecer 
bolsas de estudos junto as instituições privadas, principalmente em locais onde não há 
instituições públicas. 

 

Souto Soares 
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Parágrafo Original: 20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas 
as ações, programas e políticas anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito 
às especificidades da educação do e no campo, educação quilombola, educação 
especial em uma perspectiva inclusiva, educação escolar indígena, educação de 
pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, adultos e idosos, 
educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre outras, com 
políticas afirmativas que elevem a condição cidadã destes brasileiros e 
brasileiras historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu direito 
constitucional à educação; 

   

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas prisões, prisões e nos 
centros para menores infratores, abordando uma educação acolhedora em que possibilite a 
sua ressocialização, entre outras, com políticas afirmativas que elevem a condição cidadã 
destes brasileiros e brasileiras historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu 
direito constitucional à educação; 

 

Belmonte 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre outras, com 
políticas afirmativas afirmativas, promovendo uma educação laica, contra todas as formas de 
intolerância e preconceito religioso que elevem a condição cidadã e emocional destes 
brasileiros e brasileiras historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu direito 
constitucional à educação; 

 

Camaçari 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de a 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação educação, sob a perspectiva inclusiva, de pessoas LGBTQIA+ em 
situação de vulnerabilidade social (mulheres, LGBTQIA+, ciganos, circenses, negros, 
ribeirinhos, entre outros) e educação nas prisões, entre outras, com políticas afirmativas que 
elevem a condição cidadã destes brasileiros e brasileiras historicamente marginalizados e 
impedidos de exercer seu direito constitucional à educação; 

 

Campo Formoso 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, pessoas com deficiência, indígenas, , educação de pessoas em situação de 
itinerância, educação de jovens, adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e 
educação nas prisões, entre outras, com políticas afirmativas que elevem a condição cidadã 
destes brasileiros e brasileiras historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu 
direito constitucional à educação; 

 

Castro Alves 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ *LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre 
outras, com políticas afirmativas que elevem a condição cidadã destes brasileiros e  

 

Correntina 
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brasileiras historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu direito constitucional à 
educação; *Direito ao nome social no diário de classe. 

   

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e LGBTQIA+, educação nas prisões, os 
povos dos terreiros, entre outras, com políticas afirmativas que elevem a condição cidadã 
destes brasileiros e brasileiras historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu 
direito constitucional à educação; 

 

Cravolândia 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre outras, com 
políticas afirmativas que elevem a condição cidadã destes brasileiros e brasileiras 
historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu direito constitucional à educação; 
educação; 20.1 Pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas 
e políticas anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação e 
no campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
indígena, educação de pessoas em situação de intinerância, educação de jovens, adultos, 
idosos, LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre outras, com políticas afirmativas que elevem 
a condição cidadã destes brasileiros e brasileiros historicamente marginalizados e impedidos 
de exercer seu direito constitucional à educação. 3. Pelo fortalecimento de projetos que 
propiciem identificar, orientar e encaminhar vítimas de violência sexual, trabalho análogo à 
escravidão e o tráfico de pessoas. 

 

Irecê 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito a educação para as relações eticas-raciais, 
às especificidades e singularidades da educação do do, e no e para o campo, educação 
quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação escolar indígena, 
educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, adultos e idosos, 
educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre outras, com políticas 
afirmativas que elevem a condição cidadã destes brasileiros e brasileiras historicamente 
marginalizados e impedidos de exercer seu direito constitucional à educação; educação;; 

 

Jequié 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre outras, com 
políticas afirmativas que elevem a condição cidadã destes brasileiros e brasileiras 
historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu direito constitucional à educação; 

 

Jussari 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de a 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas prisões, entre outras, com 
políticas afirmativas que elevem a condição cidadã destes brasileiros e brasileiras 
historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu direito constitucional à educação; 

 

Luís Eduardo 
Magalhães 
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20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, que digam respeito às especificidades da educação do e no 
campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação 
escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, 
adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ LGBTQIAP+ e educação nas prisões, entre 
outras, com políticas afirmativas que elevem a condição cidadã destes brasileiros e brasileiras 
historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu direito constitucional à educação; 

 

Matina 

 

     

 

20. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016, exitosas já implementadas que digam respeito às especificidades 
da educação do e no campo, educação quilombola, educação especial em uma perspectiva 
inclusiva, educação escolar indígena, educação de pessoas em situação de itinerância, 
educação de jovens, adultos e idosos, educação de pessoas LGBTQIA+ e educação nas 
prisões, entre outras, com políticas afirmativas que elevem a condição cidadã destes brasileiros 
e brasileiras historicamente marginalizados e impedidos de exercer seu direito constitucional à 
educação; 

 

Vitória da 
Conquista 

 

     

 

Parágrafo Original: 21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos 
estudantes frente à situação de evasão e abandono crescente por conta do 
agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes da ausência de recursos 
materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. 

   

     

 

21. Pela efetivação e implementação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente 
à situação de evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas 
decorrentes da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas 
virtuais. 

 

Camaçari 

 

     

 

21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes 
da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. 
Considerando maior atenção às comunidades de praxes e tradicionais. 

 

Cravolândia 

 

     

 

21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes 
da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. 
virtuais. 22. Pelo asseguramento de acesso à uma internet de qualidade para todos da 
comunidade escolar (docentes, não docentese e discentes.) 23. Por uma educação pública 
popular de qualidade que agregue aos diferentes direitos coletivos na escola, envolvendo uma 
gestão democrática de fato 

 

Ipecaetá 

 

     

 

21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes 
da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. Bem 
como consolidar e efetivar a Plataforma Busca Ativa formando uma rede de proteção social 
fortalecida e atuante. 

 

Licínio de 
Almeida 
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21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
defasagem da aprendizagem, evasão e abandono crescente por conta do agravamento da 
Covid-19 e aquelas decorrentes da ausência de recursos materiais adequados para o 
acompanhamento de aulas virtuais. 

 

Matina 

 

     

 

21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes 
da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. 
virtuais. 21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação 
de evasão e abandono crescente e repetência por conta do agravamento da Covid-19 e 
aquelas decorrentes da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento 
de aulas virtuais, além de fatores sociais e econômicos. 

 

Mundo Novo 

 

     

 

21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes 
da ausência de recursos materiais e tecnológicos adequados para o acompanhamento de 
aulas virtuais. 

 

Pedrão 

 

     

 

21. Pela efetivação e ampliação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à 
situação de evasão e abandono crescente por conta do agravamento das consequências da 
Covid-19 e aquelas decorrentes da ausência de recursos materiais adequados para o 
acompanhamento de aulas virtuais. Nos programas de alfabetização além das turmas do 1º e 
2º ano, incluir as turmas do 3º ano do ensino fundamental por fazer parte do ciclo de 
alfabetização. 

 

Piripá 

 

     

 

21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes 
da ausência de recursos materiais e humanos adequados para o acompanhamento de aulas 
virtuais. 

 

Teofilândia 

 

     

 

21. Pela criação e efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à 
situação de evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 Covid19 e 
aquelas decorrentes da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento 
de aulas virtuais. 

 

Urandi 

 

     

 

21. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
evasão e abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes 
da ausência de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. 

 

Várzea Nova 
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 Parágrafo Original: Precisamos ratificar e potencializar a confiança nos 
professores e demais profissionais da educação, nas instituições e sistemas 
educacionais, nos estudantes, visando à materialização de processos 
formativos e avaliativos contextualizados, vinculados a projetos educativos 
democráticos e emancipatórios, contrapondo-nos à centralidade conferida à 
avaliação como medida de resultado e instrumento de controle, ranqueamento, 
concorrência e competitividade no campo educacional e institucional. 

   

     

 

Precisamos ratificar e potencializar a confiança nos professores professores/as e demais 
profissionais da educação, nas instituições e sistemas educacionais, nos estudantes, visando 
à materialização de processos formativos e avaliativos contextualizados, vinculados a projetos 
educativos democráticos e emancipatórios, contrapondo-nos à centralidade conferida à 
avaliação como medida de resultado e instrumento de controle, ranqueamento, concorrência e 
competitividade no campo educacional e institucional. institucional 

 

Jequié 

 

     

 

Precisamos ratificar e potencializar a confiança nos professores e demais profissionais da 
educação, nas instituições e sistemas educacionais, nos estudantes, visando à materialização 
de processos formativos e avaliativos contextualizados, vinculados a projetos educativos 
democráticos e emancipatórios, contrapondo-nos à centralidade conferida à avaliação como 
medida de resultado e instrumento de controle, ranqueamento, concorrência e competitividade 
no campo educacional e institucional. Organização pelo INEP de avaliações externas 
baseadas na regionalização; 

 

Sobradinho 

 

     

 

Parágrafo Original: A educação nacional, pública (com gestão pública), gratuita, 
laica, inclusiva, democrática e de qualidade social, é o sustentáculo das 
sociedades democráticas e soberanas. Não podemos permitir, portanto, maiores 
benefícios aos que vivem da renda do capital financeiro em detrimento dos 
serviços públicos essenciais de qualidade de que a imensa maioria dos 
brasileiros necessita e que, com os últimos governos e suas iniciativas, estão 
sendo destruídos. 

   

     

 

A educação nacional, pública (com gestão pública), gratuita, laica, inclusiva, democrática e de 
qualidade social, é o sustentáculo das sociedades democráticas e soberanas. Não podemos 
permitir, portanto, maiores benefícios aos que vivem da renda do capital financeiro em 
detrimento dos serviços públicos essenciais de qualidade de que a imensa maioria dos 
brasileiros necessita e que, com os últimos governos e suas iniciativas, estão sendo destruídos. 
pela garantia de uma educação nacional, pública (com gestão pública), gratuita, laica, inclusiva, 
democrática e de . qualidade social, como sustentáculo das sociedades democráticas e 
soberanas. Não podemos permitir, portanto, maiores benefícios aos que vivem da renda do 
capital financeiro em detrimento dos serviços públicos essenciais de qualidade de que a imensa 
maioria dos brasileiros necessita e que, com os últimos governos e suas iniciativas, estão 
sendo destruídos. 

 

Mundo Novo 

 

     

 

Parágrafo Original: Ratificamos a defesa do Estado democrático de direito em 
sintonia com a defesa da CF de 1988, do PNE e de um projeto de Estado que 
garanta educação nacional, pública e de gestão pública, gratuita, inclusiva, laica, 
democrática e de qualidade social para todas, todos e todes. 

   

     

 

Ratificamos a defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a defesa da CF de 
1988, do PNE e de um projeto de Estado que garanta educação nacional, pública e de gestão 
pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todas, todos todas e 
todes. todos. 

 

Malhada de 
Pedras 
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Ratificamos a defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a defesa da CF de 
1988, do PNE e de um projeto de Estado que garanta educação nacional, pública e de gestão 
pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todas, todos todas e 
todes. todos. 

 

Vitória da 
Conquista 
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Financiamento adequado das Políticas Públicas voltadas para a Educação. 
 

Abaré 

 

     

 

2. pelo fim do financiamento público para investimentos privados Por uma maior fiscalização 
com relação aos financiamentos públicos para investimentos privados (apenas financiar para 
alunos que realmente estudaram em escolas públicas) na área da educação e pelo 
fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, 
sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições 
públicas; 4. pela regulamentação do ensino privado, sob as exigências legais e de qualidade 
aplicadas à educação pública e um ensino público que garanta maior participação da família, 
da comunidade, do poder público, para uma maior cooperação entre todos; 5. pela garantia de 
qualidade social da educação, por meio de padrões de qualidade, processos regulatórios e de 
avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação básica e superior, 
considerando a modalidade a distância, impedindo tentativas de tratar a educação como 
mercadoria e, também, contra a autorização de todo e qualquer curso de graduação da área 
da saúde e de formação de professores, ministrado totalmente na modalidade educação a 
distância (EaD). Mostrando atraves da prática que a educação vai muito além do simples 
interesse economico e sim promover aprendizagem significativas , tornando-os cidadãos 
críticos, reflexivos e atuantes em sua contemporaneidade; Pela efetivação de políticas 
educacionais que estabelecam parecerias entre família e escola, por exemplo apoio 
psicológico, implementação de políticas públicas que garantam aos alunos recursos didáticos 
(como cadernos, bolsas, lápis, canetas entre outros) e tecnológicos(tablets, celular, notbook, 
internet banda larga entre outros) voltadas aos estudantes frente à situação de evasão e 
abandono crescente por conta do agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes da ausência 
de recursos materiais adequados para o acompanhamento de aulas virtuais. 1. Ratificamos a 
defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a defesa da CF de 1988, do PNE e 
de um projeto de Estado que garanta educação nacional, pública e de gestão pública, gratuita, 
inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todas, todos e todes garantindo 
equidade para os menos favorecidos. 

 

Adustina 
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Pela ampliação e fortalecimento de ações contra a evasão escolar em virtude da violência nos 
bairros periféricos dos municípios, promovendo uma maior interação de forma sistêmica entre 
todos os setores da sociedade. Pela consumação do direito a educação de mulheres chefes 
de família, que muitas vezes tem o direito de acesso à educação cerceado em virtude de seus 
filhos. 

 

Antônio 
Gonçalves 

 

     

 

Realização de Busca ativa escolar, envolvendo toda a comunidade escolar. Programa de 
regularização do déficit na aprendizagem dos alunos causado pela pandemia. Centro de 
atendimento psicossocial pós pandémico para docentes e discentes. Tutoria em práticas 
tecnológicas na educação, par o corpo docente. Ações que fortaleça as relações: Escola x 
família, Escola x comunidade, Educação x saúde. 

 

Arataca 

 

     

 

(X) Novas proposições/emendas novas - Resgatar os recursos dos royalties do petróleo e do 
Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão pública. - 
Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 
95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e 
templos religiosos e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais. - Manutenção e ampliação das políticas públicas educacionais que visam reparação 
histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. - Garantir a ampliação e a efetivação do 
atendimento para os alunos da educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento 
especializado, sala de recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, 
contribuindo assim, no processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo 
igualdade e equidade. - Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos 
pedagógicos e da relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e 
gratuito na escola pública. - Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova 
a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. - Garantir a não autorização de cursos 
de graduação na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na 
modalidade EaD. - Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas e 
os grupos fascistas como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". - 
Implementar e efetivar políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, 
permanência e aprendizagem na escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 
- Efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. - Pela efetiva 
materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, coma instituição do Custo Aluno-
Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e 
financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais 
para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário educação 
exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva ampliação da 
complementação da União, sem destinação de recursos via políticas meritocráticas ou 
vouchers. - Pela alteração do regimento do CACS FUNDEB, para que só participem da diretoria 
membros de movimentos sociais, sem vínculos empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo 
mesmo. - Pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área da educação 
e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a 
creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as 
instituições públicas. - Pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, 
de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político 
pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito 
na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos 
fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. - Contra os cortes 
orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e 
institutos federais e contra quaisquer ataques do poder político e do Poder Judiciário em 
relação à autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes. - Contra todas as formas de 
desqualificação da educação e de financeirização, privatização, terceirização e transferência 
de responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas 
e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. - Garantir a aplicação dos 
recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços educativos bem como a  
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formação continuada dos profissionais da educação com planejamento eficaz e eficiente, 
baseado no sistema de meritocracia. - Garantir a efetivação de políticas públicas visando 
consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a 
parceria entre família, sociedade e poder público. - Fortalecer políticas públicas para a 
Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma 
perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. - Garantir a 
igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse 
financeiro a eles destinado. - Garantir aos professores e estudantes em situação de 
vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade 
para todas as escolas e níveis de ensino. - Efetivar a implementação do Piso salarial Nacional 
para os profissionais da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas e 
privadas, com intuito de impedir os retrocessos existentes. - Ressarcir os recursos provenientes 
dos Royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação 
Pública. - Efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização de suas metas 
e estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. - Gestão democrática da 
educação e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas 
educacionais, com efetiva participação da sociedade. - Fortalecimento dos cursos de formação 
de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com garantia de 
autonomia para a elaboração de seus projetos formativos. 

