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1. APRESENTAÇÃO 

 

É com grande satisfação que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com 

o Conselho Municipal de Educação, apresenta o Plano Municipal de Educação – 

PME de Barro Alta – BA, com vigência de 2015 a 2025.  

O Plano Municipal de Educação (PME) é um documento estratégico que define as 

políticas públicas para a educação, por um período de dez anos. A partir de um 

diagnóstico local, estabelece as diretrizes e metas do município para a educação, 

assim como norteia a definição de programas, projetos e ações a serem 

desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Ensino.  

Consta na Lei 10.172/2001 no art. 2º que os Estados e Municípios devem ser 

responsáveis por elaborar seus próprios diagnósticos para obter as bases de suas 

metas, através da construção de um Plano em consonância o Plano Nacional de 

Educação. Somente o Município pode levantar, com precisão, as demandas de 

educação escolar de sua população. 

A composição do Plano Municipal de Educação pressupõe a articulação de 

estratégias com o Plano Nacional de Educação, levando em conta a adequação e as 

especificidades locais.  

A exemplo do Plano Nacional de Educação, instituído através da Lei nº 13.005/2014, 

o Plano Municipal abrange: 

 Diagnóstico do município, compreendendo os aspectos históricos, geográficos, 

demográficos, socioeconômicos e culturais;  

 Diagnóstico da Rede Municipal de Educação, compreendendo os níveis, 

etapas e modalidades de ensino; gestão e financiamento da educação; 

formação e valorização do profissional do magistério e dos demais profissionais 

da educação; 

 As diretrizes, respectivas metas e estratégias. 

Foi construído na gestão de 2003 o Plano Municipal de Educação do Município de 

Barro Alto, porém, não contemplava a realidade do município. Contudo, não se 

podem descartar tais registros, sob a necessidade de se avaliar o que foi almejado 

em um momento anterior a este.  
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Diante da inexistência de um planejamento baseado num diagnóstico consistente, 

observou-se que a Educação do Município necessita de um novo documento, 

voltado para a reflexão dos entraves que perpassam a área educacional.  

É com grande satisfação que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com 

o Conselho Municipal de Educação, apresenta o Plano Municipal de Educação – 

PME de Barro Alta – BA, com vigência de 2015 a 2025.  

Antes de partir para a elaboração do documento, foi feita uma parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado, através da adesão ao assessoramento do 

Programa de Apoio à Educação Municipal (PROAM).   

Para a elaboração da 1ª etapa do plano, inicialmente, o PROAM agendou com as 

Secretarias que fizeram adesão, um encontro em Salvador, em novembro de 2010. 

Porém, por questões administrativas, que resultaram em mudanças nas equipes de 

assessoramento do PROAM, a equipe responsável pelo grupo de municípios que 

inclui Barro Alto, foi substituída, o que levou o trabalho a ser reiniciado na cidade de 

Irecê, em abril de 2011, sob a organização de novos técnicos.  

Reiniciada a primeira etapa, foi solicitado realizar um novo levantamento diagnóstico 

do município de Barro Alto, compreendendo os aspectos históricos, geográficos, 

demográficos, socioeconômicos e culturais. De acordo o novo Plano de Ação pré-

elaborado pelos técnicos, as atividades foram retomadas. 

A SEC adota uma metodologia participativa, especialmente em relação à elaboração 

do PME.  Isso possibilita que os atores envolvidos no processo caminhem com 

autonomia, construindo, implementando, acompanhando e avaliando o documento. 

As formações com o PROAM se constituem por exposições dialogadas, estudos 

dirigidos, oficinas, análises de tabelas e construção do plano de ação.  

A Coordenação Executiva se reuniu diversas vezes, ora para sistematizar trabalhos, 

ora para planejar atividades que seriam desenvolvidas com a participação da 

Comissão Representativa. Também fez o estudo da legislação pertinente à 

Educação, sob a justificativa de apropriação de parâmetros legais que orientassem a 

produção do Plano Municipal. Abaixo a legislação utilizada como referência:  

 Constituição Federal (1988);    
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 PNE – Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, 

Lei 8.035/2010; 

 PEE – Plano Estadual de Educação – Lei nº 10.330/2006;  

 LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/1996; 

 PPA – Plano Plurianual; 

 Lei Orgânica do Município; 

 Decreto nº 6.094/2007; 

 Lei Diretriz Orçamentária;  

 Lei Orçamentária Anual; 

 CONAE 2010 (Conferência Nacional de Educação); 

 Projeto de Lei da Câmara nº 103/2012. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do PME se constituiu como uma 

importante ferramenta no que diz respeito a comunicação e também em relação ao 

oferecimento de subsídios para pesquisa, bem como o acesso às informações e 

notícias, envio de trabalhos e outras atividades. Através do site todos os municípios 

que estavam em processo de elaboração do PME com os técnicos do PROAM se 

encontravam. É através deste ambiente que temos a possibilidade de manter um 

contato mais direto com os técnicos do PROAM para um melhor assessoramento no 

processo de construção do documento como também no processo de avaliação das 

ações executadas. 

