
, ,/

.�: f��;lf\
/�_'r/

.,; .. _ _ -------_.- _--------- . ----_.- _ _--._--- ---- ...

".
'. \ ., /\ -,-----

1 \1,' :.._',. ;
. \

•. t

.>'
....� '\
\

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 24 DE AERIL DE 1985 •

. -(:� t'Vim para'��6�over as mudanças.
.E": •

"".n .r j r _":.

Mudanças politicas, mudanças
- ,�� .:��: J- '�-.': :, : � '. " ';:.": .i /; (!

.

. '.
'

economicas, mudanças sociais,
.-. ;.� r"�., � _ ;�:.';_ .':-::: -: r�. j .:� .[ .[ .: ':':� : .. -: .:

mudanças culturais. Mudanças
reais, efetiva_�, corajosa�,'

. :';. ·.\.��-r��_j� l . .:r:>:);·:::
.. ,.:�.ç .......!:::-).�: v , _..!.i.�.LCj�::.::' 'f

irrêversl.veis" .

'.";{'

. T'l'ancredo de.. AlmeLda Neves
../11

..

i" O ��sino no Erasil é: 'ensino
·

d.e' rico's� para' ricos'; 'p�los ricos.
·

o� p6bres, sor±etud60'k tra'balha-
:. '

� . j .. '�'
,"

dores , têm as' ma íor'e s' 'difiCuldades
para" prom�.)V��: 'à ed�'�aç!�C;�âo S seu s

·

filhós".

Tancréd6 de' Alin'eida Nkves

e
:

.11

__
'Orgulhamo-nos de'pertencer a

um povo que não se abate, que sabe

afastar o medo e não aceita acolhe]

.... o ôd ão" ; "

Tancredo de Almeida Neves

,._ .c:. ::,

"!:
"oua í

scuer que sejam os agravos

àô ;�passado, ternos que buscar a

un;��';<'de todos os brasileir6s de

boa vontade, para a r.t;fstauração·
d6's valores que perdetnos" •

'l'tt'ancredo de Almeida Nev�s

..

"Não sé:rá uh{ tempo de milagre ,

nern de o"stentação constrangedora.
Tudo faremos para que os brasilei
ros tenham direito ao trábalhõ

à honra e ã. liberdade".

Tancredo.de Almeida Neves

"NO's' ffeg'iÍ!!es democráticos �', os

P��_ri���.�9.�yem conter as lêgJt!mas
aspirações sociais" •

,'; ::,{
.

.

. ;. �� (
"'

"Não vamos nos dispersar'!·
-

Tancredo de, Almeida. Neves

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Dayse Werne:r;: Salles _é a. prof_es-
..' , , \ .. '

o

; _ t. ,': _ -:
.,

'. �.: . '.

sora Anita Montebeller Cipriani..

:�. '_::,', '�':":'.�" �::,!�,: ,,:�: L� :�"-'.�."
...

� ::� ".') ......:

A comunidade escolar está env í.an
.-

"::L<�:-: Ó'">, .... '·;
.. ·;:.·::-�!2·,'·::·f .:''':�! "

'

.... ": ·.:n:-:�.i(; ;". '_':�.;.'; -;

do os re suLt.edo s da el�lç�or o:. ao
..

... .," i ... �.. . �

, p��fetÇ)r; 51,al la_�" U<;J:?�,._� ,9.0 Secre-
... ,.__ .... �. .. .,....._. ,,_ -.. . ...• ',J .' .. ..__' .... ,_ .... � � :., .'

. -··tár·io·-da-Bducaç-ãe-e···espera- ansiQ:
sa a nomeação da nova diretQia •

. __ . .. � .. _.,.�._ .. __ �., .. __
.
__ . __o._-:;__:. ._.__ .

2a. EDIÇÃO DO P.E.E.

Ccmeçouva sair a' 28.. edição do PIa

no Estaduál de EdUcação.e 5.odo

exemplares já fóram entregues pela

Imprensa Oficial. Destes; 4.300 já
--". ·fcr·arrr···enviados-,às·_·UCREs;···· ..... _ ..