   

     

 

22. Pelo aperfeiçoamento e fortalecimento dos programas sociais e das políticas públicas 
voltadas à geração de renda, tendo em vista, o agravamento da desigualdade social em face 
da covid-19 e da crise econômica vigente, onde fica urgente a garantia dos direitos sociais 
mediante políticas públicas sacramentadas na CF de 1988. 23. Pela implementação de 
mecanismos operacionais voltados à educação inclusiva, visando garantir uma real 
acessibilidade e diversidade na Educação. 24. Precisamos ratificar e potencializar a confiança 
nos professores e demais profissionais da educação, nas instituições e sistemas educacionais, 
nos estudantes, visando à materialização de processos formativos e avaliativos 
contextualizados, vinculados a projetos educativos democráticos e emancipatórios, 
contrapondo-nos à centralidade conferida à avaliação como medida de resultado e instrumento 
de controle, ranqueamento, concorrência e competitividade no campo educacional e 
institucional. . 25. A educação nacional, pública (com gestão pública), gratuita, laica, inclusiva, 
democrática e de qualidade social, é o sustentáculo das sociedades democráticas e soberanas. 
Não podemos permitir, portanto, maiores benefícios aos que vivem da renda do capital 
financeiro em detrimento dos serviços públicos essenciais de qualidade de que a imensa 
maioria dos brasileiros necessita e que, com os últimos governos e suas iniciativas, estão 
sendo destruídos. 26. Ratificamos a defesa do Estado democrático de direito em sintonia com 
a defesa da CF de 1988, do PNE e de um projeto de Estado que garanta educação nacional, 
pública e de gestão pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para 
todas, todos e todes. 27. FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO. 
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Tema: Construção de um projeto de nação Soberana e de estado democrático, em defesa da 
Democracia, da vida, dos direitos sociais, da educação e do PNE (Eixo VI) 1. Estruturação do 
conceito de nação Soberana e estado democrático 2. Entendimento da endoculturação e outras 
formas de educação para além do processo de escolarização Exemplo: A língua, chás e 
plantas medicinais, rituais religiosos e culturais, metodologias de colheita em sociedades 
primitivas 2. Compreensão do processo da história da educação, partindo da antiguidade 
clássica, que visava moldar o cidadão (homem e livre) e abarcar os requisitos necessários para 
convivência em sociedade. 3. Compreensão do ensino durante a Idade Média ofertada pela 
Igreja Católica e sua importância para os dias atuais, ainda que este fosse destinada para uma 
classe aristocrática e masculina. 4. Entendimento do alargamento da escolarização através da 
Companhia de Jesus e seu nocivo o processo de aculturação, especificamente nas Américas. 
5. Construção da metodologia científica dentro do pensamento iluminista, o combate ao 
absolutismo, construção do nacionalismo e segregação entre ciência, Estado e religião 6. 
Construção do capitalismo e das lutas trabalhistas 6.1. A educação enquanto meio de 
participação política, econômica e social: "os operários assumiram a bandeira da educação 
como forma de obter ganhos sociais mediante a representação parlamentar". 6.2. Estado 
enquanto protetor e provedor de direitos fundamentais 6.3. Direitos fundamentais e suas 
classificações doutrinárias 6.4. Condições mínimas para dignidade humana. 6.5. A usurpação 
dos direitos fundamentais Em uma sociedade capitalista. 6.6. O sucateamento da educação, e 
dos direitos e da democracia enquanto um projeto de sociedade: "a crise da educação no Brasil 
não é uma crise; é um projeto". Problematização:O que fazer para  
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garantir um projeto de nação soberana e de um Estado democrático, em defesa da democracia, 
da vida, dos direitos sociais, da educação e do PNE? 1. Formação docente no campo da 
história da democracia, da educação e da construção dos direitos sociais; 2. Inclusão de temas 
como Direito Civil, democracia e igualdade no Currículo; 3. Fomentar a discussão de equidade 
e democracia desde a Educação Infantil; 4. Fomentar projetos que debatam a equidade entre 
populações historicamente excluídas: pretos, mulheres, pobres, lgbt+, deficientes, 
dependentes químicos, entre outras 

   

     

 

• Nível municipal: 1. Garantir formação continuada dos docentes para a promoção de uma 
educação de qualidade; 2. Qualificação profissional para os docentes na modalidade de ensino 
híbrido; 3. Garantir infraestruturas adequadas e recursos tecnológicos e pedagógicos das 
escolas da zona rural; 4. Implementar Programas e ofertar investimento financeiro em projetos 
com foco para leitura e escrita objetivando melhorias e avanços no processo de alfabetização 
(aprendizagem); 5. Implementar projetos culturais que envolvam música, dança e teatro para 
os estudantes de todas as modalidades de ensino. • Nível Estadual: 1. Implementar políticas 
públicas de currículo, temáticas, tais como, feminicídio, garantia dois direitos humanos e 
proteção das mulheres na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; 2. Fornecer 
verbas para o sistema de ensino no contexto pós-covid em regime de colaboração no que diz 
respeito a projetos para formação de professores em serviço em todos os níveis de ensino; 3. 
Fortalecer ações voltadas para as questões sociais no que diz respeito ao cuidado com os 
idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiências. 4. Fortalecer as políticas públicas 
de direito das pessoas com deficiência no âmbito das escolas municipais e estaduais; 5. 
Atender através do currículo específico as escolas do campo, pessoas com deficiência, altas 
habilidades e superdotação, educação de jovens e adultos em todos os níveis de ensino da 
educação básica; 6. Garantir verbas específicas de investimento na formação dos professores 
nas universidades públicas, através de programas e materiais didáticos de forma gratuita; 7. 
Oferecer mecanismos para que os estudantes sejam preparados para o ensino superior, desde 
o ensino fundamental (Anos Finais); 8. Firmar parcerias com a Assistência Social com projetos 
que assegurem renda básica, no que tange o combate à fome, à pobreza e as desigualdades 
sociais; 9. Prevenir a saúde mental nas instituições de ensino disponibilizando o profissional 
psicólogo para os estudantes e professores de todos os níveis e modalidades de ensino. Nível 
federal: 1. Implantar um programa de expansão de acessibilidade à internet e meios digitais, 
promovendo acesso integral aos estudantes da rede pública, em meio urbano e rural, de forma 
prática e gratuita; 2. Garantir o espaço adequado à educação de qualidade, primando pelo 
processo educativo de cada estudante, mantendo uma dinâmica trabalhista saudável, através 
da expansão do quantitativo de professores e da limitação de estudantes por turmas; 3. 
Fomentar a criação de conselhos estudantis (formados por estudantes),para consulta do 
controle social ,nas tomadas de decisões, para cada nível de educação; 4. Garantir a 
continuidade do acesso à educação, através da universidade para jovens e adultos, de forma 
gratuita; 5. Garantir um percentual de vagas nas instituições publica de nível superior para 
trabalhadores de rede de ensino público; 6. Garantir a total transparência e disponibilização 
dos recursos dos royaltis, do petróleo e do pré–sal, para que as informações cabíveis também 
cheguem ao entendimento dos menos favorecidos, dando-lhes, ao mesmo tempo, voz e voto, 
por meio de políticas públicas; 7. Garantir a aplicabilidade de leis que estejam em consonância 
com os direitos previstos na constituição federal. 

 

Boa Nova 

 

     

 

1. Que os órgãos públicos assumam seu papel na execução de suas ações com mais qualidade 
e equidade, diante de dados apontados para a condução da educação municipal; 2. A 
efetivação de adesão aos entes inter federativos no processo de colaboração; 3. O avanço nas 
metas 12, 13 e 18 do PME com parcerias na garantia de capacitações e plano de carreira; 
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• Contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das 
universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques do Poder Político e do Poder 
Judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes; • Retomada 
do processo de expansão e interiorização da educação superior em nosso país e pela 
implementação de uma vigorosa Política Nacional de Assistência Estudantil; • Contra todas as 
formas de desqualificação da educação e de financeirização, privatização, terceirização e 
transferência de responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os 
níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas; 
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1- Resgatar os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 
financiamento da educação pública, de gestão pública. 2- Efetivar a reforma tributária 
redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do 
congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela revisão da Lei de responsabilidade 
Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e templos religiosos e revogação das 
demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 3- Manutenção e ampliação 
das políticas públicas educacionais que visam reparação histórica e equidade social, tais como, 
a lei de cotas. 4- Garantir a ampliação e a efetivação do atendimento para os alunos da 
educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento especializado, sala de 
recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, contribuindo assim, no 
processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo igualdade e equidade. 5- 
Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como 
espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos pedagógicos e da 
relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola 
pública. 6- Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova a busca ativa de 
crianças e adolescentes fora da escola. 7- Garantir a não autorização de cursos de graduação 
na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na modalidade EaD. 8- 
Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas e os grupos fascistas 
como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". 9- Implementar e efetivar 
políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, permanência e aprendizagem na 
escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 10- Efetivação de reforma 
tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e, 
portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela flexibilização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas 
de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 11- Pela efetiva materialização do Fundeb, 
como fundo robusto e permanente, coma instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como 
realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, com 
preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais para pagamento dos/as 
profissionais da educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados 
aos programas complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem 
destinação de recursos via políticas meritocráticas ou vouchers. 12- Pela alteração do 
regimento do CACS FUNDEB, para que só participem da diretoria membros de movimentos 
sociais, sem vínculos empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo mesmo. 13- Pelo fim do 
financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo fortalecimento 
da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada 
a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. 14- Pela 
gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de 
liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades e 
de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. 15- Contra os cortes orçamentários, os 
contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e institutos federais e 
contra quaisquer ataques do poder político e do Poder Judiciário em relação à autonomia 
universitária e à escolha dos seus dirigentes. 16- Contra todas as formas de desqualificação 
da educação e de financeirização, privatização, terceirização e transferência de 
responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e 
modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. 17- Garantir a aplicação dos 
recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços educativos bem como a 
formação continuada dos profissionais da educação com planejamento eficaz e eficiente, 
baseado no sistema de meritocracia. 18- Garantir a efetivação de políticas públicas visando 
consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a 
parceria entre família, sociedade e poder público. 19- Fortalecer políticas públicas para a 
Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma 
perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. 20- Garantir a 
igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse 
financeiro a eles destinado. 21- Garantir aos professores e estudantes em situação de 
vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade 
para todas as escolas e níveis de ensino. 22- Efetivar a implementação do Piso salarial 
Nacional para os profissionais da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas 
e privadas, com intuito de impedir os retrocessos existentes. 23- Ressarcir os recursos 
provenientes dos Royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da 
Educação Pública. 24- Efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização 
de suas metas e estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. 25- Gestão 
democrática da educação e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas 
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as estruturas educacionais, com efetiva participação da sociedade. 26- Fortalecimento dos 
cursos de  
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formação de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com 
garantia de autonomia para a elaboração de seus projetos formativos. 

   

     

 

( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Resgatar os 
recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da 
educação pública, de gestão pública. - Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela 
revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos 
investimentos em áreas sociais, pela revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação 
das grandes fortunas, entidades e templos religiosos e revogação das demais medidas de 
ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. - Manutenção e ampliação das políticas públicas 
educacionais que visam reparação histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. - 
Garantir a ampliação e a efetivação do atendimento para os alunos da educação especial 
dando-lhes direito ao cuidador, atendimento especializado, sala de recursos, preparação dos 
familiares, capacitação dos professores, contribuindo assim, no processo de aprendizagem 
favorecendo a inclusão e promovendo igualdade e equidade. - Garantir uma gestão 
democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e 
pensamento crítico e a efetivação dos projetos pedagógicos e da relação currículo-docência, 
afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública. - Regulamentar o SNE 
por lei complementar que também promova a busca ativa de crianças e adolescentes fora da 
escola. - Garantir a não autorização de cursos de graduação na área da saúde e graduação 
de professores ministrados totalmente na modalidade EaD. - Combater as ideias de 
organizações sociais e parcerias público-privadas e os grupos fascistas como "Escola sem 
partido" e suas correlatas "leis da mordaça". - Implementar e efetivar políticas educacionais 
voltadas aos estudantes cujo acesso, permanência e aprendizagem na escola foram afetados 
pela Pandemia do Novo Corona Vírus. - Efetivação de reforma tributária fortemente 
redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do 
congelamento dos investimentos sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que 
fragilizam as políticas sociais. - Pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e 
permanente, coma instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência 
de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, com preservação de fontes 
orçamentárias, com preservação de percentuais para pagamento dos/as profissionais da 
educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas 
complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers. - Pela alteração do regimento do CACS 
FUNDEB, para que só participem da diretoria membros de movimentos sociais, sem vínculos 
empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo mesmo. - Pelo fim do financiamento público 
para investimentos privados na área da educação e pelo fortalecimento da educação pública e 
popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a destinação de 
recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. - Pela gestão democrática e 
autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e pensamento 
crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, 
valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza 
e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias 
público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da 
Mordaça”. - Contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o 
sucateamento das universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques do poder 
político e do Poder Judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha dos seus 
dirigentes. - Contra todas as formas de desqualificação da educação e de financeirização, 
privatização, terceirização e transferência de responsabilidades do Estado na educação à 
iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos 
direitos trabalhistas. - Garantir a aplicação dos recursos públicos no melhoramento e 
infraestrutura dos espaços educativos bem como a formação continuada dos profissionais da 
educação com planejamento eficaz e eficiente, baseado no sistema de meritocracia. - Garantir 
a efetivação de políticas públicas visando consolidar os direitos sociais e educacionais através 
de projetos educativos que fortaleçam a parceria entre família, sociedade e poder público. - 
Fortalecer políticas públicas para a Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, 
EPJAI, Educação Especial, em uma perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos 
e emancipatórios. - Garantir a igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade 
(CAQ), alinhando o repasse financeiro a eles destinado. - Garantir aos professores e 
estudantes em situação de vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e 
disponibilidade de aparelhos tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito 
à internet der alta velocidade para todas as escolas e  
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níveis de ensino. - Efetivar a implementação do Piso salarial Nacional para os profissionais da 
Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas e privadas, com intuito de impedir 
os retrocessos existentes. - Ressarcir os recursos provenientes dos Royalties do petróleo e do 
Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação Pública. - Efetivo monitoramento e 
avaliação do PME, visando a materialização de suas metas e estratégias direcionadas à 
melhoria da educação municipal. - Gestão democrática da educação e pelo fortalecimento dos 
órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva participação 
da sociedade. - Fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de 
ensino superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos. 

   

     

 

1. Criar um sistema de busca ativa dos alunos do Ensino Médio fazendo a transição obrigatória 
do ensino fundamental, buscando mecanismos para que os alunos se sintam motivados a 
concluir os três anos, diminuindo assim a evasão escolar. 2. 3. Proporcionar, através do 
governo federal, suporte financeiro para alunos que obtiveram bolsa através do ENEM e não 
dispõem de recursos financeiros para se manterem no local selecionado do curso que muitas 
vezes é em outra cidade ou estado. 4. Ampliar a oferta de vagas e cursos por meio do sistema 
Universidade Aberta do Brasil favorecendo o acesso da população com menor condição 
financeira. 5. Implantação do ensino no contra turno com projetos integradores, 
acompanhamento psicopedagógico e atividades extracurriculares para tentar amenizar os 
danos causados pela pandemia da covid 19. 
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SEM CONTRIBUIÇÕES NESSE EIXO 
 

Central 

 

     

 

1. Pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016; 2. Pela defesa e resgate do PNE, à 
luz das deliberações das Conae de 2010 e de 2014, e da Conape de 2018; 3. Pela garantia de 
qualidade social da educação, por meio de padrões de qualidade, processos regulatórios e de 
avaliação institucional emancipatórios e inclusivos na educação básica e superior; 4. Pela 
garantia da implantação do piso salarial profissional nacional e de planos de carreira para os/as 
profissionais da educação das redes pública; 5. Pela gestão democrática da educação nacional 
e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, 
com efetiva participação da sociedade; 6. Contra os cortes orçamentários, os 
contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e institutos federais; 7. 
Pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações, programas e políticas 
anteriores ao golpe de 2016; 8. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas aos 
estudantes frente à situação de evasão e abandono crescente por conta do agravamento da 
Covid-19; 9. Ratificamos a defesa do Estado democrático de direito em sintonia com a defesa 
da CF de1988, 1607 do PNE e de um projeto de Estado que garanta educação nacional, pública 
e de gestão pública, 1608 gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para 
todas, todos e todes; 10. Criação de programas de reforço escolar para que os alunos possam 
iniciar a recuperação dos conhecimentos não adquiridos durante o período da pandemia da 
Covid-19, devido à falta de acesso aos recursos tecnológicos; 11. Disponibilização de mais 
turmas dedicadas a EPJAI para que o alunado com distorção idade/série possa regularizar sua 
vida escolar de modo especial após o período pandêmico, assim como formação para os 
profissionais que irão trabalhar com esse público. 

 

Coribe 

 

     

 

Parágrafo 1458 -Benefício deve realmente chegar as pessoas a quem de direito. Assegurar o 
direito de auxílio familiar. Campanhas de esclarecimento, cartilhas de orientação e 
conscientização da população. Instituindo mecanismo de fiscalização, executando de forma 
atuante, fazendo chegar a quem realmente é de direito Parágrafo 1464 - Implementação de 
políticas publicas de combate ao racismo, pobreza e proteção a vida. Criação de leis Parágrafo 
1476 - Criação de espaços de vez e voz para as necessidades da comunidade. Parágrafo 1487 
- Incentivo fiscal para empresas que comprovem com o investimento em associações, meio 
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ambiente e comunidades carentes. Promoção de políticas públicas para incentivo com regras 
estabelecias Parágrafo 1503 - Preservação de fontes orçamentárias  
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destinadas as áreas de necessidades, vulnerabilidades sociais. Prestar serviços de saúde aos 
profissionais de educação. Os projetos dos governos devem contemplar orçamentos para este 
fim, garantindo políticas que proporcionem atendimento de saúde aos profissionais da 
educação, com planos estruturados conforme necessidades (planos de saúde) buscando 
mecanismo e parcerias com os planos ofertados. Parágrafo 1514 -Maior investimento em 
creches e educação de jovens e adultos. Projetos para designar verbas para o EJA. Parágrafo 
1578 - Direito ao nome social no diário de classe. Criação de leis especificas para este campo. 

   

     

 

O que fazer para garantir o Projeto de Nação Soberana e de Estado Democrático em Defesa 
da Democracia, da Vida, dos Direitos Sociais, da Educação e do PNE (PME)? Para garantir 
esses direitos, faz-se necessário nos embasarmos na Constituição Federal de 1988, no seu 
Art. 1º onde se refere que a República Federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de direitos 
tendo como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. E para que esses direitos 
venham a se consolidar como estado democrático é preciso conhecermos a estrutura e a 
dinâmica de estado: Federalismo de Cooperação, assim como fortalecer as Instituições de 
Estado com o Controle Social.. Diante do contexto vivido e das discussões a respeito do Estado 
Democrático, pode-se perceber que muitos dos nossos direitos estão sendo violados, como 
falta de valorização dos profissionais da Educação, falta de garantia de padrão de qualidade, 
bem como, a garantia do direito a educação e à aprendizagem ao longo da vida. Para tanto, 
tal discussão está assegurada no Art. 214 que estabelece o Plano Nacional de Educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 
assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas. • Criar 
fonte de financiamento específico para o desenvolvimento do PNE, PEE e PME; • Criar 
regramento com vistas a punir gestores nas três esferas de poder, desde que não invistam um 
percentual mínimo estabelecido em lei, ( a ser criada) voltado para o cumprimento das metas 
dos respectivos Planos Decenais de Educação; • Criar mecanismos de fiscalização mais 
intensos e eficazes referentes ao acompanhamento da garantia do pagamento do piso salarial 
dos profissionais da educação, por parte dos estados e municípios. 
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Não possui emenda. 
 