Além do atendimento através do AVA, e-mails e telefone, os técnicos do PROAM 

prestaram atendimento pessoalmente. O documento passou por várias correções e 

orientações antes de ficar pronto.  

Na construção dos Aspectos Históricos houve algumas dificuldades com relação às 

informações sobre os primeiros habitantes que vieram para cá, uma vez que não há 

registros e também não há pessoas que possam reproduzir a história quanto a essa 

fase inicial. Também foram encontradas informações conflitantes. Essa quase 

inexistência de fonte de pesquisa resultou em algumas lacunas no processo 

histórico.  
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Foram colhidas também informações através de um histórico elaborado há alguns 

anos atrás, realizado por alunos e professores da rede, com entrevistas em áudio, as 

quais constam histórias de pessoas mais velhas, vídeos com fotos de alguns fatos e 

documentos relacionados ao processo educativo de Barro Alto. Muitas delas fazem 

parte de acervos pessoais.  

A 2ª Etapa do Plano Municipal de Educação corresponde a realização de um 

diagnóstico específico da Educação do Município. A estrutura deste trabalho dá 

continuidade ao diagnóstico realizado anteriormente, o diagnóstico do município.  

A elaboração do PME está intimamente ligada à construção de um plano de caráter 

geral, portanto, este deve passar pelo processo de planejamento, começando pela 

montagem consistente de um diagnóstico. Com base no conhecimento da realidade 

é que se pode definir diretrizes, metas e objetivos, estabelecendo prioridades e 

propondo ações capazes de solucionar os problemas identificados e melhorar a 

qualidade do trabalho em desenvolvimento ou a ser iniciado na área de aplicação do 

planejamento.  

É importante ressaltar que alguns aspectos pertencentes ao diagnóstico se repetem 

em alguns pontos do documento. Tal redundância é decorrente do cruzamento de 

informações (problemas e necessidades) de caráter geral, mas que aparecem em 

diversas áreas da Educação. Um exemplo é a questão da necessidade de melhoria 

na infraestrutura; esta atinge tanto a Educação Infantil, como o Ensino Fundamental, 

como o prédio da Secretaria de Educação. Tais necessidades são apresentadas 

com mais profundidade no capítulo intitulado: “Instalações físicas e materiais nas 

instituições e unidades escolares”. 

Essa fase do trabalho foi marcada pela presença da Comissão Representativa como 

colaboradora, no sentido de levantar dados, elaborar textos, responderem a 

entrevistas. Os textos foram elaborados com base em questionários norteadores, 

descrição de dados, tabelas e gráficos, além da Figura com fotos contextualizadas. 

Infelizmente ainda há uma dificuldade muito grande em mobilizar as pessoas para 

participarem da elaboração de documentos como esse, contudo, ainda assim foi 

possível exercer o princípio da democracia e da transparência. 
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Segundo Monlevade:  

 [...] o diagnóstico educacional é a descrição da situação de cada etapa ou 

modalidade de ensino, com dados quantitativos e caracterização qualitativa, 

apontando problemas, dificuldades, perspectivas, avanços e retrocessos.     

(MONLEVADE, 2002, p. 57) 

 

A questão crucial consiste em como realizar uma política de Educação no município 

que possibilite a realização de ações com vistas ao sucesso escolar em caráter 

primordial, através da combinação de critérios socioculturais, econômicos, 

geográficos e históricos. 

Com a conclusão do texto-base do PME, foram realizadas assembléias para 

discussão, adaptação e construção das metas e estratégias do mesmo. Ainda houve 

reuniões com a equipe colaborativa para a apreciação da minuta do regimento, o 

qual sofreu algumas alterações, sendo o resultado aprovado e instituído oficialmente 

e enviado para o congresso. 

Após a finalização do Plano será realizada a Audiência Pública, na qual participarão 

a sociedade civil organizada e a comunidade escolar. Busca-se, com a participação 

da coletividade ampliar o conceito de cultura, educação e democracia através da 

socialização de situações-problemas e possíveis soluções. Os participantes serão 

divididos em grupos temáticos, proporcionando assim a socialização de opiniões, 

experiências e também a ampliação do conteúdo discutido de acordo a variedade de 

problemática.  
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2.1    ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO E DA EDUCAÇÃO 

2.1.1    Caracterização do Município de Barro Alto 

 

2.1.1.1    Aspectos Históricos 

É imprescindível que se tenha conhecimento da história da sociedade, não somente 

dos seus aspectos historiográficos formais, mas também dos fundamentos 

econômicos, sociais, culturais e políticos do passado até os dias atuais, uma vez que 

essa apropriação auxiliará na compreensão do contexto social em que se está 

inserido. É importante conhecer a evolução histórica do município a fim de que se 

construa um plano eficiente e adequado para a realização de propostas e tomada de 

decisões quanto às dificuldades encontradas nos diversos setores de sua  

administração. 

