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(__ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 12 DE JUNHO DE 198,5

Sob a coordenação da Pzofa , Eli ta T. Régis, do Setor

de ,Registro da�ESG, a .secretaria da Educac�Q concluiu o

'primeiro relatqrio da execução do Plano Estadunl de EdU.R�'
ção 85/88 f que contém a p()sição de cada UJTIa das 788 delibe

-rações s., no que sej refere às açoes a cargo da SE.

f(As[ rposiçqes fozarn. p;efinj,.<l:éls como: executadas, em exacuçao ,

-de outpo:s '9rgão;s; e,,:€!il; .p_reparação para a execuçâo ,

fO!:'élF!l; 'utilizadas ·in�ormações encamí.nhadas nelas Unidade�.
de .çÇ>or(j�nação J(egional; pela Funqação cat.ar í.nense ,4e. Ep.'ll'":'.
cação· Especial e pelas Unidades e Assessorias do 6fgão Cen

" "traI. O trabalho f í.naL, que foi concentrado nos dias 07,08
e 09 de junho, co.ntou com) 2:. .part í.cí.paçfio de 25 f'unc.í.onâzL>

os em regime; contínuo de trabalho, tendo terminado .3,S �1,]1
._0.
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SECRE'l'ARI.A CONCLUI PRUmIRO BALANÇO

DO PLANO

de domingo.
A entrega do relatório 9.0· Secretário da Educação aconceceu

na 2a.feira" 10 de junno, pela manhã.
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ALDINA! PEtlRON' Rm1ANI/ - DIRETORA GERAL DO CE. 1?RESIDENTE .1.fRTUR 0,1\ COSTA
.

E

," SILVA (diretora escolhida pelos. professores, em

eleiç�o direta em maio,de 1984)� PRESIDENTE DA CO

nrssxo mJNICIPl\L PAPA 7A DE!'WCRATIZ.Arlí.o nA EDUCAÇÃO
m� XJlNXER�.

lUA luta pela democratização da educação foi um fato histórico para a edu

cação em Santa Catarina e para a regi'ão oeste, em especial.
Foi a. partir deste 'evento que a sociedade em-geral e a escola em particu
lar despertou para um assumir mais democrático e mais responsável.
Nós vemos, ent�o, que a escola; de repente? toma consciência de sua ver

dadeira funçâo - ou seja: a de Insti tuiç�o encar:regada de difundir o sa

ber e se sente obrigada a mudar as suas estratégias. Isto implica, pri
meiramente, na revisão de atitudes e na revisão dos planejamentos dos

: .
..

r'
-

,,-, .. ,-�_ ,..

profissionais da educação o' A partir destes es-cudos- a escola se torna mais

responsável e mais atenta, assumindo uma posição de coordenação pa:tticipa
tiva do projeto pedagógico.
Em termos de escola , as deliberações contidas no PEE sao objetos de est�
do sisf�mátici6 por pais, pio��ssores e alunos ddCol�gio'Costa e Silva.

Todas as Sa.!,;"f'Edras das r:ih às 19h fazemos reuniões de e.s.t.udo s das delibe

rações pertinentes à UE. são reuniões abertas e percebe:-se' que. -o maior in

t.eres se e'stá nos professores e nos alunos.

Para o CoLâq í.o Costa e SIlva, a deliberação n(:' 101 mereceu estudo Loncro e

profundo, por parte dos professores; pais e alunos, o que resul-tbu! na sua

implantação a partir' de 1985! serído já o calendã.rio escolar' programado de

acordo com ri nova
-

sistemática de aorovacão e reorovacão, .prevendo estudos
'.,� "<;) _. ;

de recuperação p'araLeLa e' terapêutica. sed'te'-se que '0 nivel de estudo e

de participação melhorou sensivelmente para a maioria dos aLunosv

Sente,..�e, -também que os professores assumiram o processo: de énsino-apre!!:.
dizagem com maior responsabilidade, at.endendo aos alunos' de. aprendizagem
deficiénte em horário extra";classe. Podemos dizer que Os docentes, inde

pendente da disciplina que lecionam, dispõem de suas horas.,;atividade para

recuperar alUn()s qué se encontram defasados,' especialmente em Comunicaç�o
Expressão e Matemática. A.lêm do trabalho dos profé'ssoré's',':'contamos com a

dedicação total da Administradora Escolar no sentido de recuperar e auxi

liar os alunos nas suas tarefas.