Deverão sair, ao todo, 60.000 exem

pLares' destiF 2á�:' edi'ç'ão;' . que<âten..;..
derão, em principio, as necessida-

. .... ._ .. çle...s.. _ª_ª__h..§Qê_ ..�_ª:t;ªq�éi)._. d..E: .... en13�!l0 .

;. Ei�,!--�;_�t��,;,l[?lres d,eYEj!r�9j.i:�:�Fi entre

g�es..�g:t_j:qÇlo.�;}�\s:. ,p+gfessot.:",��", .. e�pe-
.... .� •• � -_ .•.••••. _. '" 0,_' _':" • __".:.' '.

_
...

' .....:, ::,:_, "'_) i .. -

c4�J..,4-Pt,�Pi"c 9J.r,etpr:�s, superví.sores,

un:1-d,��;y?', ;f:s?�+a�r�� ��;�()c-�!�"9'�;'�: �r d�
Pais e 'PJ:'Q,����g+efl:�:., �:�ptrof�'_C�Y�-:

•• , ... L·�'�Jo_•. Lo.,' .. 't .•.. �,! _. ._..... .._.' ':' ..• o"
.

cos Escolares, Prefeituras Munici'-�

pcif�8;�i��.d.�/ .::�t:'_::���':�.:=·:,i '.: .

� fundamental para que aconteçam
as mudanças exigidas pela socieda

de catarinense em relação à educa-

-'-çâ�' ��; t�d9's -;�:p'heçaJIll estü�i6n e
• ...; '.

•

o' .'.' .'

apãí.quem as. deliberações do novo
t , • .-.

o

• '.' .. J. o ,,' .' � .:. : •
�.

.. J ,:f[lian?"f!stadllal de Educação.
; ,..

IMPORTANTE' :".'

HOUVE ALTERAÇÃO NO S NÜMERO S DA S

. .. P_�� IBERAÇÕE�_l:\P];{OVAD� s.

� PREC ISO L·ER_A NOTA EXPLICATIVA
•• , ", .1 o.�, ;�

A J:lÁGINA 09 D_l\::���: Ep)�ÇÃO DO PEE�

�:� r �:: �� )�, .
-.

,
" 0._

fi. ..._ •

- 02 -

,"o .

�EICÕES

Na Escola rásica Dayse Werner

Salles, de Florianópolis, vagou

o cargo de direção.
No dia 19 de abril de 1985 reali

.' z·aram-se na Escola· eleiyõe-s para

eleger o novo diretor.

conconr'er am dois candidatos:

Anita Montebeller Cipriani e

Car�0s. _Henrique ��er. . _., .'W

votaram 604 pessoas, assim.pis-
.'

�_ ..,' : :
"

.,;: ..:;, ; ..... _",:�J
. "

Ó,
":.' _( ;'�'�.�

...

t.r fbu Ido s s 368calunos de 5a -. ,a
• lo" _.

8a. s�I:_:ie,,184 pais; 52 pJ:'0f�s-

rios! .....� ')') "". ' '..

� ..

Os resultados fp_ram os seguintes:
,,_;,_:,. , o_' :�:�••

_

i '<J' 0,99%
," .,,-;:,

..

�, 48%

:.: .. --;

votos nulos
..

� . .

�vo"tQJr em..

!

b�_ª.nco
prof.Carlos Henrique: 46,43%

profa. Anita : 48,09%

:. portan�();' a nova d:iretox-a- eleIta
'
.. :. �

o

.

. j..._'.. ...'- _

• o: !

.pe;La. ccmun í.dad e escola,rJ. ªa��. E. :

...

.

:.,,� ;�, :.,,�. r ::,_j::);':� ;'''�'.·�rl __,:·.i·;,·,:' •

.

' � ,- ':;.,

'

..
-, I','

JARAGUÁ DO SJL

Parabéns à 19a. UCRE!