 

Figura 01 – Portal de Barro Alto / Entrada da cidade 

 

               Fonte: Prefeitura Municipal de Barro Alto 

 

O município de Barro Alto surge por volta do ano de 1860. Com a chegada de um 

homem chamado Romão Gramacho, que, não se sabe, ao certo, sua origem, 

apoderando-se das terras próximas ao rio, o qual ele mesmo denominou-o de Rio 
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Jacaré, devido à existência de grande número desses répteis, tendo mais tarde 

vendido tais terras para outras pessoas que, a partir daí formaram uma pequena 

comunidade.  

Anteriormente à vinda de Romão Gramacho, sabe-se que índios, provavelmente 

Tapuias, já habitavam estas terras, devido à existência de pinturas rupestres 

deixadas por eles nos paredões1, como o Paredão dos Tapuias e a Pedra Pintada.  

 

Figura 02 - Rio Jacaré 

  

   Foto: Luci Ferreira 

 

Com o tempo, outras pessoas surgiram atraídas pelo rio e pelas terras para cultivar 

alimentos, entre elas, registrou-se apenas o nome de Sátiro José da Silva, e, por 

volta do ano de 1899 a comunidade já se chamava Campos de São João, 

provavelmente devido à grande quantidade de árvore de São João.  

Não havendo registros sobre tal época, conta-se que em 1901 e 1902 a comunidade 

era chamada de Bruacas2. Foi encontrado um desses objetos abandonado próximo 

                                                 
1 Territórios caracterizados pela imponente estrutura de pedra, de grandezas tanto extensas quanto 

altas. 
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a um pé de São João, por um dos primeiros habitantes, o que deu origem ao nome 

acima citado.   

Em 1907, o nome do povoado foi mais uma vez modificado. Conta-se que um Padre 

chamado Tolentino, vindo de Boa Vista, a atual cidade de Senhor do Bonfim, veio 

até a casa de um senhor chamado José Clemente para celebrar a primeira missa na 

localidade e definiu o padroeiro do local como o Sagrado Coração de Jesus e o 

nome do povoado para Barro Alto, devido a existência do barro vermelho e a 

localização considerada num ponto alto do relevo da região.  

Em 1956, um dos políticos ligados ao Deputado Manoel Novais, Sr. Edson Gunes de 

Andrade comprou as terras pertencentes a Francisco Cassiano Figueredo, que, 

posteriormente foram loteadas, dando origem a primeira praça de Barro Alto, 

denominada Praça Dr. Manoel Novaes.  

O povoado de Barro Alto pertenceu ao município de Morro do Chapéu e depois 

passou a integrar o município de Canarana. O prefeito de Canarana, Videval Seixas 

Dourado, juntamente com um líder político chamado Edson Gunes de Andrade (que 

mais tarde veio a se tornar vereador da cidade, quando emancipada), com apoio do 

então Deputado Edivaldo Santos Lopes realizou um plebiscito para desmembrar 

Barro Alto da cidade de Canarana.  

No dia 09 de maio de 1985 o município de Barro Alto foi emancipado conforme a Lei 

Estadual nº 4.439, e publicada no Diário Oficial em 10/05/1995. Em 1986 foi eleito o 

primeiro prefeito de Barro Alto, Wanderley Osório Seixas Dourado, sendo o vice-

prefeito Gerson Martins dos Anjos.  

O município de Barro Alto atualmente possui dois distritos: Lagoa Funda e 

Gameleira e 63 povoados, sendo Barreiro, Pé de Limão e Formosa os que possuem 

uma maior população. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
2 As bruacas eram objetos confeccionados com couro de boi, em formato de grandes caixas com 
tampa e atreladas aos pares no lombo dos animais, servindo para transportar alimentos e objetos 
utilizados no quotidiano rural. 
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Figura 03 – Barro Alto Antiga                           Figura 04 – Barro Alto 2011                                    

                          

,           Fonte: Vanderley Dourado                           Fonte: Secretaria Municipal de Educação   

 

2.1.1.2    Aspectos Geográficos  

Barro Alto localiza-se no sertão da Bahia, no Território de Identidade de Irecê e 

mesorregião Centro Norte Baiana, a 392,9 km da capital Salvador. O município faz 

divisa com os municípios de Canarana, ao nordeste; Barra do Mendes, ao sudoeste; 

Ibipeba, ao noroeste; Ibititá, ao norte; Souto Soares, ao sul e Mulungu do Morro, ao 

sudeste. As principais vias de acesso são: Canarana: BA-046 (18 km); Barra do 

Mendes: BA-046 (18 km); Irecê: BA-046 BR-432 (63 km ); Salvador: BA-046 BA-432, 

BA 433, BR052 BR-349 (497 km).  