Esplanada 

 

     

 

Por efetivação de politicas públicas educacionais voltadas aos estudantes frente à situação de 
evasão. abandono e perda de conhecimento no que concerne o ensino e aprendizagem 
crescente por conta do agravemento da Covid 19e aquelas decorrentes da ausência de 
professor no acompanhamento da aprendizagem e dos recursos materiais adequados para o 
acompanhamento de aulas virtuais. 

 

Euclides da 
Cunha 

 

     

 

Fortalecer politicas públicas com ajuda do Ministério Público, Conselho Municipal de Educação, 
Conselho Tutelar, família e escola para que haja uma defesa democrática para os estudantes. 

 

Euclides da 
Cunha 

 



688 

 

     

 

1. Resgatar os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 
financiamento da educação pública, de gestão pública. 2. Efetivar a reforma tributária 
redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do 
congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela revisão da Lei de responsabilidade 
Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e templos religiosos e revogação das 
demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 3. Manutenção e ampliação 
das políticas públicas educacionais que visam reparação histórica e equidade social, tais como, 
a lei de cotas. 4. Garantir a ampliação e a efetivação do atendimento para os alunos da 
educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento especializado, sala de 
recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, contribuindo assim, no 
processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo igualdade e equidade. 5. 
Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como 
espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos pedagógicos e da 
relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola 
pública. 6. Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova a busca ativa de 
crianças e adolescentes fora da escola. 7. Garantir a não autorização de cursos de graduação 
na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na modalidade EaD. 8. 
Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas e os grupos fascistas 
como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". 9. Implementar e efetivar 
políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, permanência e aprendizagem na 
escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 10. Efetivação de reforma 
tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e, 
portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela flexibilização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas 
de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 11. Pela efetiva materialização do Fundeb, 
como fundo robusto e permanente, coma instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como 
realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, com 
preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais para pagamento dos/as 
profissionais da educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados 
aos programas complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem 
destinação de recursos via políticas meritocráticas ou vouchers. 12. Pela alteração do 
regimento do CACS FUNDEB, para que só participem da diretoria membros de movimentos 
sociais, sem vínculos empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo mesmo. 13. Pelo fim do 
financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo fortalecimento 
da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada 
a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. 14. Pela 
gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de 
liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades e 
de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. 15. Contra os cortes orçamentários, os 
contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e institutos federais e 
contra quaisquer ataques do poder político e do Poder Judiciário em relação à autonomia 
universitária e à escolha dos seus dirigentes. 16. Contra todas as formas de desqualificação 
da educação e de financeirização, privatização, terceirização e transferência de 
responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e 
modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. 17. Garantir a aplicação dos 
recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços educativos bem como a 
formação continuada dos profissionais da educação com planejamento eficaz e eficiente, 
baseado no sistema de meritocracia. 18. Garantir a efetivação de políticas públicas visando 
consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a 
parceria entre família, sociedade e poder público. 19. Fortalecer políticas públicas para a 
Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma 
perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. 20. Garantir a 
igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse 
financeiro a eles destinado. 21. Garantir aos professores e estudantes em situação de 
vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade 
para todas as escolas e níveis de ensino. 22. Efetivar a implementação do Piso salarial 
Nacional para os profissionais da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas 
e privadas, com intuito de impedir os retrocessos existentes. 23. Ressarcir os recursos 
provenientes dos Royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da 
Educação Pública. 24. Efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização 
de suas metas e estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. 25. Gestão 
democrática da educação e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas 
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as estruturas educacionais, com efetiva participação da sociedade. 26. Fortalecimento dos 
cursos de  
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formação de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com 
garantia de autonomia para a elaboração de seus projetos formativos. 

   

     

 

Reimplantação de Secretaria, a exemplo da SECADI, que garanta os direitos humanos com 
uma gestão coerente a natureza e valores da instituição. 
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- Resgatar os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 
financiamento da educação pública, de gestão pública. - Efetivar a reforma tributária 
redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do 
congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela revisão da Lei de responsabilidade 
Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e templos religiosos e revogação das 
demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. - Manutenção e ampliação 
das políticas públicas educacionais que visam reparação histórica e equidade social, tais como, 
a lei de cotas. - Garantir a ampliação e a efetivação do atendimento para os alunos da educação 
especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento especializado, sala de recursos, 
preparação dos familiares, capacitação dos professores, contribuindo assim, no processo de 
aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo igualdade e equidade. - Garantir uma 
gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de 
liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos pedagógicos e da relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública. - Regulamentar 
o SNE por lei complementar que também promova a busca ativa de crianças e adolescentes 
fora da escola. - Garantir a não autorização de cursos de graduação na área da saúde e 
graduação de professores ministrados totalmente na modalidade EaD. - Combater as ideias de 
organizações sociais e parcerias público-privadas e os grupos fascistas como "Escola sem 
partido" e suas correlatas "leis da mordaça". - Implementar e efetivar políticas educacionais 
voltadas aos estudantes cujo acesso, permanência e aprendizagem na escola foram afetados 
pela Pandemia do Novo Corona Vírus. - Efetivação de reforma tributária fortemente 
redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do 
congelamento dos investimentos sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que 
fragilizam as políticas sociais. - Pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e 
permanente, coma instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência 
de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, com preservação de fontes 
orçamentárias, com preservação de percentuais para pagamento dos/as profissionais da 
educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas 
complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers. - Pela alteração do regimento do CACS 
FUNDEB, para que só participem da diretoria membros de movimentos sociais, sem vínculos 
empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo mesmo. - Pelo fim do financiamento público 
para investimentos privados na área da educação e pelo fortalecimento da educação pública e 
popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a destinação de 
recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. - Pela gestão democrática e 
autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e pensamento 
crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, 
valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza 
e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias 
público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da 
Mordaça”. - Contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o 
sucateamento das universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques do poder 
político e do Poder Judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha dos seus 
dirigentes. - Contra todas as formas de desqualificação da educação e de financeirização, 
privatização, terceirização e transferência de responsabilidades do Estado na educação à 
iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos 
direitos trabalhistas. - Garantir a aplicação dos recursos públicos no melhoramento e 
infraestrutura dos espaços educativos bem como a formação continuada dos profissionais da 
educação com planejamento eficaz e eficiente, baseado no sistema de meritocracia. - Garantir 
a efetivação de políticas públicas visando consolidar os direitos sociais e educacionais através 
de projetos educativos que fortaleçam a parceria entre família,  
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sociedade e poder público. - Fortalecer políticas públicas para a Educação do Campo e no 
campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma perspectiva inclusiva 
criando mecanismos democráticos e emancipatórios. - Garantir a igualdade entre os entes 
federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse financeiro a eles destinado. 
- Garantir aos professores e estudantes em situação de vulnerabilidade, o acesso a tecnologias 
através da aquisição e disponibilidade de aparelhos tecnológicos como: tablete, notebook, 
celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade para todas as escolas e níveis de 
ensino. - Efetivar a implementação do Piso salarial Nacional para os profissionais da Educação 
em regime temporário e efetivo das redes públicas e privadas, com intuito de impedir os 
retrocessos existentes. - Ressarcir os recursos provenientes dos Royalties do petróleo e do 
Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação Pública. - Efetivo monitoramento e 
avaliação do PME, visando a materialização de suas metas e estratégias direcionadas à 
melhoria da educação municipal. - Gestão democrática da educação e pelo fortalecimento dos 
órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva participação 
da sociedade. - Fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de 
ensino superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos. 

   

     

 

• 2. Pela efetivação da reforma tributária fortemente redistributiva pela revogação da emenda 
constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas 
sociais, pela flexibilização provisória da lei de responsabilidade fiscal, enquanto os efeitos 
sociais da pandemia do covid-19 forem fortemente sentidos, e pela taxação das grandes 
fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais; • 
6. Pela efetiva materialização do FUNDEB, como fundo robusto e permanente, com a 
instituição do custo aluno-qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, 
aliando qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, pela 
descentralização dos recursos destinados a merenda escolar nos municípios (PNE) , com 
preservação de percentuais para pagamentos dos/as profissionais da educação (...); • 16. Pela 
retomada do processo de expansão e interiorização da educação superior em nosso país e 
pela implementação de uma vigorosa política nacional de assistência estudantil em parceria 
com estados e municípios; • 17. Pela reestruturação da “base nacional comum curricular”, pela 
revogação da “reforma do ensino médio” e das diretrizes nacionais para a formação de 
professores (...). 
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• *Criar um sistema de monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Educação; • *Criar 
estratégias em parcerias entre a Assistência Social com as escolas para aproximar as famílias 
inseridas nos programas sociais; • *Garantir através de projetos pedagógicos Municipais a 
efetivação de políticas voltadas aos direitos sociais; 
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DESCRIÇÃO DAS PROPOSTAS Promover a intersetorialidade/Articulação e fortalecimento 
dos serviços públicos (saúde, serviço social, dentre outras), a fim de potencializar o processo 
educativo escolar, visando a defesa da vida digna (cultura, identidade) e do bem comum; 
Garantir através do PNAE e da política de extensão rural agroecológica o fortalecimento da 
agricultura familiar sustentável, construindo dessa forma a soberania e a segurança alimentar, 
entendendo a agricultura familiar como politicas públicas rurais, fonte de subsistência e renda, 
disponibilizando técnicos agrícolas para ajudar o agricultor a ampliar o conhecimento para gerir 
e produzir os alimentos de forma sustentável e também para comercialização; Contribuir para 
a valorização e fortalecimento das diferentes culturas/artes, com respeito às diversidades, 
tornando assim a identidade territorial e nacional singular (política cultural articulada com a 
política educacional); Possibilitar a valorização profissional, efetivada na formação e no 
reconhecimento salarial para os professores da Educação Básica e demais servidores públicos 
da educação usando para isso, inclusive, recursos do financiamento do pré-sal, atingindo e 
superando a meta dos 10% do PIB. 
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Não houve novas propostas nesse eixo, permaneceu o texto do documento da COEED. 
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146 Eixo VI Construção de um Projeto de Nação Soberana e de Estado Democrático, em 
Defesa da Democracia, da Vida, dos Direitos Sociais, da Educação e do PNE. ( )Aditiva ( 
)Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Resgatar os recursos 
dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação 
pública, de gestão pública. - Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela revogação da 
Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos 
em áreas sociais, pela revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes 
fortunas, entidades e templos religiosos e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que 
fragilizam as políticas sociais. - Manutenção e ampliação das políticas públicas educacionais 
que visam reparação histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. - Garantir a 
ampliação e a efetivação do atendimento para os alunos da educação especial dando-lhes 
direito ao cuidador, atendimento especializado, sala de recursos, preparação dos familiares, 
capacitação dos professores, contribuindo assim, no processo de aprendizagem favorecendo 
a inclusão e promovendo igualdade e equidade. - Garantir uma gestão democrática e autônoma 
da educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico e a 
efetivação dos projetos pedagógicos e da relação currículo-docência, afirmando a natureza e 
o caráter público e gratuito na escola pública. - Regulamentar o SNE por lei complementar que 
também promova a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. - Garantir a não 
autorização de cursos de graduação na área da saúde e graduação de professores ministrados 
totalmente na modalidade EaD. - Combater as ideias de organizações sociais e parcerias 
público-privadas e os grupos fascistas como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da 
mordaça". - Implementar e efetivar políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, 
permanência e aprendizagem na escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 
- Efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. - Pela efetiva 
materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, coma instituição do Custo Aluno-
Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e 
financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais 
para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário educação 
exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva ampliação da 
complementação da União, sem destinação de recursos via políticas meritocráticas ou 
vouchers. - Pela alteração do regimento do CACS FUNDEB, para que só participem da diretoria 
membros de movimentos sociais, sem vínculos empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo 
mesmo. - Pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área da educação 
e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a 
creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as 
instituições públicas. - Pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, 
de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político 
pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito 
na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos 
fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. - Contra os cortes 
orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e 
institutos federais e contra quaisquer ataques do poder político e do Poder Judiciário em 
relação à autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes. - Contra todas as formas de 
desqualificação da educação e de financeirização, privatização, terceirização e transferência 
de responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas 
e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. - Garantir a aplicação dos 
recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços educativos bem como a 
formação continuada dos profissionais da educação com planejamento eficaz e eficiente, 
baseado no sistema de meritocracia. - Garantir a efetivação de políticas públicas visando 
consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a 
parceria entre família, sociedade e poder público. - Fortalecer políticas públicas para a 
Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma 
perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. - Garantir a 
igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse 
financeiro a eles destinado. - Garantir aos professores e estudantes em situação de  
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vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade 
para todas as escolas e níveis de ensino. - Efetivar a implementação do Piso salarial Nacional 
para os profissionais da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas e 
privadas, com intuito de impedir os retrocessos existentes. - Ressarcir os recursos provenientes 
dos Royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação 
Pública. - Efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização de suas metas 
e estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. - Gestão democrática da 
educação e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas 
educacionais, com efetiva participação da sociedade. - Fortalecimento dos cursos de formação 
de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com garantia de 
autonomia para a elaboração de seus projetos formativos. 

   

     

 

Desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para o povo Vida e 
dignidade asseguradas Proteção à vida das mulheres Superação social do racismo Combate 
à pobreza FUNDAMENTAL Construção de uma nação soberana Igualdade Solidariedade 
Justiça Social Sustentabilidade e defesa do meio ambiente Papel estratégico do estado (Saúde 
& educação) IMPORTANTE! 

 

Irará 

 

     

 

158. A crise aguda, o desinvestimento, o desemprego e o empobrecimento da população 159. 
também nos lançam o desafio de construir um grande projeto que assegure renda básica para 
o 160.povo, com o aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família, ( o Auxílio Brasil) além da 
161.proteção de pequenas e microempresas e dos/as trabalhadores/as que precisam de 
162.condições elementares de vida e dignidade asseguradas. 

 

Itapebi 

 

     

 

1541 13.pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como es- 
paços 1542 de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de 
1543 comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a 
relação 1544 currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola 
pública. 1545 contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos 
fascistas como 1546 “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; 

 

Itapebi 

 

     

 

Os sistemas estaduais devem regulamentar formas de articulação e colaboração com os 
sistemas municipais, otimizando recursos e a qualidade da oferta educacional; 

 

Itapicuru 

 

     

 

Assegurar que os direitos dos profissionais de ensino tornem-se políticas de Estado e não 
apenas de Governo. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Que tenha o controle mais eficiente e democrático no tocante a exploração do recuso mineral 
água de Itapicuru – Ba, os valores arrecadados sejam destinados em 20% para Educação. 

 

Itapicuru 
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Todas as emendas parlamentares oriundas do congresso nacional sejam de qualquer 
denominação que seja designado 20% para projetos comprovados de benefícios para 
educação. 

 

Itapicuru 

 

     

 

Para garantir um desenvolvimento humano justo, de respeito, empatia e ética, buscando, 
realmente menos violencia e menos desigualdade social, tendo em vista desenvolver o sujeito 
e o seu direito de ser cidadão, como preconiza a Constituição Federal é necessário ir desde o 
fazer o monitoramento dos estudantes para assegurar a frequência escolar, promover 
palestras para discutir temas voltados para discriminação e violação dos direitos humanos, 
criar movimentos para eleger líderes de sala, ofertar capacitação instruindo-os a fiscalizar, 
dialogar e fazer valer o regimento, disponibilizar os recursos financeiros para o 
desenvolvimento dos projetos dentro das escolas, fomentando o apoio de profissionais como 
psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, juntamente com instituições como Conselho 
Tutelar, para que se façam presente nas unidades de ensino, com intuito de desenvolver 
trabalhos juntamente com a comunidade local, estabelecendo a defesa da vida e dos direitos 
sociais como temas norteadores para a formação do educando e do fortalecimento da 
comunidade escolar e local, dando maior credibilidade a iniciativas escolares que visam dar 
assistência às famílias dentro de suas realidades (concessão de suporte às necessidades 
solicitadas) com aplicação das leis penais conscientizando a população para lutar pelos direitos 
fundamentais como saúde, alimentação saudável, educação, lazer, respeito as diferenças, 
solidariedade e empatia, tornando real o cumprimento das leis que embasam tais direitos. 