Podemos afirmar que o entusiasmo reinante na escola e os bons resultados

já alcançados com esta nova prática é porque ela não foi imposta mas sim

pensada e assumida pelos docentes.

Quero deixar claro que este não e um trabalho acabado, mas um trabalho

paralelo a estudos e avaliaç�es permanentes, sendo sempre realimentado e

redirecionado.

I
I
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Como presidente da Comissão r.:1urticipal de Xanxez
ê

, sentimos que o 'procês
so despertou interesse e, tembêm, necessidade p Dor parte das pessoas que

fazern éducaçâo, de sE: orgapizar_em como categoria e de melhorarem a sua

compe.t.ênod.a- prof i s s LonaL,
f) 5m_�:i.._l!:0 mun í.c í.paL não, foi cor.t.empLado com o recebimento dos exemplares
) ·::�r·-,.: .. ;..'· :.'. -'-.:

.

:"
....

: . ',:. ;·-;:·�·.·-1i._:···
..

;
. '.' ',�,_,'." I ,:";

,

do PEE, devendo isto acontecer brevement;e porque as p;refei turas arcaram

com as despesas dos Seminários e dos' c���ressos Municip�is-- e Re�ionais
,

e, porque muitas pessoas ligadas à 'educação municipal' for�1n gràndes age!!
tes �olaboradores no processo e estão sen�o prejudibadas por não terem

recebido, at� agora, o exemplar do PEE .

.�J�;_Con:qluindo: esta luta precisa de imiG'lxão r amor, dedicação e. estuÇlo para

que a construção histórica da educação de nQssa sociedade nâ,0. nos leve a

_, nOs,�.�I1YeF(g-?p(�art num fllturo, de nossas omissões e de nossB:,? posições, no
'_ , ••• ' '.' , , •

__ o __ _ • "'_'
'

rC :!i'res ent:.�..",_� •.
_

ELEIÇÕES NA SE __

, '\'

Por iniciativa da AESC" da. UNIP e da UNOE.: foi cr
í

ada uma comí.s sâo para
.. : � -__' �

organizar a eleição dos representantes da SE na Comissão Estadual p�ra
- j .•..

Implantação e Fiscalização do Plano Estadual de Educação.
---'''''_ . '-_'---'.- ---

Fazem parte da comissão eleitoral:

-G(:;jr'sO'tl' Pinto da Luz FEAESC

Amar_o R. OrLaridd.

�e+ita T. Hahp .

Ros�lia Fragç'.

S�179io Ouriques
Ineide Uliano

� UNOE

- UNIP

UNIG

UNAS

UNAI? .... -

.
.' ...

A eleição dar-se-á em 13.06, no auditório da SE, das 9:�IDh às 16:00h.

Poderão votar todos os funcioná.rios, em efetivo exercício, no órgão Cen

traI.

são. candidatas:

Dionice Paludo Garcia

Ari de Souza.

Maria Bernadete C.erimbel�

UNAP

UNIG

UNCI .j:

Altair Alves Lficio UNOE

.' Leda �.vila .Guedes UNAF

tLdo sezaf tm.. - UNIP
_:_-

A ap�;�çao do�pleito dar-�e-á a paitir das l6:l5h;- no mesmo local�;

-!-.-
--

•• :. i_

.. :-_..,-! .. -,_.

') :""cr
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SOLANGE LANSKY, Qu!Nrr ... CBE:fi'E DA DIVAD/8a. UCP..E - !1T1\FRA

;i;'EstÓti errtus í.asmade Com o PEE. A comunidade está sentindo que O PEE; está
'sendo ttnrilantado. :Âlgumas de Lí.ber.açôe s já e stáo sendo executadas e entre

as que mais estão entusiasmando a UCRE e a comunidade, destacam-se:
,

ii' possibilidade de contratação de' serv-entes pelas J\PPs com recur'sos do

G6vernO que está em vigor desde OL'06. 85;

- a descentralização da compra de material de Educação Fisica pela DIVAD

e pela DIFID; isto �ossibilita a: comprado material que ,e realmente ne
- .. _ " ""

"
.' !."

cessário e evita a compra de material sup�rfluo;
- 'a liberdade de €-:scolha do livro didático por, Grupos Escolares, e por Es

colas -Re:!J;n:id-as, i'Ç!: partir de 1986! -

; i i

Há, tambéin exp�;ctàtiva em relação ã>possibilidade de descentralizar :> o

programa orçamentário da UCRE, bem como em relação él simplificação -<,'i da

burocracia.