 

                           

 

         

 

 

 

 

  

        Fonte: site:www.censocultural.ba.gov.br                                      Fonte: Google 

 

    Figura 05 - Localização de 
Barro Alto na Bahia 

Figura 06 - Mapa da Região 
de Irecê, Bahia. 
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A área territorial de Barro Alto é de 416,68 km2 (IBGE, 2011). O relevo é formado por 

planícies e planaltos, com morros e serras, caracterizando sua topografia como 90% 

plana e 10% ondular, possuindo 200 km de várzea. A altitude é de 705 m; a latitude 

Sul 11o46, longitude Oeste 41º57; solo de cor lato solo vermelho e amarelo 

distrófico.  

O clima é seco subúmido e a temperatura varia entre 24 a 31o C, em regime 

pluviométrico de 750 mm O período chuvoso é entre novembro e janeiro. A 

vegetação segue o pouco favorecimento devido ao clima seco, com plantas e 

árvores resistentes à seca, se definindo como caatinga, composta por cactos com 

Mandacaru e árvores como umbuzeiros, São João, quixaba, barriguda, algaroba, 

Gameleira, Jatobá, entre outros.  

 

Figura 07 – Pé de Barriguda Rua da Baixa 

  

   Foto: Magna Célia Rodrigues 
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Figura 08 - Vista aérea da cidade de Barro Alto 

 

      Fonte: Prefeitura Municipal de Barro Alto 

 

O município é banhado pelo Rio Jacaré, também chamado de Rio Romão Gramacho 

o qual pertence à Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O rio também possui 

outras denominações de acordo as áreas banhadas por ele, como: Paredão dos 

Tapuias, Pedra Pintada, Poço da Palha e Poço do Jatobá.  
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HINO DE BARRO ALTO 

 

 

                                                          Composição: Edson Barreto 

                                                        Música: Pastor Romário 

 

           O sol desperta iluminando a glória 

         De um povo batalhador que faz a história 

         És o sertanejo forte, altivo, lutador, 

         És o vaqueiro destemido, arisco, aboiador! 

 

         Barro Alto! Barro Alto! 

         Terra de um povo valente!   (Refrão) 

         Barro Alto! Barro Alto! 

         Terra de um povo imponente! 

 

         Tuas veredas, pedras pintadas, belezas mil, 

         Agricultores, juventude, celeiro do Brasil. 

         Palpita a Bahia, externando pura emoção, 

         Barro Alto! És a princesa do Sertão! 

 

         O céu azul anuncia o progresso  

         De um presente de pleno sucesso 

         Plantado em fértil ó terra vermelha 

         Que num futuro promissor centelha! 
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         Essa gente de paz ó que riqueza, 

         Homens, mulheres, crianças, vida e beleza 

         Paredões e colinas que brotam desse chão 

         É a natureza, Barro Alto, redenção! 

 

        Teus horizontes verdejam galhardia 

        Na luta áspera da safra de alegria  

        Deus abençoou este lugar adorado 

  Cobrindo-o com seu manto sagrado! 
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O hino do município de Barro Alto foi composto por Edson José Barreto dos Anjos, 

em 1998 por intermédio da sua genitora, a então vereadora e professora Natalice 

Gunes de Andrade, que ao fazer parte da primeira gestão pública da Câmara 

Municipal de vereadores do município de Barro Alto, sentiu a necessidade de expor 

através do hino, os aspectos da cultura do municipio, retratando e valorizando a 

riqueza desta terra.  

Edson José Barreto dos anjos nasceu na cidade de Miguel Calmon, porém, de certa 

forma sempre esteve ligado ao município de Barro Alto por ser a sua família uma 

das primeiras a povoar e buscar o progresso para essa cidade. Morou em Barro Alto 

durante sua infância, retornando à sua cidade natal para dar continuidade aos seus 

estudos. 

Após a conclusão do hino, sua composição foi apresentada à comunidade 

barroaltense em um dia festivo com a presença de autoridades e comunidade civil.  

 

Figura 09 - Bandeira do Município de Barro Alto 

 

 Foto: Emanuella Farias de Andrade Nunes 
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A confecção da Bandeira do município de Barro Alto se deu por volta de 1986 na 

gestão do então prefeito Wanderley Osório Seixas Dourado, com o intuito de 

enfatizar a cultura do município, tendo como símbolo o padroeiro da cidade, Sagrado 

Coração de Jesus, e a agricultura da região (milho e feijão), vestida das cores azul, 

amarelo, vermelho, branco e verde. Tendo sido adaptada, uma vez que tinha como 

símbolo a folha da mamona a qual foi trocada pelo galho de feijão que na 

oportunidade, pensaram representar melhor a cultura da região. Não existe um 

mentor único para a criação desta arte, pois, a mesma foi idealizada por um grupo 

de pessoas representantes da sociedade. 

 

2.1.1.3    Aspectos Demográficos 

O município de Barro Alto possui hoje 13.612 habitantes, conforme dados do censo 

2010, que aponta um crescimento de 1,20% em relação ao ano de 2000, quando 

apresentou 12.098 habitantes. A densidade demográfica atual é de 32,67 hab/km² e 

a taxa de urbanização é de 49,36%.  