 

Itiúba 

 

     

 

Eixo VI Construção de um Projeto de Nação Soberana e de Estado Democrático, em Defesa 
da Democracia, da Vida, dos Direitos Sociais, da Educação e do PNE. ( )Aditiva ( )Supressiva 
( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Resgatar os recursos dos royalties 
do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão 
pública. - Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 
nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e 
templos religiosos e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais. - Manutenção e ampliação das políticas públicas educacionais que visam reparação 
histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. - Garantir a ampliação e a efetivação do 
atendimento para os alunos da educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento 
especializado, sala de recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, 
contribuindo assim, no processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo 
igualdade e equidade. - Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos 
pedagógicos e da relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e 
gratuito na escola pública. - Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova 
a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. - Garantir a não autorização de cursos 
de graduação na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na 
modalidade EaD. - Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas e 
os grupos fascistas como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". - 
Implementar e efetivar políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, 
permanência e aprendizagem na escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 
- Efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. - Pela efetiva 
materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, coma instituição do Custo Aluno-
Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e 
financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais 
para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário educação 
exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva ampliação da 
complementação da União, sem destinação de recursos via políticas meritocráticas ou 
vouchers. - Pela alteração do regimento do CACS FUNDEB, para que só participem da diretoria 
membros de movimentos sociais, sem vínculos empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo 
mesmo. - Pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área da educação 
e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a 
creche, sendo  
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assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. - 
Pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de 
liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades e 
de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. - Contra os cortes orçamentários, os 
contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e institutos federais e 
contra quaisquer ataques do poder político e do Poder Judiciário em relação à autonomia 
universitária e à escolha dos seus dirigentes. - Contra todas as formas de desqualificação da 
educação e de financeirização, privatização, terceirização e transferência de responsabilidades 
do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e modalidades e contra 
todos os ataques aos direitos trabalhistas. - Garantir a aplicação dos recursos públicos no 
melhoramento e infraestrutura dos espaços educativos bem como a formação continuada dos 
profissionais da educação com planejamento eficaz e eficiente, baseado no sistema de 
meritocracia. - Garantir a efetivação de políticas públicas visando consolidar os direitos sociais 
e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a parceria entre família, 
sociedade e poder público. - Fortalecer políticas públicas para a Educação do Campo e no 
campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma perspectiva inclusiva 
criando mecanismos democráticos e emancipatórios. - Garantir a igualdade entre os entes 
federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse financeiro a eles destinado. 
- Garantir aos professores e estudantes em situação de vulnerabilidade, o acesso a tecnologias 
através da aquisição e disponibilidade de aparelhos tecnológicos como: tablete, notebook, 
celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade para todas as escolas e níveis de 
ensino. - Efetivar a implementação do Piso salarial Nacional para os profissionais da Educação 
em regime temporário e efetivo das redes públicas e privadas, com intuito de impedir os 
retrocessos existentes. - Ressarcir os recursos provenientes dos Royalties do petróleo e do 
Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação Pública. - Efetivo monitoramento e 
avaliação do PME, visando a materialização de suas metas e estratégias direcionadas à 
melhoria da educação municipal. - Gestão democrática da educação e pelo fortalecimento dos 
órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva participação 
da sociedade. - Fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de 
ensino superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos. 

   

     

 

Criar um projeto de desenvolvimento econômico e um projeto de desenvolvimento social em 
cada município; para que as ações possam ser trabalhadas a partir de cada base, com 
referência territorial mínima que possa ser expandido para outros territórios, visando novas 
formas de trabalho; Construir uma proposta de nação efetiva, que trabalhe a questão da 
soberania não só do ponto de vista da autodeterminação econômica e política, mas também 
da autodetrminações internas política, econômica, cultural, tecnológica, científica, entendendo 
esse conceito de autodeterminação de maneira mais abrangente; Desenvolver um projeto em 
cada município a partir da municipalidade, uma vez que o município é o lugar concreto da 
realização, para isso, é preciso que cada município possa dispor de mecanismos tributários 
específicos que possam ser rediscutido periodicamente; Criar em cada município um projeto 
que oportunize aos professores contratados, o direito mínimo ao trabalho prestado na rede, a 
exemplo disso: o décimo terceiro, férias, incluindo-os no plano de carreira para que assim, 
esses profissionais não fiquem a mercê de certos gestores e assim, que possam ser 
valorizados. 

 

Maetinga 

 

     

 

Regulamentar Lei especifica que crie mecanismos que forcem o cumprimento já estabelecidos 
em Leis anteriores na organização municipal no que diz respeito a escolha de gestores no 
cumprimento democraticamente estabelecidos critérios para seleção. Otimizar o trabalho do 
conselho escolar "Colegiado" por unidade escolar. Que a Gestão Escolar das escolas do 
Quilombo seja eleita pela própria comunidade. Revisão e retificação do Plano Municipal de 
Correria do Magistério. Ampliar a oferta da Educação Especial. Atendimento especializados 
para saúde física e mental dos profissionais da Educação. Difundir e fomenatr o financiamento 
da Educação na rede Municipal. 

 

Malhada 
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PROPOSTAS DE EMENDAS: Proposta 2 (linha 1489 do texto-base) pela flexibilização da Lei 
de Responsabilidade Fiscal para atender as necessidades da área da Educação. (Aditiva) 
Proposta 3 (linha 1495 do texto-base) articulador do SNE sendo qualquer ação contrária a 
efetivação das metas do PNE passível de sanções ou penalidades pela Lei 1 3005/2014. 
(Aditiva) Proposta 4 (linha 1497 do texto-base) pelo efetivo suporte técnico... (Aditiva) Proposta 
6 (linha 1509 do texto-base) Mantendo-se a destinação de recursos via políticas meritocráticas 
ou vouchers com a finalidade de melhorar o desempenho e qualidade da educação. 
(Substitutivo e aditivo) Proposta 8 (linha 1514 do texto-base) Pela manutenção do 
financiamento público para investimentos privados na área da educação desde que ocorra 
acompanhamento e monitoramento da qualidade do serviço prestado. Sendo assegurada a 
destinação de recursos públicos para o setor privado e público mediante instrumentos e índices 
de avaliação que dê respaldo a parceria público-privado. (substitutivo) Proposta 12 (linha 1509 
do texto-base) superando-se as recentes propostas de “flexibilização” dos critérios na área, 
bem como (...) em especial, (...); (Supressiva) Proposta 13 (linha 1546 do texto-base) e os 
grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”; (Supressiva) 
Proposta 17 (linha 1561 do texto-base) pela revogação (Supressiva) Pela retomada de uma 
ampla discussão da Base Nacional... (Substitutiva) Revogação da lei que cria o Novo Ensino 
Médio e que fragmenta ainda mais o currículo; Proposta 20 (linha 1579 do texto-base) 
anteriores ao golpe de 2016 (Supressiva) Pela efetivação de políticas educacionais voltadas 
aos estudantes frente à situação de evasão e abandono crescente por conta do agravamento 
da Covid-19 e aquelas decorrentes da ausência de recursos materiais adequados para o 
acompanhamento de aulas virtuais. Pela efetivação de políticas educacionais voltadas à todos 
os estudantes que tiveram seu processo de aprendizagem prejudicado por conta do 
agravamento da Covid-19 e aquelas decorrentes da ausência de recursos materiais adequados 
para o acompanhamento de aulas virtuais. 

 

Miguel Calmon 

 

     

 

EIXO VI EMENDAS ADITIVAS ADITIVAR a linha 1467: utilizando estratégias, a linha 1468: 
para viabilizar mudanças positivas neste contexto social. Para emenda, parágrafo 02. 
ADITIVAR a linha 1487: ... e aplicação e onde se lê: pela efetivação de reforma tributária 
fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, 
pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela flexibilização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas 
de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. Leia-se: pela efetivação de reforma e 
aplicação tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 
95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. Para a 
emenda, parágrafo 04. ADITIVAR a linha 1498: regional, estadual e municipal; e onde se lê: 
pelo efetivo monitoramento e avaliação do PNE, visando a materialização de suas metas e 
estratégias direcionadas à melhoria da educação nacional. Leia-se: pelo efetivo monitoramento 
e avaliação do PNE, visando a materialização de suas metas e estratégias direcionadas à 
melhoria da educação nacional, regional, estadual e municipal. Para a emenda, parágrafo 05. 
ADITIVAR a linha 1501: visando recursos da União e onde se lê: pela regulamentação do SNE 
e da cooperação federativa na educação, por lei complementar. Leia-se: pela regulamentação 
do SNE e da cooperação federativa na educação, por lei complementar, visando recursos da 
União. Para a emenda, parágrafo 10. ADITIVAR a linha 1525: e fiscalização efetiva e onde se 
lê: pela regulamentação do ensino privado, sob as exigências legais e de qualidade aplicadas 
à educação pública. Leia-se: pela regulamentação e fiscalização efetiva do ensino privado, sob 
as exigências legais e de qualidade aplicadas à educação pública. Para a emenda, parágrafo 
17. SUPRIMIR a linha 1561: revogação por Manutenção e adequação e ADITIVAR a mesma 
linha: ... da revogação e onde se lê: pela revogação da “Base Nacional Comum Curricular”, da 
“Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores 
(Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação e a tornam 
tecnicista, desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço privatista sobre 
a educação. Leia-se: pela manutenção e adequação da “Base Nacional Comum Curricular”, da 
revogação da “Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para a Formação de 
Professores (Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), que estreitam a formação 
e a tornam tecnicista, desvalorizam os/as profissionais da educação e promovem o avanço 
privatista sobre a educação. ADITIVAR na linha 1574: ...visando elevar o padrão de qualidade 
na formação dos professores das escolas públicas da Educação Básica no Território Nacional 
...e onde se lê: pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de 
ensino superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos, reafirmando a necessidade de implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada  

 

Muritiba 
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(Resolução CNE CP 02/2015). Leia-se: pela aplicação e fortalecimento dos cursos de formação 
de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com garantia de 
autonomia para a elaboração de seus projetos formativos, visando elevar o padrão de 
qualidade na formação dos professores das escolas públicas da Educação Básica no Território 
Nacional, reafirmando a necessidade de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada (Resolução CNE CP 
02/2015). EMENDAS SUPRESSIVAS SUPRIMIR a linha 1468: e com energia, onde se lê: Não 
existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida de todas as formas e com energia. Leia-se: 
Não existe, também, uma democracia com alta intensidade e uma civilização desenvolvida sem 
proteção à vida das mulheres e sem enfrentamento do racismo estrutural e sua superação 
social. Também não é possível um país desenvolvido convivendo com a mazela da pobreza, 
que, consequentemente, precisa ser combatida utilizando estratégias de todas as formas para 
viabilizar mudanças positivas neste contexto social. Para a emenda, parágrafo 17. SUPRIMIR 
a linha 1561: revogação por Manutenção e adequação EMENDAS SUBSTITUTIVAS 
SUBSTITUIR a linha 1516; exclusivamente por preferencialmente e onde se lê: pelo fim do 
financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo fortalecimento 
da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada 
a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. Leia-se: pela 
continuação do financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo 
fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, 
sendo assegurada a destinação de recursos públicos preferencialmente para as instituições 
públicas. Para emenda, parágrafo 13. SUBSTITUIR a linha 1545: contra as por a favor das 
Para emenda, parágrafo 19. SUBSTITUIR na linha 1572: pelo por pela aplicação e, NOVAS 
EMENDAS Para o parágrafo 07: pelo resgate dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo 
Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão pública. Ficaram 
aprovadas as seguintes proposições: Mobilização e Articulação para a criação de escolas em 
tempo integral, garantindo aos estudantes, no turno oposto, espaços formativos, oficinas de 
artes e cursos técnicos voltados ao empreendedorismo. Para o parágrafo 08 ficaram aprovadas 
as seguintes proposições: Investimentos para toda rede pública, sem exclusão, e em todos os 
segmentos; Suporte de materiais pedagógicos, que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos 
educacionais, em especial da Educação infantil; Criação de salas multifuncionais nas Escolas 
Públicas, com materiais de apoio pedagógico para alunos portadores de necessidades 
especiais. Para o parágrafo 09. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: A criação de 
projetos municipais e parceria públicos/privadas a fim de levar a toda comunidade escolar, 
serviços e equipamentos essenciais para a inclusão digital; Garantir a inclusão digital, como 
direito social, potencializando, em menor tempo, o processo de transformação digital do país, 
por meio de expansão da conectividade das populações que habitam as regiões mais carentes. 
Para o parágrafo 14. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: Implantação, 
fortalecimento e efetivação do Colegiado Escolar em todas as Instituições de Ensino; Que 
estudantes com deficiência possam fazer parte dos colegiados e grêmios escolares; Ofertar 
formação continuada, aos professores da rede, em Língua Brasileira de Sinais. (LIBRAS); 
Realização de Concurso ou Processo seletivo, para o provimento de cargos de interpretes e 
alfabetizadores em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); Incluir nos PPPs, ações voltadas 
para a inclusão. Para o parágrafo 18. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: Organizar 
mecanismos e núcleos específicos para acompanhar e garantir celeridade no processo de 
construção, discussão e implementação dos direitos trabalhistas dos profissionais da 
educação. Para o parágrafo 20. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: Implantação de 
salas da Educação de Jovens e Adultos- EJA , nos espaços dos segmentos dos Povos 
Tradicionais; Reformulação dos PPPS, inserindo como temática de discussão da comunidade 
escolar na modalidade da Educação de Jovens e Adultos- EJA, violência contra as Mulheres, 
contra idosos, suas leis e as consequências; Inserir nas formações continuadas, para os 
professores e professoras, as temáticas de violência contra as Mulheres, contra idosos, suas 
leis e as consequências; Ações educacionais, direcionadas a discussões sobre raça, gênero, 
cor, etnia, e população LGBTQAI+; Garantir a participação da sociedade civil na Educação; 
Implantar referências locais nos Currículos Educacionais; Elaborar, de forma participativa e 
democrática, um Plano de Ação objetivando abordar e discutir com os estudantes e demais 
agentes escolares, ao longo do ano letivo, os direitos sociais básicos dos cidadãos brasileiros. 
Para o parágrafo 21. Ficaram aprovadas as seguintes proposições: Oferta de cursos 
profissionalizantes em concomitância ao Ensino Regular; Ofertar condições de acessibilidade 
e permanência deste público ao Ensino; Reorganizar os conteúdos programáticos, bem como 
a dinâmica das aulas, para alavancar a Educação de Jovens e Adultos no município. 
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Resgatar os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 
financiamento da educação pública, de gestão pública. 2- Efetivar a reforma tributária 
redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do 
congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela revisão da Lei de responsabilidade 
Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e templos religiosos e revogação das 
demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 3- Manutenção e ampliação 
das políticas públicas educacionais que visam reparação histórica e equidade social, tais como, 
a lei de cotas. 4- Garantir a ampliação e a efetivação do atendimento para os alunos da 
educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento especializado, sala de 
recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, contribuindo assim, no 
processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo igualdade e equidade. 5- 
Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como 
espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos pedagógicos e da 
relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola 
pública. 6- Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova a busca ativa de 
crianças e adolescentes fora da escola. 7- Garantir a não autorização de cursos de graduação 
na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na modalidade EaD. 8- 
Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas e os grupos fascistas 
como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". 9- Implementar e efetivar 
políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, permanência e aprendizagem na 
escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 10- Efetivação de reforma 
tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e, 
portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela flexibilização da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas 
de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 11- Pela efetiva materialização do Fundeb, 
como fundo robusto e permanente, coma instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como 
realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, com 
preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais para pagamento dos/as 
profissionais da educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados 
aos programas complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem 
destinação de recursos via políticas meritocráticas ou vouchers. 12- Pela alteração do 
regimento do CACS FUNDEB, para que só participem da diretoria membros de movimentos 
sociais, sem vínculos empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo mesmo. 13- Pelo fim do 
financiamento público para investimentos privados na área da educação e pelo fortalecimento 
da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada 
a destinação de recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. 14- Pela 
gestão democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de 
liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades e 
de estudantes e, assim, valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-
docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as 
organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem 
Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. 15- Contra os cortes orçamentários, os 
contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e institutos federais e 
contra quaisquer ataques do poder político e do Poder Judiciário em relação à autonomia 
universitária e à escolha dos seus dirigentes. 16- Contra todas as formas de desqualificação 
da educação e de financeirização, privatização, terceirização e transferência de 
responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e 
modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. 17- Garantir a aplicação dos 
recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços educativos bem como a 
formação continuada dos profissionais da educação com planejamento eficaz e eficiente, 
baseado no sistema de meritocracia. 18- Garantir a efetivação de políticas públicas visando 
consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a 
parceria entre família, sociedade e poder público. 19- Fortalecer políticas públicas para a 
Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma 
perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. 20- Garantir a 
igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse 
financeiro a eles destinado. 21- Garantir aos professores e estudantes em situação de 
vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade 
para todas as escolas e níveis de ensino. 22- Efetivar a implementação do Piso salarial 
Nacional para os profissionais da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas 
e privadas, com intuito de impedir os retrocessos existentes. 23- Ressarcir os recursos 
provenientes dos Royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da 
Educação Pública. 24- Efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização 
de suas metas e estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. 25- Gestão 
democrática da educação e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas 
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as estruturas educacionais, com efetiva participação da sociedade. 26- Fortalecimento dos 
cursos de  
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formação de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com 
garantia de autonomia para a elaboração de seus projetos formativos. 

   

     

 

1- Por uma educação de qualidade em todos os níveis, principalmente para alunos que cursa 
a educação básica em escola pública, garantindo a estes o direito de ingressarem em 
Universidades Públicas para terminarem seus estudos em cursos superiores. 2- Financiamento 
para formação continuada dos profissionais de educação garantidos em Lei com recursos 
públicos. 3- Garantia de recursos tecnológicos a todas as escolas públicas da educação básica. 
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PROPOSTA 01 Fortalecer os Conselhos Escolares, Municipais, Estaduais e demais órgãos 
Colegiados. PROPOSTA 02 Desvincular o recurso do FUNDEB do percentual geral dos gastos 
com pessoal, transformando-o em um fundo permanente com rubricas orçamentária definidas 
por uma Politica de Estado e estabelecendo a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal 
para os gastos com Educação. PROPOSTA 03 Garantir a liberdade de expressão, 
considerando a necessidade essencial de respeito as diversidades culturais, sociais, políticas, 
religiosas, étnicas e de gênero. 
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22. Promover a cidadania cultural das diferentes juventudes, garantindo a todos os segmentos 
o acesso a bens culturais e livre expressão de suas identidades. 