A cada dia que passa acredito mais nest� processo porque sou idealista

acredi to na educação de Santa Catarina�'-ac'redito nos compromissos assumi

dos' peloc'Governador ria Carta dos cat.ar tnense s é só vejo perpectivas me-

, 'I
I
i

Cerca de 42 8 educadores participaram I
do II Seminário de Educadores do OesteJ

I
realizado em Xanxeri de 06 a 09 de ju-I
nho., promovido,pela,17c.. UCRE,FU�DESTEj� I
EDUX1;\Nil NUSEO II e CESG.

O Seminário teve como palestrante o

Prof SeLví.no José As smann , da UFSC e

XANXER:t;

como participantes, professores de to

dos os niveis da lIa., 12a., 14a. e,

17a.UCREs, da SE de SC e do Estado do

D
�

... arana.

O Seminário continuará nos dias 22 e

23 de junho, conforme programação di

vulgada no BoLetLm Informativo nr:, 11.

NOTA: Na manhã do dia 09.06, o referi

do Seminário teve corno palestr�
te especi�l, TARCíSIO DE NADAL abor

dando o seguinte tema: A VALORIZAÇÃO
DO SER FIEL A SI JI1ES!>10.

r-

-. npercebe-se f na reg.ião de

Brusque, que a implantação
do PEE está: IT'u-1to morosa.'

Estão' transtornando as deli

berações aprovadas no Concr'es
Sai :d$ Lages.
Um exemplo çaracteristico:
a ampliação da carga horária

do professor de la. à 40.:.

sériep'onde foi proposto 40%

de horns/atividades no PEE,

deliberação n� 0606, a dire

ção da UCR.Eq sugere 20% de

aumento np vencimento".

Am1ANDO KNIHS., _

" PROF. do,

CE. FELICIANO :PIRES E 1?RE ...

SIDENTE mi ]I&PRB ,�' ASSOC,IA

çÃ.o DE PROFESSORES DA. RE

GIÃO DE BRUSQUE
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FRANCISCO JOS� BARON - DIRETOR DA l6a.UCRE - BRUSQUE

"Estou vendo o PEE com grande expectativa� Muitos acreditando piamente na

execução deste Plano, outros ainda temendo o que poderá acontecer.

Diria que I dentro das pos s í.b
í

Lí dades e condições 1 estamos; na 16a. UCRE
colaborando na implantaç�6 dÓ PEE. Já distribuimos 1.200 exemplares e já
fizemos reuniões com Supervisores Locais e Diretores de Unidades Escolares.'

Estamos pensando seriamente em comó fazer o processo retornar às bases.

Acreditamos que a democratização tem que acontecer nas escolas e crue esta
.

�.,.
,

; _,'
'o,

democratização só acontecerá se houver acompanha:rnento da comunidade esco

lar, pois é preciso que cada um corresponda às exigências deste processo.
A estrutura oficial não tem condições'de fazer a supervisão de todas as

atividades do processo de democratização. Esta supervisão tem que ser fei

ta pelos pais.
'A grande validade do PEE está exatamente na participação de toda a comuni

dade escolar, uma vez que a escola, em relação às outras organizações,
deixa a desejar e só vai recuperar esta limitaç�o, se-�or sacudida pela

Pêf:tr�cil?a9ão da comunidade",

19a. UCRE - Jl\.RAGUr... DO SUL

Dando cumprimento a deliberação n. 0785, do .l?I;:E, promove:

. EVENTO: ,SE)I1INÁRIO �mNICIPAL DE JARZ'IGUÁ DO SUL SOBRE DIVULGA.ÇÃO DO PEE -

1985 - 1988

OBJETIVOS:- Divulgar as deliber�ções'do Congressó Estadual de Lages sobre

Democratização da Educação, promovendo o l!'etorno do ,debate às

bases.

Mobilizar delegados e comu:nidp.de para promoverem a mais ampla
'"

discussão sobre o PEE confrontando-o coro os documentos regio

nais, �unicipais e un�dades escolares.

- Informar os delegados municipais quanto ao processo de elabo

raçao do PEE a partir dos Congressos �1unicipafs';realizad6s em

1984.