Existem no município algumas comunidades remanescentes de Quilombos, já 

reconhecidas pelo órgão competente, tais como: Malvinas, bairro do distrito de 

Lagoa Funda; os povoados de Barreirinho, Segredo e Volta Grande. Existem ainda, 

outras comunidades que estão em processo de reconhecimento como Quilombolas. 

Dentre elas estão o povoado de Cafelândia e a rua do Juazeiro, localizada na sede 

do município.  

A população total do município de Barro Alto é dividida entre 50,70% na zona rural e 

49,30% na zona urbana.   Estes dados evidenciam que a maior concentração da 

população está na zona rural, embora não haja uma diferença muito significativa em 

relação a esse quantitativo, conforme mostra a tabela 01. 

 

Tabela 1. População do Município de Barro Alto.  

Populaçã
o 2000 

Homens Mulheres 
População 

Urbana 
População 

Rural 
População 

2010 
População 

2014 

12.098 6.909 6.703 6.712 6.900 13.612 15.230 

     Fonte: IBGE 
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Os dados revelados pelo censo em 2010 mostram que houve um decréscimo de 

1,42 % na natalidade, em relação aos anos de 2000 e 2010, uma vez que os dados 

apontam 1.270 crianças no ano de 2000 e 1.076 no ano de 2010 na faixa etária de 0 

a 3. Houve uma queda de 2,46% em relação aos anos de 2000 e 2010 na 

quantidade de pessoas referentes às faixas etárias que compreendem 0 a 19 anos. 

A redução dessa taxa pode ser uma consequência dos programas de apoio familiar 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, através de planejamento familiar 

realizado na sede do município e nos povoados para atendimento da população. 

Os dados apontam um aumento de 11.88% na população de Barro Alto entre os 

anos de 2010 a 2014. 

 

Tabela 2. Informações sobre o Município 

População (1) 
(Localização/Faixa 
Etária) 

Ano 
0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

6 a 
14 
anos 

15 a 
17 
anos 

18 a 
24 
anos 

25 a 
35 
anos 

Mais 
de 35 
anos 

Total 

Urbana 

2000 393 177 1036 337 674 756 1803 5176 

2007 428 245 1123 343 813 967 2240 6159 

2010 440 231 1174 411 785 1085 2596 6712 

Rural 

2000 596 364 1476 511 920 980 2075 6922 

2007 531 333 1427 416 910 1087 2469 7173 

2010 398 262 1295 441 798 1049 2657 6900 

Total 

2000 989 541 2512 848 1594 1736 3878 12098 

2007 959 578 2550 759 1723 2054 4709 13332 

2010 838 493 2459 852 1583 2134 5253 13612 

PIB (Milhões) IDH IDI Total de analfabetismo (5) 

35.285 0.62 0.51 

População de 
10 a 15 anos 
(%) 

População de 15 
anos ou mais (%) 

5.80 22.20 

  http://ide.mec.gov.br/2011/ 

 

Os dados do IBGE apontam que em 2010 houve um crescimento da população 

urbana em todas as faixas etárias em relação ao ano 2000, porém, na zona rural, no 

mesmo período, houve aumento apenas na população que corresponde à faixa 

etária de 25 a 35 e mais de 35 anos, com destaque para o último (mais de 35 anos) 

que teve um acréscimo de 28,04%. 

http://ide.mec.gov.br/2011/
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Para atender toda a população a Secretaria de Saúde, dispõe seu atendimento para 

a comunidade da zona urbana com uma clinica e dois centros de saúde e PSF e na 

zona rural com quatro postos de saúde e três PSF conforme a tabela 3. 

 

Tabela 3. Estabelecimentos de saúde por tipo e localização. 

Localização Total 

Número de Estabelecimentos de Saúde 

Posto 
de 

Saúde 
e PAF 

Centro 
de 

Saúde 
e PSF 

Unidade 
Mista 

Pronto 
Socorro 

Hospital Outros 

Urbana 03 - 02 - - - 01 clínica 

Rural 07 04 03 - - - - 

               Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2011) 

 

2.1.1.4    Aspectos Econômicos e Sociais 

A cidade encontra-se em desenvolvimento, uma vez que possui apenas 29 anos de 

emancipação política (em 2014). O comércio local é pouco desenvolvido o que leva 

a população se deslocar para a cidade de Irecê-Ba, centro comercial da região. A 

população rural costuma se deslocar de suas comunidades para a sede do 

município com o objetivo de utilizar serviços locais como: banco, correios, sindicatos, 

hospital, casas lotéricas bem como efetuar compra no comércio. Tais compras são 

realizadas em supermercados, lojas de confecções e outras. 

A economia é voltada para a prática agropecuária. Porém, esta não vem fornecendo 

lucros para o município devido ao clima seco da Região, caracterizado pela 

ocorrência de poucas chuvas durante o ano. Já existem algumas plantações de 

cenoura, cebola e tomate, através do sistema de irrigação. 