 

Piripá 

 

     

 

23. Pela efetivação de políticas de incentivo finaceiro aos profissionais da educação pela 
reparação de danos psiquicos e materiais advindos da pandemia da covid 19. 

 

Piripá 

 

     

 

24. Pelo fortalecimento e retorno das verbas de incentivo a pesquisa. 
 

Piripá 

 

     

 

Eixo VI (linha 1489 – Suprimir “pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal”; linhas 
1514 a 1517 – Suprimir “pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área 
da educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, 
desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as 
instituições públicas; linhas 1545 a 1546 – Suprimir “contra as organizações sociais, as 
parcerias público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas 
“Leis da Mordaça”; linhas 1554 a 1555 “e do Poder Judiciário em relação à autonomia 
universitária e à escolha dos seus dirigentes”; 1661 a 1665 – Suprimir “pela revogação da “Base 
Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do Ensino Médio”, e das Diretrizes Nacionais para 
a Formação de Professores (Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019), ficando 
como substitutiva “que estreita a formação e a torna tecnicista, desvalorizando os/as 
profissionais da educação e promovendo o avanço privatista sobre a educação”; linha 1579 
Suprimir “antes do golpe 2016”, ficando como substitutiva “de gestões anteriores”. 

 

Piritiba 

 



701 

 

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 PROPOSIÇÕES/EMENDAS APROVADAS PELAS PLENÁRIAS DE EIXOS TEMÁTICOS 
Eixo VI Construção de um Projeto de Nação Soberana e de Estado Democrático, em Defesa 
da Democracia, da Vida, dos Direitos Sociais, da Educação e do PNE. ( )Aditiva ( )Supressiva 
( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 1- Resgatar os recursos dos royalties 
do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão 
pública. 2- Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 
nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e 
templos religiosos e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais. 3- Manutenção e ampliação das políticas públicas educacionais que visam reparação 
histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. 4- Garantir a ampliação e a efetivação do 
atendimento para os alunos da educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento 
especializado, sala de recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, 
contribuindo assim, no processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo 
igualdade e equidade. 5- Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos 
pedagógicos e da relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e 
gratuito na escola pública. 6- Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova 
a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. 7- Garantir a não autorização de 
cursos de graduação na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na 
modalidade EaD. 8- Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas 
e os grupos fascistas como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". 9- 
Implementar e efetivar políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, 
permanência e aprendizagem na escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 
10- Efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 11- Pela 
efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, coma instituição do 
Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de 
percentuais para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário 
educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva 
ampliação da complementação da União, sem destinação de recursos via políticas 
meritocráticas ou vouchers. 12- Pela alteração do regimento do CACS FUNDEB, para que só 
participem da diretoria membros de movimentos sociais, sem vínculos empregatícios com os 
órgãos fiscalizados pelo mesmo. 13- Pelo fim do financiamento público para investimentos 
privados na área da educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, 
de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos 
exclusivamente para as instituições públicas. 14- Pela gestão democrática e autônoma da 
educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico de 
profissionais da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os 
projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter 
público e gratuito na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-
privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. 
15- Contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento 
das universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques do poder político e do Poder 
Judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes. 16- Contra 
todas as formas de desqualificação da educação e de financeirização, privatização, 
terceirização e transferência de responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, 
em todos os níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. 
17- Garantir a aplicação dos recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços 
educativos bem como a formação continuada dos profissionais da educação com planejamento 
eficaz e eficiente, baseado no sistema de meritocracia. 18- Garantir a efetivação de políticas 
públicas visando consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos 
que fortaleçam a parceria entre família, sociedade e poder público. 19- Fortalecer políticas 
públicas para a Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação 
Especial, em uma perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. 
20- Garantir a igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando 
o repasse financeiro a eles destinado. 21- Garantir aos professores e estudantes em situação 
de vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade 
para todas as escolas e níveis de ensino. 22- Efetivar a implementação do Piso salarial 
Nacional para os profissionais da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas 

 

Presidente 
Tancredo Neves 

 



702 

 

 

e privadas, com intuito de impedir os retrocessos existentes. 23- Ressarcir os recursos 
provenientes dos  
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Royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação Pública. 
24- Efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização de suas metas e 
estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. 25- Gestão democrática da 
educação e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas 
educacionais, com efetiva participação da sociedade. 26- Fortalecimento dos cursos de 
formação de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com 
garantia de autonomia para a elaboração de seus projetos formativos. 

   

     

 

EIXO V: DEFINIÇÃO DE UMA ESCOLA PARA O FUTURO QUE ASSEGURE O ACESSO À 
INOVAÇÃO E A TECNOLOGIA PROPOSTAS Grupo 01: • Adequar os espaços escolares com 
reformas sustentáveis, com criação de novas arquiteturas que garantam a integração de novas 
tecnologias; • Disponibilizar equipamentos tecnológicos (computadores, celulares, tabletes, 
internet) para o corpo docente e discente das escolas, possibilitando a melhoria do processo 
educativo, com direito a igualdade e permanência; Grupo 02: • Garantia de infraestrutura 
tecnológica que permita a internacionalização curricular, ampliação da conectividade, o acesso 
integral da internet e a disposição computacional; • Fornecer a todas as instituições escolares 
do município, um funcionário especialista em T.I., ou novas tecnologias, que dará suporte ao 
professor nas suas metodologias pedagógicas; • Dar garantia de recursos humanos ao 
professor e ao aluno tendo como material pedagógico: computadores, impressoras, acesso à 
internet, softwares, pacotes de aplicativos de edição de texto e planilhas e aparelhos 
tecnológicos que fornecerão interação entre alunos e professores no ensino virtual, além da 
criação de uma plataforma ou aplicativo de uso municipal que garanta aos professores e alunos 
da rede de ensino do município, uma interação e acompanhamento individual e/ou grupal 
durante todo o percurso de aprendizagem; Grupo 03: • Garantia de formação continuada para 
o corpo docente, sobre o uso do avanço tecnológico, incluindo os programas de ensino, 
utilizando aplicativos educacionais; • Implantação de políticas públicas que possam garantir o 
direito ao uso das ferramentas digitais e tecnológicas por parte de todos os poderes envolvidos; 
Grupo 04: • Ampliar a melhoria da estrutura escolar com acesso à internet; 
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EIXO VI POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DA INTEGRAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA 
CONECTIVIDADE À EDUCAÇÃO. Em um mundo cada vez mais impactado pelo avanço 
tecnológico, construir uma escola para futuros possíveis, alinhada às novas demandas sociais, 
passa necessariamente pela integração do processo educativo à tecnologia e à conectividade. 
O compromisso primeiro da Educação é promover a inclusão social por meio da oferta dos 
instrumentos necessários ao desenvolvimento pessoal, à inserção exitosa no mercado de 
trabalho e ao pleno exercício da cidadania, direitos sociais previstos constitucionalmente. 
Nessa perspectiva, a garantia de uma Educação pautada na tecnologia e na conectividade 
constitui-se como direito básico de todos os estudantes. Organismos internacionais têm, 
continuamente, alertado que o acesso digital é uma linha divisória por estimular a inclusão 
social e a produtividade. A pandemia da COVID-19 fortaleceu esse argumento, ao revelar a 
importância do acesso digital para garantir o ensino híbrido e a distância, possibilitar o trabalho 
remoto e também viabilizar o comércio eletrônico e a oferta de serviços para atender a uma 
série de novas demandas. Nesse novo cenário, o Brasil teve que enfrentar problemas 
relacionados à conectividade e à disponibilidade de recursos tecnológicos para acesso à 
comunicação e informação, para estudo, trabalho ou lazer. É fundamental mudar essa 
realidade. Em especial, para crianças e jovens marginalizados, as tecnologias digitais podem 
se transformar em importante ferramenta para favorecer oportunidades de aprendizagem, 
contribuindo para a quebra de ciclos intergeracionais de pobreza. O fato é que milhões de 
crianças que poderiam se beneficiar da tecnologia, para aprender, estão excluídas dessa 
realidade. Repensar o propósito da Educação e a organização da aprendizagem nunca foi tão 
urgente. Diante desse desafio, sugere-se as seguintes propostas: 6.1 Definir uma agenda 
nacional, estadual e municipal que desenvolva políticas públicas em prol da garantia da oferta 
de educação articulada à tecnologia respeitando as diversas realidades de todos os 
estudantes. 6.2 Garantir o que preconiza a BNCC no que se refere ao uso crítico e responsável 
das tecnologias alinhados a suas competências gerais. Modificação sugerida na Plenária Final 
Garantir o que preconiza a BNCC, o Documento Curricular Referencial do Estado e o 
Documento Curricular Referencial do Município no que se refere ao uso crítico e responsável 
das tecnologias alinhados a suas competências gerais, para a melhoria da educação. 6.3 
Implementar políticas públicas de inclusão digital garantindo, cidadania digital, que permitam 
aos estudantes explorarem com segurança e confiança o mundo digital enquanto usuários 
ativos da tecnologia. 6.4 Investir em material didático e ferramentas tecnológicas que 
estimulem nos profissionais de educação, bem como nos estudantes, o pensamento 
computacional, enquanto capacidade  
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criativa, crítica e estratégica de utilizar as bases computacionais nas diferentes áreas de 
conhecimento para a resolução de problemas e o design como ferramenta de desenvolvimento 
de atitude crítica e criativa, reconhecendo estas como habilidades que fortaleçam o 
protagonismo do estudante. 6.5 Investir em materiais didáticos, recursos tecnológicos e 
formação continuada que possibilitem a todos (discentes e docentes) a iniciação científica, 
visando a apropriação inicial e gradual das ciências e suas aplicações, e para que os diferentes 
atores (professores, coordenadores e diretores) desenvolvam conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários para garantir o uso potencializado das tecnologias no processo educativo. 
6.6 Integrar tecnologia ao currículo tendo como referência os eixos norteadores: cultura digital, 
pensamento computacional, design e iniciação científica, promovendo a diversificação de 
iniciativas e práticas pedagógicas, acompanhando as tendências, colocando o estudante no 
centro do processo educativo. 6.7 Estimular os educadores a utilizar as inovações tecnológicas, 
implementando metodologias ativas (oficinas práticas) para que assim dediquem maior tempo 
às atividades de aprendizagens do aluno, garantindo formação continuada e contínua para os 
professores desenvolverem neles as competências que pretendem despertar e fomentar nos 
estudantes. 6.8 Investir em recursos, softwares, ferramentas tecnológicas e formação 
continuada e contínua que possibilitem ao professor otimizar seu tempo dedicando-se de forma 
mais eficaz às interações e experiências de aprendizagem significativa que gerem resultado 
de alto impacto para todos os estudantes. 6.9 Disponibilizar computadores e outros 
equipamentos (celulares, notebooks, tablets) de qualidade, bem como o acesso e qualidade 
da conexão com a internet e serviços de armazenagem na nuvem, além garantir manutenção 
contínua dos equipamentos e espaços. 6.10 Disponibilizar conteúdo e recursos digitais, acesso 
e uso de programas, softwares, pacotes de aplicativos de edição de texto e planilha, conteúdos 
digitais (materiais de aprendizado, videoaulas, jogos educacionais), assim como materiais e 
tecnologias que permitam aos estudantes fazer experimentos e construir objetos físicos e 
virtuais (kits de robótica, computação física, impressoras 3D, ferramentas de programação, 
laboratórios virtuais, ferramentas de criação). 6.11 Fomentar uma cultura de inovação que 
mobilize novas dinâmicas e iniciativas e ofereça a base de sustentação para garantia e 
integração da infraestrutura, conteúdos digitais e formação continuada dos profissionais de 
educação, bem como a coleta, ao armazenamento e ao processamento de dados com 
transparência e segurança, para melhoria do processo de aprendizagem e da gestão escolar, 
tendo como princípio básico a proteção da privacidade das informações de professores e 
estudantes. Ressalta-se que o alcance das propostas apresentadas requer esforço e 
objetividade. De fato, não existem respostas simplistas para a organização e construção de 
uma escola para o futuro. Nesse sentido, a elaboração do PNE 2024-2034 precisa contemplar 
as necessárias mudanças que permitam dar escala para as boas práticas inovadoras presentes 
nas escolas públicas e privadas que já se reorganizaram em torno do novo paradigma da 
aprendizagem. A certeza de avançar na direção de uma Educação transformadora, que 
garanta mais qualidade e equidade, é a força motriz que vai impulsionar esse processo de 
mudança. Para alcançá-lo, será necessário superar paradigmas, estar abertos ao novo e 
sobrepor obstáculos pessoais, técnicos, políticos e de investimento. O caminho a ser percorrido 
é longo, mas é preciso acelerar o passo, porque o futuro é agora. 

   

     

 

Sem sugestões de emendas. 
 

Riachão do 
Jacuípe 

 

     

 

ATA DA PLENÁRIA DOS EIXOS V E VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL Às oito horas, do dia 
catorze de dezembro de dois mil e vinte e um, na Escola Municipal Dr. Eraldo Tinoco, foi 
realizada a IV Conferência Municipal da Educação no município de Sapeaçu - Bahia. A 
Conferência abordou os eixos: EIXO V - Gestão democrática e financiamento da educação: 
participação, transparência e controle social; EIXO VI - Construção de um projeto de nação 
soberana e de estado democrático, em defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais, da 
educação e do PNE. Foi aberta pelo grupo de trabalho: Coordenadores: Pedro da Silva Araújo 
Júnior, Rafaela Santana do Carmo Rodrigues e João Pedro Santos Mota. Relator(a): Taylon 
Maia Santos. Apresentada a pauta: 1. Apresentação da equipe de trabalho com a apresentação 
lúdica do vídeo; 2. Apresentação e análise do Documento-Referência, do Eixo correspondente; 
3. Elaboração, discussão e votação das propostas na plenária de eixo; 4. Encaminhamentos 
das deliberações para a plenária final; 5. Definição dos candidatos interessados em assumir a 
função de Delegados do Eixo correspondente, 6. Aberto os debates, os participantes fizeram 
uso da palavra, debatendo o tema do eixo proposto, elaborando proposições, sendo que foram 
aprovadas as seguintes proposições na plenária  
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de eixo com mais de 50% dos votos: Proposição 01. Manutenção das atuais fontes de 
financiamento da Educação Básica e repasse de percentuais de novas receitas provenientes 
de recursos da repatriação, exploração de recursos minerais, taxação sobre grandes fortunas 
e movimentação financeira para se fazer frente aos desafios educacionais; Proposição 02. 
Regulamentação e implementação do CAQ e do CAQi. Proposição 03. Formalização de 
parcerias entre os entes federados, com vistas à implementação de políticas de 
desenvolvimento econômico e social, que integrem trabalho, educação, cultura, desporto, meio 
ambiente, ciência e tecnologia, saúde, inclusão social e melhoria da qualidade de vida em 
geral. Proposição 04. Realização de parcerias entre União, Estados e Municípios, visando 
melhorar as condições objetivas e infra estruturais das escolas, a profissionalização e 
valorização dos profissionais da educação, a relação discente-turma-docente, a inovação 
nas/das práticas pedagógicas, entre outros aspectos; Proposição 05. Os sistemas estaduais 
devem regulamentar formas de articulação e colaboração com os sistemas municipais, 
otimizando recursos e a qualidade da oferta educacional; Proposição 06. Assegurar que os 
direitos dos profissionais de ensino tornem-se políticas de Estado e não apenas de Governo. 
Em seguida passou-se para a discussão sobre os candidatos interessados em assumir a 
função de delegado. Foram indicados à plenária: Betânia Macedo da Silva de Castro Cecília 
Fonseca Nogueira Por fim, não havendo mais nada a ser tratado e a pauta cumprida, a 
coordenação do grupo de trabalho deu por encerrada as discussões no eixo, direcionando 
todos os participantes à plenária final para relatoria das proposições e votação final, posterior 
encaminhamento das proposições aprovadas para à Conferência Estadual de Educação. E, 
para constar, fiz lavrar o presente termo, que após lido e achado conforme, será por todos 
assinado. Sapeaçu – Bahia, 14 de dezembro de 2021 Coordenadores: Pedro da Silva Araújo 
Júnior, Rafaela Santana do Carmo Rodrigues e João Pedro Santos Mota. Relator(a): Taylon 
Maia Santos. 

   

     

 

Propostas apresentadas: pela efetivação de políticas educacionais que viabilizem melhorias na 
educação, observando as necessidades locais de cada município e estado como: acesso a 
escola, garantir condições físicas e matérias para melhoria dos índices de aprendizagem e 
permanência na escola. sendo as proposições aprovadas por todos. 