1'_ •

Que a educadora Solange Colinbra Prim, coordenadora do PEE/19a. UCEE,

desempenh�f-sliasIUfi�8es"com
..

pleno' êxito---e consiga mu lt-iplicar acentuada

mente o nvmero de pessoas que acréd�j_tém're gtl'e 'inv'istam na i execução do

novo Planç' Estadu�_l de Educação.
t �:� ���\ "./:-:'�'J.

.

. ; .'
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. estabelecer a nlv'él de UCRE/8LEs as medidas usadas para garantir
continuidade do processo, mediante a análise das deliberações:

• selecionar as deliberações nucleares a serem agilizadas pela UCR:e;,.

a

CPAPEC6

-

N� 'li_';i�"; b'ER:Ê�·r:�s\ :tra'�lhos réf��entes à Dé1rtocraliz'àçâó'da Educação e s -

i r���: r:jí�ciC�T ::�lé -\;����, -_�" �f?f�-:
'

"

.. _

r ,

-,

, - .
--

_' Nos dül.s 10 é 11 de -ábril realizou-se no Hotel Cometa em C�apecó
:-:;::flhb�tiEh5:,jàa :b-irétb!'� d_l tfc'i�:�-:t�:8dii\' Supervisore\s Locafs de Educaçã-o e Técni

,

cos representahtés dás tllvê:t s� S' 'Divisões da/UCRE para:

-------------:-conhecei- 'e'--dõinilúir--6--êóriteudó dó Documento "Oemocratização da Educa-

cão" - Carta do Roçado:

,--� ". �; .�: ".'.� ,t·, .: ..
.'

;" r
-','

.

,)

- -No mQn\.e��Q. :�ªstã0 redig tngo':,o dOCH:It\��to resultante da reunião que con T,

tém: :.� ; .'

a) deliberações que já estão sendo tra�C1-1hadas pela UCRE: :

b) deliberações a serem agilizadas pela UCRE:>'

c) sugestões de deliberações que a Secretaria da Educação poderá op'er�
cionalizar, oportunizando assim ações mais efetivas nas UCREs.

Estão_ aguardando os exemplares da _2a. edição para fgzer o mesmo trabalho
::�, ��).- �':: L' �.".:.í �.�. ':�··.h�) :�:' ::� _;' t .':, .�. ":1 c � -.

::.:� :.' :; :-) .....�
•

t ',' • r- ,"
.

com as Unidades Escolares e para reunir os' delegádos que' representaram a
';"

.

:.l .: r:.�· ... >:�! i.' -,
.

:-l .. i.: -,' ','i .:
. �7

região no Congresso de Lages.

:. ',,'

CONCORDIA

;' 'T -,

.

·.i .

04204.85
coordenada pela Diretora, em que foram apresentadas e comenta-

das as deliberações do PEE.
.

!,;; ,
. '. .: "li i.'

Fói' formad;a á:� Cbmfs'sâb R'eglóh'élF dé EXê6uçâô'-' é Avaliação do PEE,;' composta

por dez (10) pessoas que vai seLec í.onar e executar as deliberáções que

podem ser tomadas a nlvel de VCRE.

a

,o: supervfsor'ã::'t6éél de EdUcaçã6 , CÓ'rpO: Docente e"Adm'inistrati-

vo e A�s'sOCikçãó' de Pafii 'e" ProfeSsore Êp-a:a EsC'dla rásica' Ralnúlhdó Correia

::
'

.• � do muni'clpio de 'sear���; 6c'asiãó!:ern qu-e{ fol" l:iadà ré��sta-: -e: algumasf,das as

pirações expressas pela comunidad'e-'['€scólai-u:poroC:asiãd dó- semin:ário do

movimento de Democratização da Educaç�, originando o PEE - 85/88 e in

formados sobre o tratamento que estão recebéflido outdú; del,lber�ç5'e:i;.,;:
:--:·D;')_5.:�_t.c!"�::)f�� .. ����/::-.�. �< .,/-;'" f(r�) ��·-�-:;_�-.'.�'-!�·.;�7·:·�. "_, "":-;':.:,)i'i 2::·(:::.;l:LC' .. :·i·�� ".:}!'