Existem alguns agricultores que persistem com as atividades voltadas para o cultivo 

do feijão, milho, mandioca e mamona, porém a produção é bastante insatisfatória, 

servindo somente para o sustento da própria família e para consumo das criações de 

animais. Outros cultivam a mamona, que é vendida para a fabricação de combustível 

biodiesel em Iraquara/Ba. 

O setor pecuário tem poucos destaques, uma vez que não há favorecimento pelos 

fatores climáticos e outros elementos. Existem algumas poucas criações de bovinos, 
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caprinos e suínos para o corte e produção de leite, bem como fabricação caseira de 

manteigas e requeijão.  

 

Figura 10 – Criação de caprinos na margem do Rio Jacaré 

 

                       Foto: Magna Célia Rodrigues 

 

Essas produções são de pequeno porte, não possuem, portanto, representatividade 

significativa para a economia do município. Em relação à produção de corte (carne 

bovina, suína e caprina), esta é enviada para os poucos açougues locais para ser 

comercializada. 

As atividades de pesca são realizadas apenas como meio de subsistência, uma vez 

que os rios apresentam durante grande parte do ano limite baixo de água, o que 

prejudica a reprodução das poucas espécies existentes. 

Existem outras rendas financeiras, provenientes do funcionalismo público (municipal 

e estadual); empregos domésticos e em estabelecimentos comerciais, sendo que 

são poucos os que assinam carteira de trabalho, a maioria dos empregos está no 

comércio e em residências (domésticos) é informal.  
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Dentre esses, podemos citar a produção e o comércio de objetos artesanais como, 

por exemplo, tecidos pintados, esculturas em madeira, crochê, esteiras, chapéus de 

palha, etc. Existem outros autônomos como sacoleiras que comercializam roupas, 

utilidades, enxovais e calçados. 

 Existem também aposentadorias e pensões pelo INSS; benefícios do governo como 

o Programa Fome Zero. Em relação aos assalariados, a renda varia entre um a 

quatro salários mínimos; as rendas maiores são provenientes do comércio local que 

é constituído de dois supermercados, três padarias, dois açougues, quatro 

farmácias, cinco mercadinhos, quatro lojas de móveis e eletrodomésticos, pequenas 

lojas de roupas e de calçados, uma loja veterinária, bares, três pousadas, 

restaurantes, lanchonetes e outros comércios menores. 

 

Tabela 4. Dados sobre Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

 
Indicador 

Indicadores de Renda e Pobreza (taxas) 

1991 2000 
 

2010 
 

IDH municipal 0,534 0,621 
0,551 

Renda per capita (R$) 60,0 76,3 
247,3 

Proporção de pobres (%) 80,3 67,9 
44,2 

Índice de Gini 0,45 0,50 
0,51 

                                                                                Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

A renda per capita média do município cresceu 16,3%, passando de R$ 60,03 em 

1991 para R$ 76,32 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário 

mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 12,4%, passando de 80, 3% em 1991 

para 67,9% em 2000. O Índice de Gini passou de 0,45 em 1991 para 0,50 em 2000. 

Apesar do aumento da renda per capta e da redução da pobreza constatada na 

tabela 4 entre 1991 – 2000 houve um acréscimo no índice de desigualdade social do 

município no mesmo período. Em 2010, houve uma queda no IDH do município, 

porém, houve um aumento significativo na renda per capta em relação a 2000 e uma 
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redução de 36.1 da pobreza em relação a 1991, sendo que o índice de Gini 

praticamente continuou o mesmo. 

O município de Barro Alto não possui políticas públicas suficientes para acabar com 

a pobreza e com a desigualdade.  

A política de distribuição de renda é muito importante, porém, montar uma política de 

superação das desigualdades sustentada apenas no aumento da capacidade de 

consumo é pouco confiável. O município necessita pensar e desenvolver políticas 

públicas relevantes que atendam as reais necessidades da população barroaltense 

(no que diz respeito à acessibilidade desses cidadãos a tudo àquilo que é 

necessário para garantir os serviços básicos que compõem uma vida digna). 

Segundo Lena Lavinas3. 

É necessário entender a pobreza não apenas como um déficit monetário, 

mas como um déficit de bem-estar e, neste sentido, praticamente 40% da 

população brasileira vive em condições muito ruins de moradia. Além disso, 

nem todos têm o acesso que mereceriam ao sistema de saúde e têm um 

sistema de educação muito ruim. O Brasil está longe de realmente poder 

alcançar a meta de erradicar a miséria e a desigualdade 

(www.uff.br/revistaeconomica/v4n1/lavinas.pdf, 25 de maio de 2011). 

 

Tabela 5. Desenvolvimento Humano 1991, 2000 e 2010. 

Indicadores 
Índices 

1991 2000 2010 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,534 0,621 0.551 

Educação 0,601 0,785 0.550 

Longevidade 0,544 0,583 0.739 

Renda 0,456 0,496 76, 316 

   Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Barro Alto é 0,621. 

Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas 

de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros 

Municípios do Brasil, Barro Alto apresenta uma situação ruim: ocupa a 4274ª 

                                                 
3  Graduada em Economia pelo Institut d'Etudes pour le Développement Economique (França). 
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posição, sendo que 4273 municípios (77,6%) estão em situação melhor e 1233 

municípios (22,4%) estão em situação pior ou igual. 

Em relação aos outros municípios do Estado, Barro Alto apresenta uma situação 

intermediária: ocupa a 208ª posição, sendo que 207 municípios (49,9%) estão em 

situação melhor e 207 municípios (50,1%), com índice abaixo de Barro Alto. 

 

Tabela 6. Dados de Nível e Composição da renda. 

Nível e Composição de Renda 1991 2000 

% da renda proveniente de transferências governamentais 9,65% 24,73% 

% da renda proveniente de rendimentos do trabalho 84,53% 60,25% 

% de pessoas com mais de 50% da renda provenientes de 
transferências governamentais 

6,58% 25,66% 

        Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD 

 

A renda proveniente de transferências governamentais cresceu 15,1% passando de 

9,65% em 1991 para 24,73% em 2000. Os rendimentos provenientes do trabalho 

diminuíram 24,28% passando de 84,53% em 1991 para 60,25%. A porcentagem de 

pessoas com mais de 50% da renda provenientes de transferências governamentais 

cresceu 19,08%, passou de 6,58 em 1991 para 25,66% em 2000. 

 A cidade possui uma agência do Banco do Brasil, uma agência do Banco Bradesco 

e um banco postal Banco do Brasil que funciona nos Correios; possui ainda uma 

casa lotérica em que funciona a Caixa Econômica Federal. 

Existem algumas cooperativas, associações e sindicatos no município: Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais; Associação dos Professores e demais profissionais da 

Educação (APLB); Associação Nova Esperança (associação dos munícipes); 

Cooperativa Agropecuária Mista de Barro Alto (Agrocoop) - esta relacionada à 

produção agrícola do município, fornecendo parte da merenda escolar do município. 
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Figura 11: Sede de Associação Comunitária no distrito de Gameleira 

 

          Foto: Roseval José dos Santos 

 

A qualidade da distribuição da energia elétrica e do abastecimento de água também 

são aspectos contribuintes para a urbanização do município. Em 1961 a energia era 

gerada a motor, chegando até as poucas residências existentes através de postes 

de madeira. Em 1979, com o aumento da população no local, a energia passou a ser 

gerada pela cidade de Barra do Mendes, a 18 km de Barro Alto. Atualmente, a 

estação que gera energia para as cidades da região, fica em Ibipeba, um dos 

municípios com o qual faz divisa.  

Antigamente, os moradores utilizavam a água do Rio Jacaré, pois não havia sistema 

de abastecimento de água. Foram construídos chafarizes para abastecimento da 

pequena população com água salobra, mais tarde esta passou a ser encanada para 

as residências. A partir do ano de 2.000 a cidade passou a ser abastecida com água 

doce, vinda da represa de Mirorós, no município de Ibipeba, sendo tratada no 

município de Ibititá. Abaixo, quadro informativo a respeito da distribuição de água 

potável e disposição de esgoto sanitário: 
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Figura 12: Percentual de domicílios com acesso a água ligada à rede e esgoto 

sanitário adequado - 1991-2010 

 

 

        Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 1991 e 2010 

 

Observa-se que no ano de 2010 neste município, 93,9% dos domicílios tinham 

acesso à rede de água geral e 7,2% possuíam formas de esgotamento sanitário 

considerado adequado.  

Segundo o Indicador Municipal (Portal ODM – Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio) o município não possui ainda instrumento de planejamento territorial, mas 

está em fase de elaboração do Plano Diretor. Também foi declarado que não 

existem no município, loteamentos irregulares e também favelas, mocambos, 

palafitas ou assemelhados. 

Em 2010, 52,2% dos domicílios particulares permanentes contavam com o serviço 

de coleta de resíduos e 98,1% tinham energia elétrica distribuída pela companhia 

responsável (uso exclusivo). 

Para ser considerado proprietário, o residente deve possuir documentação de 

acordo com as normas legais que garantem esse direito, seja ela de propriedade ou 
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de aluguel. A proporção de domicílios, em 2010, com acesso ao direito de 

propriedade (própria ou alugada) atingem 89,7%.  

No ano de 2010 foi inaugurado no município um conjunto habitacional popular com 

um total de 150 habitações, objetivando  reduzir o déficit de moradias que existe no 

município como também em grande parte dos estados brasileiros. Em relação às 

telecomunicações, hoje 2012, o município possui telefones fixos, com operadora da 

Oi, telefone móvel com operadora. 