 

Saúde 

 

     

 

( )Aditiva ( )Supressiva ( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Resgatar os 
recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da 
educação pública, de gestão pública. - Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela 
revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos 
investimentos em áreas sociais, pela revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação 
das grandes fortunas, entidades e templos religiosos e revogação das demais medidas de 
ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. - Manutenção e ampliação das políticas públicas 
educacionais que visam reparação histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. - 
Garantir a ampliação e a efetivação do atendimento para os alunos da educação especial 
dando-lhes direito ao cuidador, atendimento especializado, sala de recursos, preparação dos 
familiares, capacitação dos professores, contribuindo assim, no processo de aprendizagem 
favorecendo a inclusão e promovendo igualdade e equidade. - Garantir uma gestão 
democrática e autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e 
pensamento crítico e a efetivação dos projetos pedagógicos e da relação currículo-docência, 
afirmando a natureza e o caráter público e gratuito na escola pública. - Regulamentar o SNE 
por lei complementar que também promova a busca ativa de crianças e adolescentes fora da 
escola. - Garantir a não autorização de cursos de graduação na área da saúde e graduação 
de professores ministrados totalmente na modalidade EaD. - Combater as ideias de 
organizações sociais e parcerias público-privadas e os grupos fascistas como "Escola sem 
partido" e suas correlatas "leis da mordaça". - Implementar e efetivar políticas educacionais 
voltadas aos estudantes cujo acesso, permanência e aprendizagem na escola foram afetados 
pela Pandemia do Novo Corona Vírus. - Efetivação de reforma tributária fortemente 
redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do 
congelamento dos investimentos sociais, pela flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e pela taxação das grandes fortunas e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que 
fragilizam as políticas sociais. - Pela efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e 
permanente, coma instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência 
de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, com preservação de fontes 
orçamentárias, com preservação de percentuais para pagamento dos/as profissionais da 
educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas 
complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers. - Pela alteração do regimento do CACS 
FUNDEB, para que só participem da  
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diretoria membros de movimentos sociais, sem vínculos empregatícios com os órgãos 
fiscalizados pelo mesmo. - Pelo fim do financiamento público para investimentos privados na 
área da educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão 
pública, desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente 
para as instituições públicas. - Pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, 
de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político 
pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito 
na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos 
fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. - Contra os cortes 
orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e 
institutos federais e contra quaisquer ataques do poder político e do Poder Judiciário em 
relação à autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes. - Contra todas as formas de 
desqualificação da educação e de financeirização, privatização, terceirização e transferência 
de responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas 
e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. - Garantir a aplicação dos 
recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços educativos bem como a 
formação continuada dos profissionais da educação com planejamento eficaz e eficiente, 
baseado no sistema de meritocracia. - Garantir a efetivação de políticas públicas visando 
consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a 
parceria entre família, sociedade e poder público. - Fortalecer políticas públicas para a 
Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma 
perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. - Garantir a 
igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse 
financeiro a eles destinado. - Garantir aos professores e estudantes em situação de 
vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade 
para todas as escolas e níveis de ensino. - Efetivar a implementação do Piso salarial Nacional 
para os profissionais da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas e 
privadas, com intuito de impedir os retrocessos existentes. - Ressarcir os recursos provenientes 
dos Royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação 
Pública. - Efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização de suas metas 
e estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. - Gestão democrática da 
educação e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas 
educacionais, com efetiva participação da sociedade. - Fortalecimento dos cursos de formação 
de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com garantia de 
autonomia para a elaboração de seus projetos formativos. 

   

     

 

Eixo VI Construção de um Projeto de Nação Soberana e de Estado Democrático, em Defesa 
da Democracia, da Vida, dos Direitos Sociais, da Educação e do PNE. ( )Aditiva ( )Supressiva 
( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Resgatar os recursos dos royalties 
do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão 
pública. - Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 
nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e 
templos religiosos e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais. - Manutenção e ampliação das políticas públicas educacionais que visam reparação 
histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. - Garantir a ampliação e a efetivação do 
atendimento para os alunos da educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento 
especializado, sala de recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, 
contribuindo assim, no processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo 
igualdade e equidade. - Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos 
pedagógicos e da relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e 
gratuito na escola pública. - Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova 
a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. - Garantir a não autorização de cursos 
de graduação na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na 
modalidade EaD. - Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas e 
os grupos fascistas como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". - 
Implementar e efetivar políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, 
permanência e aprendizagem na escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 
- Efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. - Pela efetiva 
materialização do Fundeb, como fundo  
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robusto e permanente, coma instituição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e 
referência de justiça federativa, aliando qualidade e financiamento, com preservação de fontes 
orçamentárias, com preservação de percentuais para pagamento dos/as profissionais da 
educação, com os recursos do salário educação exclusivamente destinados aos programas 
complementares, e progressiva ampliação da complementação da União, sem destinação de 
recursos via políticas meritocráticas ou vouchers. - Pela alteração do regimento do CACS 
FUNDEB, para que só participem da diretoria membros de movimentos sociais, sem vínculos 
empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo mesmo. - Pelo fim do financiamento público 
para investimentos privados na área da educação e pelo fortalecimento da educação pública e 
popular, gratuita, de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a destinação de 
recursos públicos exclusivamente para as instituições públicas. - Pela gestão democrática e 
autônoma da educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e pensamento 
crítico de profissionais da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, 
valorizar os projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza 
e o caráter público e gratuito na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias 
público-privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da 
Mordaça”. - Contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o 
sucateamento das universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques do poder 
político e do Poder Judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha dos seus 
dirigentes. - Contra todas as formas de desqualificação da educação e de financeirização, 
privatização, terceirização e transferência de responsabilidades do Estado na educação à 
iniciativa privada, em todos os níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos 
direitos trabalhistas. - Garantir a aplicação dos recursos públicos no melhoramento e 
infraestrutura dos espaços educativos bem como a formação continuada dos profissionais da 
educação com planejamento eficaz e eficiente, baseado no sistema de meritocracia. - Garantir 
a efetivação de políticas públicas visando consolidar os direitos sociais e educacionais através 
de projetos educativos que fortaleçam a parceria entre família, sociedade e poder público. - 
Fortalecer políticas públicas para a Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, 
EPJAI, Educação Especial, em uma perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos 
e emancipatórios. - Garantir a igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade 
(CAQ), alinhando o repasse financeiro a eles destinado. - Garantir aos professores e 
estudantes em situação de vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e 
disponibilidade de aparelhos tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito 
à internet der alta velocidade para todas as escolas e níveis de ensino. - Efetivar a 
implementação do Piso salarial Nacional para os profissionais da Educação em regime 
temporário e efetivo das redes públicas e privadas, com intuito de impedir os retrocessos 
existentes. - Ressarcir os recursos provenientes dos Royalties do petróleo e do Fundo Social 
do Pré – sal para financiamento da Educação Pública. - Efetivo monitoramento e avaliação do 
PME, visando a materialização de suas metas e estratégias direcionadas à melhoria da 
educação municipal. - Gestão democrática da educação e pelo fortalecimento dos órgãos e 
processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com efetiva participação da 
sociedade. - Fortalecimento dos cursos de formação de professores em instituições de ensino 
superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a elaboração de seus 
projetos formativos. 

   

     

 

Apresentar de forma transparente em quais áreas e de quai forma seriam aplicadas as taxas 
arrecadadas sobre as grandes fortunas. 
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22. Pela união e parceria entre ensino público e privado, com o objetivo comum de ofertar uma 
educação de qualidade para todos e todas e contribuir na formação integral dos/das estudantes 
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17. Pela complementação da (BNCC) “Base Nacional Comum Curricular”, da “Reforma do 
Ensino Médio”, e Das Diretrizes Nacionais para a formação de professores (resolução do CNE 
nº 2, de 20 de dezembro de 2019), com um currículo que complementem as especificidades e 
características regionais. 
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Eixo VI Construção de um Projeto de Nação Soberana e de Estado Democrático, em Defesa 
da Democracia, da Vida, dos Direitos Sociais, da Educação e do PNE. ( )Aditiva ( )Supressiva 
( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas - Resgatar os recursos dos royalties 
do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão 
pública. - Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 
nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e 
templos religiosos e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais. - Manutenção e ampliação das políticas públicas educacionais que visam reparação 
histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. - Garantir a ampliação e a efetivação do 
atendimento para os alunos da educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento 
especializado, sala de recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, 
contribuindo assim, no processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo 
igualdade e equidade. - Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico e a efetivação dos projetos 
pedagógicos e da relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e 
gratuito na escola pública. - Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova 
a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. - Garantir a não autorização de cursos 
de graduação na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na 
modalidade EaD. - Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas e 
os grupos fascistas como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". - 
Implementar e efetivar políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, 
permanência e aprendizagem na escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 
- Efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. - Pela efetiva 
materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, coma instituição do Custo Aluno-
Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando qualidade e 
financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de percentuais 
para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário educação 
exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva ampliação da 
complementação da União, sem destinação de recursos via políticas meritocráticas ou 
vouchers. - Pela alteração do regimento do CACS FUNDEB, para que só participem da diretoria 
membros de movimentos sociais, sem vínculos empregatícios com os órgãos fiscalizados pelo 
mesmo. - Pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área da educação 
e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, de gestão pública, desde a 
creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos exclusivamente para as 
instituições públicas. - Pela gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico de profissionais da educação, 
de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os projetos político 
pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e gratuito 
na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-privadas e os grupos 
fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. - Contra os cortes 
orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento das universidades e 
institutos federais e contra quaisquer ataques do poder político e do Poder Judiciário em 
relação à autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes. - Contra todas as formas de 
desqualificação da educação e de financeirização, privatização, terceirização e transferência 
de responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, em todos os níveis, etapas 
e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. - Garantir a aplicação dos 
recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços educativos bem como a 
formação continuada dos profissionais da educação com planejamento eficaz e eficiente, 
baseado no sistema de meritocracia. - Garantir a efetivação de políticas públicas visando 
consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos que fortaleçam a 
parceria entre família, sociedade e poder público. - Fortalecer políticas públicas para a 
Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação Especial, em uma 
perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. - Garantir a 
igualdade entre os entes federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse 
financeiro a eles destinado. - Garantir aos professores e estudantes em situação de 
vulnerabilidade, o acesso a tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos 
tecnológicos como: tablete, notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade 
para todas as escolas e níveis de ensino. - Efetivar a implementação do Piso salarial Nacional 
para os profissionais da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas e 
privadas, com intuito de impedir os retrocessos existentes. - Ressarcir os recursos provenientes 
dos Royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação 

 

Valença 

 



709 

 

 

Pública. - Efetivo monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização de suas metas 
e estratégias direcionadas à melhoria da educação municipal. - Gestão  
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democrática da educação e pelo fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas 
as estruturas educacionais, com efetiva participação da sociedade. - Fortalecimento dos cursos 
de formação de professores em instituições de ensino superior/universidades públicas, com 
garantia de autonomia para a elaboração de seus projetos formativos. 

   

     

 

III CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO BAIXO SUL DA BAHIA- III CIEBS-
2021 PROPOSIÇÕES/EMENDAS APROVADAS PELAS PLENÁRIAS DE EIXOS TEMÁTICOS 
Eixo VI Construção de um Projeto de Nação Soberana e de Estado Democrático, em Defesa 
da Democracia, da Vida, dos Direitos Sociais, da Educação e do PNE. ( )Aditiva ( )Supressiva 
( ) Substitutiva ( X ) Novas proposições/emendas novas 1-Resgatar os recursos dos royalties 
do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento da educação pública, de gestão 
pública. 2-Efetivar a reforma tributária redistributiva, pela revogação da Emenda Constitucional 
nº 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, pela 
revisão da Lei de responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas, entidades e 
templos religiosos e revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas 
sociais. 3-Manutenção e ampliação das políticas públicas educacionais que visam reparação 
histórica e equidade social, tais como, a lei de cotas. 4-Garantir a ampliação e a efetivação do 
atendimento para os alunos da educação especial dando-lhes direito ao cuidador, atendimento 
especializado, sala de recursos, preparação dos familiares, capacitação dos professores, 
contribuindo assim, no processo de aprendizagem favorecendo a inclusão e promovendo 
igualdade e equidade. 5-Garantir uma gestão democrática e autônoma da educação e de suas 
instituições, como espaços de liberdade e pensamento críticoe a efetivação dos projetos 
pedagógicos e da relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter público e 
gratuito na escola pública. 6-Regulamentar o SNE por lei complementar que também promova 
a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. 7- Garantir a não autorização de 
cursos de graduação na área da saúde e graduação de professores ministrados totalmente na 
modalidade EaD. 8- Combater as ideias de organizações sociais e parcerias público-privadas 
e os grupos fascistas como "Escola sem partido" e suas correlatas "leis da mordaça". 9- 
Implementar e efetivar políticas educacionais voltadas aos estudantes cujo acesso, 
permanência e aprendizagem na escola foram afetados pela Pandemia do Novo Corona Vírus. 
10-Efetivação de reforma tributária fortemente redistributiva, pela revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e, portanto, pelo fim do congelamento dos investimentos sociais, pela 
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela taxação das grandes fortunas e 
revogação das demais medidas de ajuste fiscal que fragilizam as políticas sociais. 11-Pela 
efetiva materialização do Fundeb, como fundo robusto e permanente, coma instituição do 
Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como realidade e referência de justiça federativa, aliando 
qualidade e financiamento, com preservação de fontes orçamentárias, com preservação de 
percentuais para pagamento dos/as profissionais da educação, com os recursos do salário 
educação exclusivamente destinados aos programas complementares, e progressiva 
ampliação da complementação da União, sem destinação de recursos via políticas 
meritocráticas ou vouchers. 12-Pela alteração do regimento do CACS FUNDEB, para que só 
participem da diretoria membros de movimentos sociais, sem vínculos empregatícios com os 
órgãos fiscalizados pelo mesmo. 13-Pelo fim do financiamento público para investimentos 
privados na área da educação e pelo fortalecimento da educação pública e popular, gratuita, 
de gestão pública, desde a creche, sendo assegurada a destinação de recursos públicos 
exclusivamente para as instituições públicas. 14-Pela gestão democrática e autônoma da 
educação e de suas instituições, como espaços de liberdade e pensamento crítico de 
profissionais da educação, de famílias, de comunidades e de estudantes e, assim, valorizar os 
projetos político pedagógicos e a relação currículo-docência, afirmando a natureza e o caráter 
público e gratuito na escola pública, contra as organizações sociais, as parcerias público-
privadas e os grupos fascistas como “Escola Sem Partido” e suas correlatas “Leis da Mordaça”. 
15-Contra os cortes orçamentários, os contingenciamentos, os bloqueios e o sucateamento 
das universidades e institutos federais e contra quaisquer ataques do poder político e do Poder 
Judiciário em relação à autonomia universitária e à escolha dos seus dirigentes. 16-Contra 
todas as formas de desqualificação da educação e de financeirização, privatização, 
terceirização e transferência de responsabilidades do Estado na educação à iniciativa privada, 
em todos os níveis, etapas e modalidades e contra todos os ataques aos direitos trabalhistas. 
17-Garantir a aplicação dos recursos públicos no melhoramento e infraestrutura dos espaços 
educativos bem como a formação continuada dos profissionais da educação com planejamento 
eficaz e eficiente, baseado no sistema de meritocracia. 18-Garantir a efetivação de políticas 
públicas visando consolidar os direitos sociais e educacionais através de projetos educativos 
que fortaleçam a parceria entre família, sociedade e poder público. 19-Fortalecer políticas 
públicas para a Educação do Campo e no campo, Educação Quilombola, EPJAI, Educação 
Especial, em uma perspectiva inclusiva criando mecanismos democráticos e emancipatórios. 
20-Garantir a igualdade entre os entes  

 

Wenceslau 
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federados no custo aluno – qualidade (CAQ), alinhando o repasse financeiro a eles destinado. 
21-Garantir aos professores e estudantes em situação de vulnerabilidade, o acesso a 
tecnologias através da aquisição e disponibilidade de aparelhos tecnológicos como: tablete, 
notebook, celular, e o acesso gratuito à internet der alta velocidade para todas as escolas e 
níveis de ensino. 22-Efetivar a implementação do Piso salarial Nacional para os profissionais 
da Educação em regime temporário e efetivo das redes públicas e privadas, com intuito de 
impedir os retrocessos existentes. 23-Ressarcir os recursos provenientes dos Royalties do 
petróleo e do Fundo Social do Pré – sal para financiamento da Educação Pública. 24-Efetivo 
monitoramento e avaliação do PME, visando a materialização de suas metas e estratégias 
direcionadas à melhoria da educação municipal. 25-Gestão democrática da educação e pelo 
fortalecimento dos órgãos e processos colegiados em todas as estruturas educacionais, com 
efetiva participação da sociedade. 26-Fortalecimento dos cursos de formação de professores 
em instituições de ensino superior/universidades públicas, com garantia de autonomia para a 
elaboração de seus projetos formativos. 
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REGIMENTO GERAL DA 4ª CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA - COEED 
2022 
 

CAPÍTULO I  

DAS BASES E CARACTERIZAÇÃO  

  

Art. 1º.  A 4ª Conferência Estadual de Educação da Bahia 2022 

– COEED 2022 se constitui como etapa que antecede as 

Conferências Nacionais de Educação, com ampla mobilização 

e participação popular e com sua estrutura organizada a partir 

dos relatórios advindos das Conferências Municipais ou 

Intermunicipais Educação respeitadas as diretrizes declaradas 

nos seguintes documentos, reunidos no CADERNO COEED 

2022:  

 I - Orientações aos Municípios rumo à COEED 2022; 

 II - Documento-Referência da COEED 2022; 

 III - Regimento Geral da COEED 2022; 

 IV - Regimento do Fórum Estadual de Educação da Bahia; 

 V - Orientações para a Criação e Fortalecimento de 

Fóruns Municipais de Educação. 

Art. 2º. O número de delegados/as credenciados/as e 

observadores/as será anunciado no início das atividades da 

COEED 2022, determinando-se esse procedimento para os 

demais momentos coletivos de discussões e debates.  

Art. 3º. A temática central da COEED 2022, que terá 

abrangência e desdobramentos em todos os níveis da sua 

programação, é “EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA 

DIVERSIDADE E DA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM 

PARTICIPAÇÃO POPULAR”.  