DATA la.etapa 13.06.85

2a.etapa - a ser definida pelos participantes da'la.etapa

HQRÁRIO:. 7:30h às 17:30h

LOCAL: Salão Nobre do Colégio são Lui� de Jaraguá dó Sul.
li.

.' ):" ,
�

J ::.'
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PALESTRANTES: -Prof. Celestino Sachet � 'l'ema: "Democra.tizaç2io da Éducação"
,
{-i .: (, " ,

"',
"

: .

,;,"1'

-Prof. Antonio Cesar Becker - Relatar as atividades"'::Ci-a st' "

'quan tooâ implantação do PEE. .Ó:Ó:

-.r r:
""i"

. PA�'J1ICIPANTES: - Todos os "ç1eleg;ados ao Congresso 1I1unicipal da Democratiza-

',' ção da E<:lucação de Jaraguá do Sul.

"

�1embros'. .daa Comissões 'Regiona_is e r,1unicipais de elabora-

ção e 'divulgação do PEE. . ,
'

.

- Autoridades tonsti tuldas do trum í.c'í p í.o ,

'.' OBSERVAÇÃO: O seminário será aberto a ..todos. "

.: r'

t :

, .' .!'.' -,Convidados.
':: O';

Conversando com a Pz'o fa , ,Q,algi ta Haria

Brandelero, participante do II Seminá

rio de Educadores do Oeste, fomos

informados de que na E.B.Luiz S.B. da

Trindade,' tio municlpid1de Xávantina�,

pertencente à 17a.UCRE; todos os pro-

fessores leêm os Boletins Informativos do PEE e os debatem nas reuniões

pedagógicas. Isto.porque a 17a.UCRE reprqduz e distribui os ref.eridos Bo�

letins a todas as escolas da região, p�ssibili tando aos professores �::�f2.
mada de conhecimento do que está acontecendo pelo Estado em 'relação ao

PEE, bem como cumprindo deliberações do próprio PEE.

::_).
'

NOMEACÃO DE D IRETORJ\
�. � -, r'

No Diário Oficial nO 12.721 de 03.06.85
.

foi-publicada- a -Poz-tazLa 6871/85/SE que

nomeia a professora ANITA },lONTIBELLER

CIPRIANI, para exercer 6 cargo-- de 'Oire-

tor de 1\';: Grau; �á E.B.' Dayse Werriê'r
ri :'r (

... ,..� ,.-. ,
....

,
. J':'- ,", .

r ,_ ._

Salles, de Florianópolis.
Lembramos que a professora Anita foi

.'
escoLh t.d'a' por Clêição diret;q:, .que aten

deu a t.odos o�s requisitos' das deliberél,:,··

ções 0487, 0488, 0489, 0490 e 0491

conforme nota já publicada à pág. 02 do

Boletim' Informativo do PE'Ê/SÊ n9 5�
�,.� . ""'--__-'.;_,-,-i;'-;_'---'- __"'

XAVANTINA
" �, . :'. ..

, ..

: :'"

,
.

i

Os 'prOfessores Acary Juruá

B-toeterau c Ad
í

Lson ,.:rQ_:r_g�

Rodycz foram escolhidos co

mo coordenadores das ativi-
.

dade s do PEE -n'a 8a'�'região.
A eles deseJamos um l;>om tra'

beLho ,"
"

.._---_ .._--------------1

,BRUSQUE,:::1--'{
c'-"

:'j,_f\_;16a.UCRE ,elegeu corno res

ponsáveis pelas atividades
.

. ;' do 'PEE os educadores:

Lindolfo �lTànoel Rosa e

Solange Gonçalves Zucco.

À equipe, _desejamos um bom

trabalho.
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NARIAl�BILE TRICHES. BADOTTI - CHEFE D1:\, DIADE/17él�UCRE E COORDEN1\DORA GB-
'" ,-

,

RAL DO II SEH!NÁRIO DE EDUCADORES DO OESTE
'" '

"Na l7a. região percebe-se uma preocupação constante no sentido de que o

PEE venha a acontecer. Várias deliberações já estão sendo atendidas.

Os orientadores' de componentes curr;f2üléÍ_rê�7�-na'q:)I:?\DE, estão fazendo suas

progr-��ções:'d�-; trab�Hhop àtendelta'd;:ã:'s deliberaç8es do; PEE dentro de sua
'.' !5rea J�pe�í:Êi�a ..Foi' dada às' escóLas, autonomia de ação" para executar to-

'das �s déi.ib��ações 9úé não dependem de alteração de lei.
.