c6�;7'$:�nrre�;ru'i y, r;:) -i-",\n:,/;;::: '-;1:' �:;L!Lil: ," .',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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continuaçãó

!7:.:::;04_.$,5 :,:' B.�u}1:ir.911t:-·c-S� pa,sec:1eda lO?:. UCRE, as Chef ias, SUpervisores Lo-

��i� de 'Eêi��aç�o .� os Diretores de 19, 29 e 39' graus e del�ga
dO,S pa}::�''é��r�r.J�,F9r.maQ.os sopre, a execução (je delibe:�âçõ�s do PEE"a ni�7�1
.p·t��:;h� A�-- �.CRE-�.,.�� '_�PS.�:tl:lp�dade J9i�lhes sugerida a organiz�ção de com{�s-ão
a nive-l de uÉ ':':_ APF; Pél�a i ,agiiizaç�o das resoluções v í.âve í.s ,

"

. ", .

"I'
.'

.

3. Deliberações 0068, 0082, 0342
..

T " i .- ;
"j' ��. '>,

'c> Reorganizaç�o,ª.é;l.,., programação .dos . corrteúdo s da área. de Estudos SOciais
� •

• ••
'

"

,' __
o

".!' ,.'.. ;;. '.' .

'

. .' .,. ,
..

" :�.. ::.• '.'
j::.

c:

r �", <; ��I
..

'

" ,--' :.�. XANXERP' _i •
. , .

. , ,

: , : '.:' r-

LotiVã"'eT.La" iniciativà>da l7a. UCRE.

Agradecemos a professora Araci Hack Ca��n coordenadora da implantação
d6.PEE/T7a�,iUC;RE pelo énvió=-do Eoletim nv OOT/8�)i'o .quaL traI1s.c�v�emos

na integra:
"COMISSÃO DE lMPLANTAÇÃO;.I!)O·[P.EÉ:·.·.
17a. UCRE XANXER� - se OT ':J,; 'L:C:

--

,-•.
""

'--j ;::

.. r.
.-'1.1

..1 •...DJü.iber_açãQ.__�_Ql.l:L .. _, _ .. _ _ _ _ _... . .

A constituição de turmas, em todas as escolas, manteve em média os nú

!!l§ros est:.ªl?eJ§_Ç_:t.ªº.ê n� !:§_:!=(;:riª.ª. ªe_l:ib�J::'ªçªº

2. Deliberação 0115

r i) .

Autonomia ai ;t;qqé:lSo a Si ,i��scqlais .para. E?],p_bo;t"ação. do. Calendár io Escolp_r �
:, "'./" .. �' ...

,

. ... .'. I
.. ... " .- .'... " '; ..

'

'. : '.'�.' .,' ' ..

' '.
.

• '.. .' . '. ' •• : l' ; ,

_. __ _ ..

) .j

4. Deliberações 0569,0570, 0296, 0297, 0300, 0303

:�n�ontros d e. �s-çp.c;l,p�j .�: ff,eJnéllue:Qtos;r; '.sm t.odos os muniplpios, para o

-P�:s9p.l enyoJ·y;LS9-,cI!la;s ações referent.e õ. mer-enda esco l.azI serventes ,

merende.tras.,.. professores, médicos, n,utr;j.cie3nista, extenaãon.í.aca da
..' : .. -' � "i ..... _I•• ',:- , .'. '. • '.-: " .'; •

,. ; -.' .',

", i: �J ;'-.'!:::.:� :.'-

�CA�Ç,�_f .pais�!;: Y��,Sipdp:::pivulgar o vaLor nutr í.t ívc e me'lhorar a distr!_
bu;iç%P'i',;n, pri�p.9ifP .d� )mf�rnda escolar. h '

5 -. Delil::eraçõe� éc05.6}i!,e .q�.Q8 fr, J'. � .. i

Capacitação de recursos humanos atuantes em aLf a.bet.Lzaçâo, Realização
do projeto no perlodo de março a julho em convênio com a FUNDESTE.