Art. 4º A COEED 2022 deverá apresentar um conjunto de 

propostas para embasar a participação do Estado da Bahia na 

2ª CONAPE e 4ª CONAE, de modo a expressar as 

manifestações de segmentos e setores educacionais do 

Estado frente à Educação e as políticas educacionais, em 

especial o monitoramento e avaliação dos Planos Decenais, 

superação das desigualdades educacionais, reconhecimento 

da diversidade, a fim de contribuir com a estruturação, 
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formalização e instituição do Sistema de Educação do Estado 

da Bahia e do Sistema Nacional de Educação.  

Art. 5º O tema da COEED 2022 orienta o conjunto de suas 

ações, em uma relação constitutiva com os seguintes EIXOS 

TEMÁTICOS: 

 

I - EIXO I – DÉCADAS DE LUTAS E CONQUISTAS 

SOCIAIS E POLÍTICAS EM XEQUE: O GOLPE, A 

PANDEMIA E OS RETROCESSOS NA AGENDA 

BRASILEIRA 

II - EIXO II – PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, 

POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À EDUCAÇÃO 

III - EIXO III – EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E 

DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL E INCLUSÃO 

IV - EIXO IV – VALORIZAÇÃO DOS/AS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, 

CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE 

TRABALHO E SAÚDE. 

V - EIXO V – GESTÃO DEMOCRÁTICA E 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: 

PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 

SOCIAL. 

VI - EIXO VI – CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE 

NAÇÃO SOBERANA E DE ESTADO 

DEMOCRÁTICO EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

DA VIDA, DOS DIREITOS SOCIAIS, DA 

EDUCAÇÃO E DO PNE.  

Art. 6º São também considerados como referência para 

discussão na COEED 2022 os documentos: 

 

I - ESTRUTURAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E 

INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DA BAHIA.   

II - A EDUCAÇÃO NA BAHIA PELA LENTE DO 

MONITORAMENTO DO PEE/BA 2016/2026.  
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III - A COEED 2022 E O DOCUMENTO-

REFERÊNCIA DA CONAE: CONVERGÊNCIAS E 

DISSONÂNCIAS.  

 

Art. 7º.  A COEED 2022 deverá envolver a participação ampla de 

profissionais da educação, gestores, pesquisadores, 

conselheiros, membros de fóruns e de movimentos sociais, pais 

e estudantes e demais atores que contribuem para a melhoria da 

educação para atuarem como representantes dos variados 

segmentos educacionais, denominados para fins de organização 

da 4ª Conferência como:  

 

I - Instituições  escolares e acadêmicas dos sistemas de 

ensino federal, estadual e municipal;   

II - Instituições  escolares e acadêmicas da iniciativa privada;   

III - Poder Público executivo, legislativo e judiciário;  

IV - Órgãos dos sistemas de ensino;   

V - Entidades de trabalhadores da educação básica, 

profissional e superior;   

VI - Entidades e organizações de pais e de estudantes;  

VII - Órgãos normativos, de controle social e de fiscalização da 

educação;  

VIII - Entidades e  comunidades científicas ligados à pesquisa 

educacional;   

IX - Movimentos sociais em defesa da educação e da 

diversidade.  

Art. 8º A COEED 2022 deverá envolver os vários Setores da Educação, a 

saber:  

I - Educação Básica; 

II - Modalidades da Educação Básica; 

III - Educação Profissional e Tecnológica; 

IV - Educação Superior. 

 

CAPÍTULO II  



717 

 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  

Art. 9º. Registra-se que a Conferência Estadual de 

Educação se constitui numa etapa da CONAPE 2022 e da 

CONAE de 2022, configurando-se como seus princípios os 

seguintes enunciados:  

I - Garantia da representatividade dos segmentos e 

setores educacionais.  

II - Destaque ao sentido sistêmico e de organicidade 

da educação, compreendida na sua essencialidade 

como espaço de direitos.  

III - Respeito à autonomia das instituições.  

IV - Reiteração da expectativa de compromissos 

entre órgãos e sistemas de educação, em interface 

permanente com a sociedade.  

V - Pluralismo de idéias e de concepções sócio-

pedagógicas, conexo aos debates, discussões e 

encaminhamentos.  

VI - Incentivo ao exame de aspectos desafiadores 

dos sistemas educativos, na proposição de 

soluções. 

Art. 10.  A COEED 2022 tem por objetivos:  

I - Acompanhar e avaliar as deliberações da 

COEED, CONAPE e CONAE de 2018, verificando 

seus impactos e procedendo às atualizações 

necessárias para a elaboração da política estadual 

de educação e da política nacional de educação, 

respectivamente;  

II - Discutir e divulgar os documentos deliberativos 

oriundos das Conferências Municipais de Educação 

ou Intermunicipais, em conformidade com as 

orientações existentes em todos os níveis de 

organização da COEED e das Conferências 

Nacionais de Educação de 2022.  

III - Contribuir com a perspectiva de universalizar o 

debate sobre a instituição dos Fóruns Municipais de 

Educação.  
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IV - Destacar os Planos Decenais de Educação – o 

nacional, o estadual e os dos municípios, como 

epicentro das políticas educacionais e centro 

organizativo para os debates nos Fóruns de 

Educação e como núcleo articulador na cooperação 

federativa.  

V - Reunir proposições do contexto estadual, 

oriundas de Conferências Municipais e conferências 

livres devidamente formalizadas e cadastradas 

junto a COEED.  

VI - Articulação de acordos entre atores sociais que 

privilegiam o consenso possível, o respeito às 

divergências e a busca por entendimentos para o 

monitoramento e avaliação dos Planos Decenais e 

instituição do sistema estadual e nacional de 

educação.  

  

CAPÍTULO III  

DA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS 

ATIVIDADES  

Art. 11. A COEED 2022 será realizada em Salvador, em 

formato híbrido, nos dias 07 e 08 de abril de 2022, tendo na 

sua base estrutural e organizacional, os relatórios das 

Conferências Municipais ou Intermunicipais de Educação e 

as discussões correlatas efetivadas no Fórum Estadual de 

Educação da Bahia (FEEBA).   

Art. 12 Uma Comissão Geral de Organização, constituída 

por membros efetivos e colaboradores do FEEBA, aprovada 

pelo Pleno do Fórum, ficará responsável pelo planejamento, 

produção de documentos, organização dos/as participantes 

e demais providências para a realização da COEED.  

§ 1º A Comissão Geral será composta pela Comissão de 

Sistematização para a produção dos documentos, pela 

Comissão de Mobilização e Divulgação para assegurar a 

ampla participação, pela Comissão de Financiamento e 

Infraestrutura para garantir as condições para a realização 

dos trabalhos e pela Comissão de Acessibilidade, 

responsável pela inclusão de todos/as nas discussões. 
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§ 2º A Comissão Geral tem natureza operacional, sendo 

orientada e devendo submeter suas proposições ao Pleno 

do FEEBA para apreciação e aprovação. 

Art. 13 A Comissão Geral disponibilizará um Guia de 

Procedimentos, a fim de proporcionar agilidade aos 

trabalhos das plenárias, colóquios e da Conferência como 

um todo. 

Art. 14. A COEED 2022 terá um formato híbrido ou apenas 

virtual, a depender das condições sanitárias, apresentando 

as seguintes etapas:  

I -  Credenciamento dos participantes; 

II - Solenidade de Abertura;  

III - Plenária de aprovação do Regimento Geral;  

IV - Colóquios por Eixos constantes no Documento-

Referência;  

V - Colóquios de monitoramento, avaliação e 

atualização do Plano Estadual de Educação.  

VI - Ato Público em consonância com o tema da 

COEED 2022;  

VII - Plenárias de Eixos Temáticos;  

VIII - Plenárias de Segmentos e Setores;  

IX - Plenária Final;  

§ 1º A COEED 2022 deverá ser precedida e/ou estar 

integrada por uma  Audiência Pública para análise do 

processo e resultados do monitoramento e avaliação do 

alcance das metas e/ou estratégias do Plano Estadual de 

Educação da Bahia.  

§ 2º Os colóquios são espaços coletivos de discussão, com 

ambientes próprios, organizados por constituição de mesas 

com expositores/as e coordenador/a, tendo a  participação 

de delegados/as e observadores/as inscritos previamente 

na atividade específica.  

 

§ 3º As Plenárias são espaços coletivos de discussão e 

deliberação, com ambientes próprios, organizados por 

constituição de mesas com coordenador/a, secretários/as e 
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apoio técnico, tendo a participação de delegados/as e 

observadores/as inscritos previamente na atividade 

específica.  

§ 4º As Plenárias de Segmentos e Setores são espaços 

coletivos para escolha de delegados/as que representarão 

a Bahia na CONAPE e CONAE, a serem homologados na 

Plenária Final. 

§ 5º A Plenária de Eixo será organizada para a discussão e 

deliberações pertinentes ao objeto do respectivo Eixo, 

acumulando contribuições oriundas da etapa municipal, 

construindo consensos progressivamente, limitando-se, 

caso ocorram discussões eventuais relacionadas aos 

assuntos das outras Plenárias, a propor indicações.   

§ 6º A Coordenação de Plenárias de Eixo será exercida por 

indicados/as pelas representações que compõem o FEEBA, 

devidamente aprovadas pela Comissão Geral de 

Organização da COEED 2022. 

 

Art. 15. A COEED 2022 terá um Documento-Base 

organizador dos relatórios consolidados das Conferências 

Municipais ou Intermunicipais de Educação, pelo qual se 

destacam as emendas ao Documento-Referência, a saber: 

I - Emendas  aditivas;  

II - Emendas supressivas (parciais ou totais);  

III - Emendas substitutivas; 

IV - Emendas novas (novo parágrafo) 

§ 1º O Documento-Base será devidamente organizado por 

volumes.  

§ 2º O Documento-Base se caracteriza como aquele que 

serve de base às discussões e debates em todas as 

instâncias deliberativas da 4ª Conferência Estadual de 

Educação da Bahia 2022.  

§ 3º As emendas serão sistematizadas pelo FEEBA, 

obedecendo ao modo de organização regulado pelo conjunto 

das Orientações para as Conferências Municipais ou 

Intermunicipais, Estadual da Bahia, assim disposto:  
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I - Volume I, bloco  com as emendas listadas por 

eixos, referendadas pelo FEEBA devido à coerência 

com o Documento-Referência;  

II - Volume II  bloco com as emendas listadas por 

eixo e não referendadas pelo FEEBA por motivo de 

contradições ou dissensões com o Documento-

Referência;  

III - Volume III, bloco com as emendas avaliadas 

pelo FEEBA como as passíveis de destaque, 

devidamente listadas por eixo.  

§ 4º As emendas, após processo de discussão e 

apreciação, ficam submetidas aos seguintes critérios:  

I - Emendas votadas e aprovadas nas Plenárias de 

Eixos em que houver consenso e/ou votos 

contrários inferior a 30% estão habilitadas para 

integrar o Documento-Final da COEED 2022 e não 

serão discutidas na Plenária Final da COEED 2022.  

II - Emendas votadas que não obtiverem 30% dos 

votos de aprovação nas Plenárias de Eixos serão 

consideradas rejeitadas.  

III - Emendas aprovadas por maioria simples na 

Plenária Final da COEED 2022 serão votadas na 

Conferência Final e, se aprovadas, estão 

asseguradas para a inserção no Documento-Final 

da COEED 2022 e encaminhadas para as 

Conferências Nacionais. 

§ 5º Está vedada a proposição de emendas novas a partir 

das Plenárias de Eixos, não sendo permitido nenhum 

encaminhamento nesse sentido para a Plenária Final.  

§ 6º Em qualquer circunstância as emendas podem ter 

ajustes de redação a partir de acordos consensuais 

advindos dos processos de votação, vedada a alteração de 

mérito.  

§ 7º Nos casos de posicionamentos divergentes quanto ao 

mérito de uma determinada emenda, fica assegurada uma 

defesa favorável e uma contrária, admitindo-se o intervalo 

de tempo de três a quatro minutos para sua ocorrência.  
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§ 8º As declarações de voto deverão ser encaminhadas, por 

escrito, à mesa dos trabalhos para posterior registro nos 

anais da COEED 2022.  

§ 9º A qualquer tempo, os participantes da COEED 2022 

terão acesso aos arquivos dos documentos dos municípios, 

estando a Comissão Geral de Organização incumbida de 

disponibilizá-los.  

Art. 16 Os/As delegados/as poderão apresentar moções 

com conteúdo de caráter estadual,  assinadas por, no 

mínimo,10% delegados/as credenciados na COEED 2022 

ou, no mínimo, 10 entidades de abrangência estadual 

representadas na conferência.  

§ 1º As moções serão recebidas pela Secretaria do FEEBA 

até às 11h30 do dia 08/04/2022, através de mensagem 

eletrônica enviada para endereço indicado para esse fim.  

§ 2º Avaliada a admissibilidade da moção segundo os 

critérios acima mencionados as moções serão 

encaminhadas para deliberação da Plenária Final.  

  

CAPÍTULO IV  

DOS PARTICIPANTES E DELEGADOS    

Art. 17 Os/as participantes da Coeed 2022 estarão 

classificados em seis categorias, a saber:  

I - Delegados eleitos nas Conferências Municipais 

ou Intermunicipais; 

II - Delegados natos, membros efetivos do FEEBA;  

III - Delegados por indicação estadual aprovada no 

Pleno do FEEBA; 

IV - Delegados por indicação nacional aprovado no 

Pleno do FNPE ou FNE; 

V - Observadores;  

VI - Convidados.  
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§ 1º Todos os  Delegados têm direito à voz e voto nas plenárias 

deliberativas da COEED 2022 e são elegíveis para a etapa 

nacional. 

§ 2º Os observadores e convidados têm direito à voz, porém não 

têm direito a voto nas plenárias deliberativas da COEED 2022 e 

não são elegíveis para a etapa nacional. 

Art. 18 São requisitos da escolha de delegados/as para 

representar a Bahia nas Conferências Nacionais:  

I - Ter participado de, pelo menos, uma Conferência 

da etapa municipal; 

II - Ter indicação como delegado da etapa estadual 

aprovada na Plenária dos Segmentos e Setores 

Educacionais e homologada na Plenária Final.  

Art. 19 A Plenária Final, instância de homologação da 

delegação da Bahia para as Conferências Nacionais, deverá 

assegurar: 

I -  participação de, no mínimo, 40% dos delegados 

representantes da Educação Básica, 30% da 

Educação Superior, 20% da Educação Profissional 

e Tecnológica e 10% das Modalidades de 

Educação;  

II - A equanimidade dos Segmentos e Setores 

Educacionais, paridade de gênero,  diversidade 

étnico-racial, dentre outras; 

III - A proporcionalidade de municípios com base na 

população. 

Art. 20. A listagem de delegados a ser apresentada às 

Coordenações das Conferências Nacionais poderá conter uma 

relação de suplentes, obedecendo a seguinte proporção:  

I - Segmentos e Setores Educacionais com 01 

delegado/a, poderão apresentar 1 suplente;  

II - Segmentos e Setores Educacionais com uma 

quantidade de delegados/as maior que 01 e menor 

que 08, poderão apresentar metade da referida 

quantidade como suplentes;  
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III - Segmento e Setores Educacionais com uma 

quantidade de delegados/as acima de 08, poderão 

apresentar 20% da referida quantidade como 

suplente.  

  

CAPÍTULO V  

DO CREDENCIAMENTO  

Art. 21. O credenciamento de delegados à COEED 2022 

deverá ser feito junto à estrutura instalada para esse fim, por 

meio do Sistema de Credenciamento, até o final do dia 07 de 

abril de 2022.  

Parágrafo único. A substituição de delegados por suplentes 

deverá ocorrer no ato do credenciamento, no local do evento, 

até o meio dia 07 de abril  de 2022.  

  

CAPÍTULO VI  

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Art. 22. As despesas com a organização e a realização da 

COEED 2022 ocorrerão à conta de dotações orçamentárias 

disponibilizadas pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia (SEC-BA) estando o FEEBA autorizado a fazer trâmites 

para ampliar, se necessário, os recursos para cobertura de 

necessidades eventuais.  

  

CAPÍTULO VII  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 23. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos 

pela Comissão Geral de Organização da COEED 2022, em 

consonância com as deliberações do Pleno do FEEBA.  

Art. 24. Após a validação da proposta de Regimento no Pleno 

do FEEBA, o documento será publicado e apresentado para 

aprovação na Plenária Inicial na COEED 2022. 

Art. 25. Esse Regimento se constitui no instrumento normativo 

pelo qual se processará o desenvolvimento da COEED 2022 e 
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orientador para construção de regimentos próprios das 

Conferências Municipais ou Intermunicipais de Educação, 

ficando os participantes encarregados de fazer cumprir suas 

determinações.  

Salvador, 30 de agosto de 2021.  

Plenária de discussão do Regimento Geral da Coeed 2022.  
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Programação GERAL v04 

Atualizada em 05/04/2022 
 

 
 

4ª Conferência Estadual de Educação da Bahia - 
COEED 2022 

 

"Em defesa da democracia, da diversidade, da educação 

pública com participação popular” 

 

07 e 08 de abril de 2022 
Centro de Convenções do Hotel Fiesta, Salvador/BA 

 

ATENÇÃO!  