"Sint� que' e�:r§." sehdo difícil trabalhar porque ainda' não podemos' def1'iil'r
linhas mas, apesar disto, acredito no PEE.

Acho que o momerrtocataza'L é o momento de estudo, de preparaçao , de cons

'-C:i'entizaçãb-, - de trqca de·, idéias, de· t.rooa- de experiências. t:, eapec í.aã+

mente, o momento d� 'crf�F o espirito de Lnoveçâo , de desp?rj:.ar o e.spiri
to critico. � o momento de nos associarmos: diretores, UCREs e professo
res e de, unidos, continuarmos a desenvolver esteproqesso�

!

'/

Estamos �transcreve'ndo, 'na integra f o oficio do sééretárió -da Educação
que está sendo encaminhado a ITlu{tÓ�s dátarin"êrtses·' corripr6hiet'idOs com

processo de Demoéra:t:izaç-ão da--Educação de" se.
---

o

. "'---'"_' .. - •... _

SECRETPJ.Rlà DA EDUCAÇÃO NO OESTE

Cinco funcionárias do Orgão Central da. SE estiveram em Xanxerê, partic.!.
pando da la. fase do II Seminário de Educadores do Oeste.

Relatos, impressõ'ês e depoimentos relatiiVos ao Seminário· e aos trabalhos

de implantação do PEE estarão sendo publicados no Boletim Informativo do

PEE n> 12' e seguiilt'es'. '

-:

'

COIvlPRmmTENDO JlmITOS. � :�",

Este ofIcio, acompanhado de um exemplar do PEE, está sendo enviado a:

- Senadores ,- _Deputados Fe,gerais e Estaduais

-'Vice-Gover�ador
- Secretários de Estado

- Prefeitos Munici?ais
- Câmaras de Vereadores

- Associações de Municipios
- Poder Judiciário

-
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Partidos.,poll ticos..

>" � '_ � .. � -: _; '.,
: -

_!. ,,: -; ( .
.

'

OutÔ·.�s �pt,id,�p.és.
Temos a certeza de que o nGmeio de s5cios nesta faée de estudos e dê tra

; .,_'.:'
-

barlhos,estã'aumentando a ,çada dia.

;c;; ,';ICom meus cordiais cumprimentos Q es tau ericamí.nhando a V. Exa. um exemplar
'o do Plano Es·tadual de Educação, aprovado no Congresso EstadueL 9c>_}?re a

-_. -
_-_ -

•

;'"J.";'_

'Democratização da EducqJ.ção, realizado emLages, com a partic;Lpa,ção, de
" .".� -,'

538 delegados, repr-eaerrtant.ea, ,ele� to,s, das, v í.nce regiões educac.í.ona í.s , e

acolhido,' pelo Con seLho Estadual de Educação, at.ravâs da Resolução n';, 02

de 12 de março de 1985.
",

c�i-tb -de que V.Exa. estará empenhado' tia implantação das deliberações da

"sbci:edade 'catarinêrisê'i :registradas naquele PLano, aprreserrt.o-d.he, na opor
- t\l'ti-fdade ,Jéprbtestos de elevada estima 'e cons í.der.acâot

..J q �.'.:

Ass. Moacir G. Thomazi

',,_ ,,��cretário da Educação

.,'i ':NAt-10RADÔS DO PLANO

,

'são' todos aqueLe's qué'c'&iverartl a coragem de sonhar com es ....

:-ta aventtira�
,

SÊÍ_o todos aqueles que construíram g com t.rabel'ho ,': os pri

meiros capítulos desta novela.

são todos aqueles que persistem acreditando e investindo

na confinuidade deste romance.,

A todos os que fazem acontecer o sonho da Democratização
, .da Educação, aos namozados do PEE, .C) nosso Ç),prq_çQ apaí.xo-:

-
• • 'o.' • •

-

,- :.,..
•

',.} � : -_I ..• t ,_j ,'::
• :

,c, - nado nel?t:Q ,],.2 .de j\}n,ho ,r:"' io.i,ai,deS,namor�Çl?R:"" f",

..... r' ,"

i;

ÊD:tTADO PELA AESC)SE/PEE"
IMPRESSO NO SETOR nÉ: REPROGRAFIA,iDA SE.

_; �.
.
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