......... .._ .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6. Deliberações 0587, 0572, 0603 i'"

.- Reunião de Diretores e SLEs divulga a tomada de po s í.çâo da, SE em

" 'J61h"iife rios 'dia� :'07 e 08/03; toma p�siç�Ó te(�êrite a realização
, i: [ 'de concurso-;�péi�C e. Ô32í' remoção e 2a. chamada q� ingressoi estabe
-, ," iéd'e 'pe-t'16Cfo -�cté-:�fo�03 -a �:,15. 04. 85 para receber propostas das bases

':"'féferénté'a:ó'á'ssunto - hOras atividades na áréil I do 19 grau e

:")é)';:-;eS'fraté�ffas:::'pâr'á 'a seféçã6,':iJ:Prêmio ao mérito funcional.

• 'Autorid�d��;';d;� 17a. ueas -'iec�bem e encaminham proposta re.ív Ind'í.ca-:

tória da EDUXAN (Associação de Educadores de Xanxerê) "conforme
-

'décisão torrlãda 'em'AssembTêrã--do--d-ta"11/03/85, pelos ,professores da

Associação dos Educadores de Xanxerê, com a presença de todas as

,

"UIiidad-es' E"Scõlare-s-da 'ctdade'� - decidiu-se pela formação de -uma, ,co�

missão, para reivindicar junto à l7a. UCRE sobre a deliberação 603
:.:.� Cf.·\Q�_���{ -: ....

C.-i ,'-�:
do Documento dos Catarífiems-e's, os professores resolvem:

, a) A, partir de 19 de maio não mais ministrarão as aulas que não lhe
·,·).:":._.:,·::::t�,,�} .:'--' : .. ,:,-' "_:."�.L�:=if..f�··' j':.�.) '.:��,,:��':).(,�"_'i .,.,� i", ,-,;', __

'

'i\' ','-.': "',',' -. '." \·..�i

, :,", ,_ .cabem, sequndc a deliberaçao 0603 do documento.
'

'

�:�J.),�... ; : (:!:_, «.':'... ; ;:� c; �}f3n().L·:)c.-·;-�'rç:·� :? !�',"�C�-.;-�) :.� =-1 <: {'>", ..

" r:;:_, b).r; é:Que\ ,:.;Ct, q,g.foJJ�_) 4<!;r,:J.7 9-,�:.� qC.;R�;,;oJ?�r,a.cion;alize a implanta"ção p,� novo s

"'Membr'osrdá':ConYH;'são li'{écji:órt'ãI'i dás "Cómiásõe's Municipais, delegados
': ::.) ..

autor idades educacionais reuniram"'sé -no dia 12.04 com o objetivo de:

conhecer, debater ';e ;f::tãc;aii:;-:�'linnà�Fde ação frente'o documento ,Cam do
,

; R.dç'ã'�o: !'�>�dtú::ilttr :ê sta) Côm:f s sã6"ê!á 'f ':' '.i, f,;;

,

a) Assumir o compromisso de operacioiiálizar a implantação do PEE

;.,
., ..•.

� .::' ../ t :Jj\f� ê� ..
,,°'0 .f-> .:; .; �,' :_-. ';' i'O; ��."!" ;'::. i ;0:'.. , ;, F,: ,''': �.� i�,< �_.�, ''';',' Y·.� -'; r, "

..

:

b) Estender o debate a 'todas as' comuriãdade s ret�r'nando com linhas de

açao pal:'a um novo encontro dia 06.05.85."
" .... :' ,;;::" _':' .. :'j", �') :,",; :'

,", [
.

,-- .

) ,�':.:: <' " (Y [� ':) . ;:') -. :..

> r.Ó _.;� íJ
..