 

O CREDENCIAMENTO DOS DELEGADOS ELEITOS NAS CONFERÊNCIAS 

MUNICIPAIS OCORRERÁ AO LONGO DO DIA 07/04, MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO COM REGISTRO 

DE, PELO MENOS, 2 (DUAS) DOSES DA VACINA CONTRA COVID-19 

 

NOS DIAS 06, 08 E 09/04, INTEGRADO À COEED, SERÁ REALIZADO O 

III ENCONTRO DOS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, 

COM PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA DIRIGIDA AOS 

COORDENADORES/AS DOS FME (DELEGADOS NATOS DA COEED 

2022) 
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Quinta-feira - 07/04 - 8h às 12h  

 

SALÃO ÍRIS PLENO 

 

8H - PLENÁRIA DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO COEED-BA 

 

Projeção e Leitura do Regimento da COEED-BA com o registro dos destaques 

 

Convidada: Talamira Taita Brito (Representante dos Fóruns Municipais de Educação)  

Mediador: Luiz Valter de Lima (SEC-BA) 

 

9H30 - ABERTURA DA CONFERÊNCIA 

 

CERIMONIAL E EXECUÇÃO DO HINO DA BAHIA E HINO NACIONAL 

ATIVIDADE CULTURAL 

 

MESA DE ABERTURA  

Convidados: Rui Costa/Governador, Danilo Melo/SEC-BA, Fabíola Mansur/ALBA, Raimundo 

Pereira Gonçalves Filho/UNDIME, Paulo Gabriel Nacif/CEE-BA, Gilvânia Nascimento/UNCME, 

Carolina Costa/TCE, Plínio Carneiro Filho/TCM, Norma Angélica Cavalcanti/MP-BA, Cacique 

Maria Jesuína Barbosa dos Santos/Fórum Indígena, Marlene Silva/Fórum EJA, Alessandra 

Assis/UFBA (Coordenadora do FEEBA) e João Danilo Oliveira/CEE-BA (Vice-Coordenador do 

FEEBA) 

 

REGISTRO DOS REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS PRESENTES 

Convidados: ABEDUC, ACB, ALBA, ABES, AECOFABA, AEEC, ANPAE, ANPED, ANFOPE, 

Campanha, CTB, CUT, CEM, UNIJORGE, COEDE, CEC, CEE-BA, FBEI, Fórum EJA-BA, Fórum 

de Gestores Escolares, Fórum LGBT, Fórum dos Servidores Técnicos Administrativos das 

Universidades Estaduais da Bahia, FEEI, FEEC, FORPROF-BA, IFBaiano, IFBA, CEDUC/MP-BA, 

MOC, MST, Rede Baiana de Educação Inclusiva no Ensino Superior, Representantes dos 

Fóruns Municipais de Educação (Grupos 1, 2, 3, 4 e 5), Gabinete/SEC-BA, CONTE-COPE/SEC-

BA, CEPEE/SEC-BA, IAT/SEC-BA, SUPROT/SEC-BA, SGINF/SEC-BA, SUPED/SEC-BA, 

CET/SEPLAN-BA, SENAC-BA, SENAI-BA, SESI-BA, SINPRO-BA, APUB, APLB, SBPC, UEB, 

UNCME, UNDIME, REITORES DA UCSAL, UNILAB, UNIFACS, UNEB, UEFS, UESB, UESC, UFBA, 

UFOB, UFRB e UFSB 

 

10H30 - PALESTRA DE ABERTURA 

 

Tema: Em defesa da democracia, da diversidade, da educação pública com participação 

popular 

Convidado: Luiz Dourado (FNPE) 

Mediador: João Danilo Oliveira/CEE-BA (Vice-Coordenador do FEEBA)  

 

Quinta-feira - 07/04 - 14h30 às 18h30 

 

14H30 - MESAS DE DISCUSSÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS E DOCUMENTOS DO 

CADERNO COEED  
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SALÃO ÍRIS AB (200 LUGARES) - MESA DE DISCUSSÃO DO EIXO I - Décadas de lutas e 

conquistas sociais e políticas em xeque: o golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda 

brasileira  

 

Convidadas: Fatima Silva (CNTE) e Celi Taffarel (ANFOPE) - Mediadora: Uilma Rodrigues 

(ANPED)  

 

SALÃO LÓTUS EF (350 LUGARES) - MESA DE DISCUSSÃO DO EIXO II – PNE, Planos 

Decenais, SNE, Políticas Setoriais e Direito à Educação 
 

Convidados: Ângelo Dantas de Oliveira (UNDIME), Aline Sonobe (TCE) e Israel Santos de 

Jesus (TCE) - Mediador: Marcius Gomes (UNEB) 

 

SALÃO LÓTUS AB (350 LUGARES) - MESA DE DISCUSSÃO DO EIXO III - Educação, Direitos 

Humanos e Diversidade: Justiça Social e Inclusão 

 

Convidados: Marlene Silva (Fórum EJA), Nildon Pitombo (CEE-BA), Lais Guerreiro, Jerusa 

Souza Menezes, Igor Nogueira e Marleide Nogueira - Mediadora: Cacique Maria Jesuína 

Barbosa dos Santos (Fórum Indígena) 

 

SALÃO LÓTUS CD (350 LUGARES) - MESA DE DISCUSSÃO DO EIXO IV – Valorização dos/as 

profissionais da Educação: formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e 

saúde 

 

Convidados: Lucília Lino (ANFOPE), Josiane Clímaco (Rede Pública de Ensino em 

Salvador/BA) e Rui Oliveira (APLB) - Mediadora: Amali Mussi (UEFS) 

 

SALÃO ORQUÍDEA 2 (120 LUGARES) - MESA DE DISCUSSÃO DO EIXO V - Gestão 

Democrática e Financiamento da Educação: participação, transparência e controle social 

 

Convidados: Gilvânia Nascimento (UNCME) e Jocivaldo dos Anjos (SEC) - Mediador: José 

Francisco Barreto Neto (SEC) 

 

SALÃO ÍRIS CD (200 LUGARES) - MESA DE DISCUSSÃO DO EIXO VI - Construção de um 

projeto de Nação Soberana e de Estado Democrático em defesa da Democracia, da Vida, 

dos Direitos Sociais, da Educação e do PNE 

 

Convidados: Luiz Valter Lima (SEC) e Gelcivânia Mota Silva (UNEB) - Mediadora: Deputada 

Fabíola Mansur (Comissão de Educação ALBA) 

 

SALÃO ÍRIS EF (200 LUGARES) - MESA DE DISCUSSÃO DO DOCUMENTO III DO CADERNO - 

A COEED 2022 e o documento-referência da CONAE: Convergências e Dissonâncias 

 

Convidados: Penildon Silva (UFBA) e Salete Cordeiro (UFBA) - Mediadora: Dayse Lago 

(UNEB)  

 

16H30 - COLÓQUIOS SOBRE EDUCAÇÃO NA ATUAL CONJUNTURA  

 

SALÃO GIRASSOL (50 LUGARES) - COLÓQUIO 1 - Estruturação, Formalização e Instituição 

do Sistema de Educação do Estado da Bahia (Documento I do Caderno Coeed 2022) 
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Convidados: Danilo de Melo (SEC), Dinalva Melo (CEE-BA) e Alda Pepe (UNCME) - 

Mediador: Marcos Paiva Pereira (Rede Pública de Ensino em Itaetê/BA) 

 

SALÃO ÍRIS EF (200 LUGARES) - COLÓQUIO 2 - A Educação na Bahia pela lente do 

Monitoramento do PEE/BA 2016/2026 (Documento II do Caderno Coeed 2022)  

 

Convidadas: Maria Couto Cunha (ANPAE), Valdirene Oliveira Souza (SEC/SGINF) e Thaiz 

Braga (TCE) - Mediadora: Mônica Torres (UNEB)  

 

SALÃO LÓTUS CD (350 LUGARES) - COLÓQUIO 3 - Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

BNCC: desafios para uma Educação Integral 

 

Convidados: Marlene Oliveira dos Santos (UFBA) e Romilson Martins Siqueira (PUC-GO) - 

Mediadora: Maura Miranda da Silva (SEC/SUPED) 

 

SALÃO LÓTUS EF (350 LUGARES) - COLÓQUIO 4 - Mudanças no Ensino Médio, BNCC e 

Documento Referencial Curricular (DCRB) da Bahia 

 

Convidados: André Luiz Brito Nascimento (UEFS), Marcelo Rocha (CEE-BA) e Manoel 

Calazans (SEC) - Mediador: Antônio Almerico Lima (UFRB)  

 

SALÃO ORQUÍDEA 1 (120 LUGARES) - COLÓQUIO 5 - Ensino Integrado e Educação 

Profissional na Bahia: desafios e perspectivas no contexto de reformas 

 

Convidados: Ezequiel Westphal (SEC), Jancarlos Lapa (IFBA) e Marize Carvalho (UFBA) - 

Mediadora: Célia Tanajura (UNEB)  

 

SALÃO ORQUÍDEA 1 (120 LUGARES) - COLÓQUIO 6 - Oferta, investimento e configuração 

do Ensino Superior na Bahia: conjuntura e desafios no sistema de educação do Estado da 

Bahia 

 

Convidados: Nádia Fialho (ACB), Marta Rosa Miranda (UNEB) e Antônio de Macedo Mota 

Júnior (UEFS) - Mediadora: Ronalda Barreto (ADUNEB) 

 

SALÃO LÓTUS AB (350 LUGARES) - COLÓQUIO 7 - Educação Inclusiva: gestão, práticas 

pedagógicas e o direito de aprender das pessoas com deficiência 

 

Convidados: Theresinha Miranda (UFBA), Matheus Martins, Vivian Magalhães, Vinícius Dias 

e Salmira Souza - Mediador: João Danilo Oliveira/CEE-BA (Vice-Coordenador do FEEBA) 

 

SALÃO ÍRIS AB (200 LUGARES) - COLÓQUIO 8 - Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

Educação no/do campo e os sujeitos de direito: cenários, perspectivas e desafios na Bahia 

 

Convidados: Arlene Malta (Fórum EJA) e Iracema Lima dos Santos (AECOFABA) - 

Mediadora: Patrícia Costa (UNEB) 

 

SALÃO ORQUÍDEA 2 (120 LUGARES) - COLÓQUIO 9 - Diversidade X Desigualdades sociais, 

raciais e de gênero na escola: retrocessos e perspectivas 
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Convidados: Ronaldo Barros (CEE-BA), Thiffany Conceição dos Santos (Fórum LGBTQi) e 

Sandra Nívea Oliveira (UEFS) - Mediadora: Maria das Graças Reis Barreto (UNEB) 

 

SALÃO ÍRIS CD (200 LUGARES) - COLÓQUIO 10 - Educação Indígena, Educação Quilombola 

e Diversidade na Educação Pública 

 

Convidados: Cacique Maria Jesuína Barbosa dos Santos (Fórum indígena) e José Ramos 

(Fórum Quilombola) - Mediador: Luciomar Machado (Fórum EJA) 

 

Quinta-feira - 07/04 - 18h30 às 20h30 

 

LARGO DA MARIQUITA/RIO VERMELHO 

 

18H30 - COEED NA PRAÇA: EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA DIVERSIDADE, DA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO POPULAR  

 

Atividade de caráter político-cultural com concentração na Praça: delegados, observadores, 

convidados, profissionais da educação, estudantes e sociedade 

 

Microfone aberto: A Conferência de Educação da Bahia como espaço de participação social 

pelo direito à educação 

 

Convidados: Representações das entidades que compõem o FEEBA, parlamentares, gestores 

da educação  

 

Apresentadores: Wesley Machado (APLB) e Yasmin Barreto (UBES) 

Sexta-feira - 08/04 - 8h às 12h 

 

8H - PLENÁRIAS DOS EIXOS TEMÁTICOS DO DOCUMENTO BASE/SÍNTESE 
 

SALÃO ÍRIS AB (200 LUGARES) - PLENÁRIA DO EIXO I – Décadas de lutas e conquistas sociais 

e políticas em xeque: o golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda brasileira 

 
Coordenação: Márcia Novaes (CUT/FEEBA), Vitalina Silva (COPE-SEC) e Fátima Freire (CEM) 

 

SALÃO LÓTUS EF (350 LUGARES) - PLENÁRIA DO EIXO II – PNE, Planos Decenais, SNE, 

Políticas Setoriais e Direito à Educação 

 
Coordenação: Luzinete Lírio (COPE-SEC), Jeane Rufino de Souza (FME Serra do Ramalho) e 

Salete de Fátima Cordeiro (SBPC) 

 

SALÃO LÓTUS CD (350 LUGARES) - PLENÁRIA DO EIXO III – Educação, Direitos Humanos e 
Diversidade: Justiça Social e Inclusão  

 

Coordenação: Mariene Maciel (COEDE), Wesley Moreira (LGBTQI) e Patrícia Barral (FBEI) 

 
SALÃO LÓTUS AB (350 LUGARES) - PLENÁRIA DO EIXO IV - Valorização dos/as profissionais 

da Educação: formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde 
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Coordenação: Cristina Souto (SINPRO), Olivia Mendes (APLB) e Mônica Torres (UNEB) 

 
SALÃO ÍRIS CD (200 LUGARES) - PLENÁRIA DO EIXO V - Gestão Democrática e 

Financiamento da Educação: participação, transparência e controle social  

 

Coordenação: Gregório Luis de Jesus (FME Tucano), Eliane Costa (UNILAB) e Anatália Dejane 
Silva de Oliveira (UFOB) 

 

SALÃO ÍRIS EF (200 LUGARES) - PLENÁRIA DO EIXO VI - Construção de um projeto de Nação 

Soberana e de Estado Democrático em defesa da Democracia, da Vida, dos Direitos Sociais, 
da Educação e do PNE 

 

Coordenação: Celi Taffarel (ANFOPE), Andrea Hack (UFBA) e Kátia Oliveira de Sá (UCSal) 

 

 
10H30 - PLENÁRIAS DE ELEIÇÃO DOS DELEGADOS POR SETOR/SEGMENTO 

 

SALÃO LÓTUS AB (350 LUGARES) - PLENÁRIA DE DELEGADOS 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA  

 
Coordenação: Rose Bonfim (MIEB), João Neto Santana (FME Paripiranga) e Claudia Santos 

(Fórum Educação Integral) 

 

PAIS E MÃES 
CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO e FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

SALÃO ORQUÍDEA 2 (120 LUGARES) - PLENÁRIA DE DELEGADOS 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA, 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL e EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

Coordenação: Yasmin Barreto (UBES), Evânia Araújo de Siqueira (FME João Dourado) e 

Layane Clara Cotrim Araújo (UEB) 

 
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
SALÃO ORQUÍDEA 1 (120 LUGARES) - PLENÁRIA DE DELEGADOS 3 - EDUCAÇÃO BÁSICA e 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Coordenação: Carlos Alberto Santos "Garotinho" (FEEC), Ricardo Monteiro (Fórum de 
Gestores) e Janaíce Santos Ribeiro (Anagé) 

 

GESTORES REDE ESTADUAL 

GESTORES REDE MUNICIPAL 

GESTORES REDE PRIVADA 
 

SALÃO ÍRIS CD (200 LUGARES) - PLENÁRIA DE DELEGADOS 4 - EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

Coordenação: Daiana Alcântara (Fórum de Técnicos), Dayse Lago (UNEB) e Olívia Santana 
(APLB) 

 

GESTORES REDE ESTADUAL 

GESTORES REDE FEDERAL 
GESTORES PRIVADA 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (TÉCNICOS DO SISTEMA PÚBLICO) 
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TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (DOCENTES DO SISTEMA PÚBLICO) 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (TÉCNICOS E DOCENTES DA REDE PRIVADA) 

 
SALÃO LÓTUS EF (350 LUGARES) - PLENÁRIA DE DELEGADOS 5 - EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Coordenação: Danielle da Silva Santos (FME Camaçari), Anderson Passos (UNDIME) e 

Firmino Júlio de Oliveira Filho (Fórum de Técnicos)  
 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (REDES PÚBLICAS ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL) 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (REDE PRIVADA) 

 
SALÃO ÍRIS AB (200 LUGARES) - PLENÁRIA DE DELEGADOS 6 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Coordenação: Angelita Rocha (FME Ibipitanga ), Helder Amorim (CONTE-SEC) e Pedro da 

Silva Araújo Junior (FME Sapeaçu)  

 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (REDES PÚBLICAS ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL) 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (REDE PRIVADA) 

 

SALÃO LÓTUS CD (350 LUGARES) - PLENÁRIA DE DELEGADOS 7 - SETORES DA EDUCAÇÃO 
 

Coordenação: Marlene Silva (Fórum EJA), Luciomar Machado (Fórum EJA) e Marilene Betros 

(CNTE) 

 
MOVIMENTOS EM DEFESA DA EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E 

SUPERIOR) 

MOVIMENTOS EM DEFESA DA DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA, 

PROFISSIONAL E SUPERIOR) 
 

Sexta-feira - 08/04 - 14h30 às 18h30 

 

SALÃO ÍRIS PLENO 

 

14H30 - PALESTRA DE ENCERRAMENTO 

 

Tema: A defesa da educação como projeto de sociedade 

Convidado: Magnífico Reitor da UFBA João Carlos Salles  

Mediadora: Alessandra Assis/UFBA (Coordenadora do FEEBA) 

 

16H - PLENÁRIA FINAL 
 

Homologação de Emendas ao Documento Referência e Delegados Eleitos, aprovação de 

moções 

 
Convidados: Alessandra Assis/UFBA (Coordenadora do FEEBA) e João Danilo Oliveira/CEE-

BA (Vice-Coordenador do FEEBA) - Mediadores: Luiz Valter de Lima (SEC-BA) e Fátima 

Freire (CEM) 

 

18H - FOTOGRAFIA OFICIAL DELEGAÇÃO BAHIA PARA A CONAPE E CONAE 
 

ENCERRAMENTO COEED 
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ATENÇÃO! 

 

NOS DIAS 06, 08 E 09/04, INTEGRADO À COEED, SERÁ REALIZADO O 

III ENCONTRO DOS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, 

COM PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA DIRIGIDA AOS 

COORDENADORES/AS DOS FME (DELEGADOS NATOS DA COEED 

2022) 

 

 
 

 