-r

Ass.: Araci Hack 'C'atapan
ii" ;:.r'('(-':.·:��)"·!·:-", ',:":':',':'; . _F-.,' ....... :. ", '\;:"',

Coorclenadorà do" C IPÊE:
"

"\ � ...

...
' '�','

'''', ,,'\ �
t "

''<'",

VJsto - Ass.: Avelino Clemente Prando
.. " "',',,,,-- - '.,.", __

. .. , .. ,,'"

Diretor da l7a.UCRE

• "PROPORCIONAR UMA EDUCAÇÃO VOLTADA AO PRE?ARO

9J�,/fcg�9. ;�IR����Çb'�r\,;:(;,:Çf)UE E fTIMULEM A PARTICI

; çÃQ D!:i)(�T'l{QVr��S::):r� ":f '? ,i;_

Deliberação 0015 - PEE/85-88

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. �. :

.. ,

;-".c� :;j L : ..' ..

.'..... , .. .c : -. :_�� -: j L.! '. :. ri � ,'. -,
.

J.'.o).:_'

�i tfri'±vCers'i<1a<1:e{'pederal de &ihtá"'c:afta:iin&p a Ãásoc±:áção Catarinense das

-'pbiikl?açõés' :'Êklli'êâciO'nais/ o Consélhb Esti'âidual 'dê Edudação e .a Secretaria

da"':Edudaçãór:Jdúrárite "a'T3a. Assembléia' Geral do Distrito Geo-Educacio.,..

naL 34Ji-r,éaIizada em-Caçador no último dia 19.04, resolveram fdrmar

urna Comissã6C!óôriStitu'lda':;por rést�$ 'Çfttê.tro Instituições,. cGnf,orme prevê
-ª=:::J1q,Çj4Q,,3,!: dg:c,P�ano Esta4ual",dê :E:ci�,qação, ,para dar cumpr:Lmetito à referi
da moç;�,t)t', .-,' I:"

" ,

,"

,,' ,

' "

"

,
'

;:'�.: .'
.

i / ... 01'

'.

/:,li.

--

. =-) :.-', ;': .-:;
....

\-:- ..'. ':; .. r·,· ;->.

r: 'i"

, '" ATO DE LIEERDAD.E;

"

.'.. !.,'.

Estivemos conversando ,cqrn, Ruth Pereira, - C;hefe da SUJ:unidade de, Ensino

de 19 ,Grau da secret.ar La da Educação e ficamos emocionados com a humilda
;:.? ()'r._/(:�.:� ,�::�,.r_�) ·:-)fo:;··::,·'::).:;(I,C-)J.'-°r.:-::'_j.', " ";:�':_;', '.

-

.:

de em rever posiçoes que perpassou todas as suas colocações, bem como

a fé que ela coloca na capacidade que as escolas têm de cOntribuir na

d�Cf':pi:izaçãR �a,:�ucaçãq., i
Para refletirmos, algumas das colocações· que ela nos fez:

" As Unidades Escolares devem deixar de lado os paéotes da.' Secretaria
e dé1Í:enP"'se<orgaiiizarr 'dié� ãc6rli'd j'cbrn "ás' neceissidades ;'éur,riculares e de

: ,a.cota:ot"'cfoln a s' riéêéssidadés �dá 'c:I"ianç'éF.: ,c,

'rient&órat'iz:át!lLé 'trabalharL'júrftb e 'parca a 'comunídede ,

E: importante que as escolas não repi'tarn;o 'erro da' Secretaria" fazendo

pacófés; e apréséntando aós ,'�ai'á. '
"

.

;�, preç,j.�o; fZ,sP\l:tSl� "os pa,i� ",n9<el,ap;::>ração dos prograIJlas e das at;iv;id�des
escolares.

Ninguém pode ficar de

ordens para fazer isto

A própria escola é que

braços cruzados, esperando que a Secretaria

ou ,-p,quilo.
(l�ve e pode se O}7ganizar imediatamente.

dê

E: preciso abandonar o copia�.
E: preciso investir no querer mudar."
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