                         

Figura 13: Praça da Matriz / Igreja Católica 

                                 

                 Foto: Luci Ferreira 

 

2.1.1.5    Aspectos Culturais 

Em relação as atividades culturais, o município não possui opções muito atrativas 

para os jovens, contudo, ainda existem alguns jovens que se dedicam às artes e até 

utilizam desse dom artístico como profissão, outros utilizam a arte somente como 

hobby. As manifestações artísticas artesanais mais comuns são pinturas em telas 

para confecção de quadros, pintura em azulejos, esculturas em madeira, 

restauração artística em móveis, artesanato com biscuit, pintura em tecidos, 

confecção de chapéus, sandálias, bijuterias, trabalho com palhas de coco (cestos, 

esteiras, peneiras, vassouras).  
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Figura 14: Artesanato local. 

 

                                  Foto: Roseval José dos Santos 

 

Na música, existem pequenas bandas locais e também músicos que trabalham em 

“solo”, enquanto na literatura, existem algumas (poucas) publicações de romances e 

cordéis. Não existe um levantamento dessas manifestações artísticas locais e, 

tampouco divulgação permanente desses trabalhos para a comunidade. 

Aprecia-se na culinária local as comidas típicas da região nordestina, como mocotó, 

sarapatel, buchada, picado de palma, maxixe e abóbora, acarajé, bode cozido ou 

assado, galinha caipira, arroz vermelho, amendoim cozido ou assado, beiju, cuscuz, 

rapadura, bolo de fubá, bolo de aipim, aipim com carnes entre outras.  
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Figura 15: Amendoim cozido. 

 

                                 Foto: Deliane Saraiva 

 

A Secretaria Municipal de Educação do município inaugurou no ano de 2005 a 

Biblioteca pública Valdete Seixas Oliveira, a qual possui grande acervo literário 

bibliotecário, composto por obras utilizadas em vários níveis de conhecimento, 

inclusive nível superior. No entanto, nota-se a insuficiência e desatualização de 

exemplares das obras.  

Foi inaugurado o Centro de Informática (Infocentro), o qual oferece internet gratuita e 

orientações sobre internet para a população barroaltense. O município possui um 

pequeno número de estabelecimentos socioculturais, dentre os quais estão: Centro 

de Promoções Recanto, um ambiente para show e outros eventos.  Boate Romão 

Gramacho, que também é destinado a show e festas. 

Para atividades esportivas possui uma quadra denominada Quadra Poliesportiva 

João Bacelar, recentemente inaugurada, a qual é apresentada como uma referência 

no município e cidades vizinhas, devido a sua estrutura; esta oferece condições para 
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desenvolvimento de diversas modalidades esportivas e é também requisitada para 

outros eventos culturais. Os distritos de Gameleira, Lagoa Funda e o povoado de 

Lajedinho também possuem quadras poliesportivas, porém com estrutura mais 

simples. 

Os esportes mais praticados pela população são: futebol, futsal, cooper, vôlei, 

musculação. A sede do município foi contemplada com uma academia para 

atendimento especial do idoso, a qual funciona dentro das exigências, monitorada 

pela Secretaria de Saúde com personal trainner específico.  

Os feriados municipais são: 09 de maio – emancipação política de Barro Alto e o dia 

do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus que possui uma data móvel – as novenas 

começam um dia antes da data de Corpus Christi e no 10º dia, numa sexta feira 

quando acontece o feriado do Padroeiro. 

O município de Barro Alto é considerado bastante festivo, se destacando as festas 

de Micareta e São João, ambas realizadas na rua, vistas como as mais freqüentadas 

por moradores de toda a região.  

O quadro festivo é integrado pelos seguintes eventos e comemorações: Festejos do 

Sagrado Coração de Jesus, promovido pela Igreja Católica; São João em praça 

pública, realizada pela Secretaria de Cultura; Festival das Primeiras Águas, realizado 

pelo Sindicato dos Trabalhadores rurais, o qual traz em sua programação cantigas 

de roda, bandas de pífaros, reiseiros, grupos de samba, aboiadores, etc;  

 

Figura 16: Arraiá da Rua Juazeiro         Figura 17: Arraiá Municipá             

                       

                                   Foto: Valtinho Ferreira                                                 Foto: Valtinho Ferreira 
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Também acontecem frequentemente em todo o município as Festas de Vaquejada e 

Argolinha, que é uma festa típica do sertão nordestino, onde há brincadeira como 

pegada da novilha, e algumas outras brincadeiras na arena onde se concentra a 

argolinha. 

A Festa dos reseiros é realizada nos meses de dezembro e janeiro, por grupos de 

pessoas habilitadas que se caracterizam através de chapéus enfeitados com fitas, 

flores e outros enfeites. O grupo passa nas residências previamente informadas a 

eles, cantando, com o apoio de instrumentos como pandeiro, triângulo e viola em 

comemoração ao nascimento do menino Jesus. Esta manifestação cultural já foi 

mais evidente no município, porém, ainda permanece com mais frequência nos 

povoados.  

Na religiosidade existem entidades católicas, evangélicas e espíritas: Das quais 

podemos destacar: Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, Igreja Assembleia de 

Deus e Congregação Cristã no Brasil, sendo estas as mais velhas de fundação na 

sede do município. As outras são: Igreja Batista Nova Esperança, Igreja Filadélfia 

Pentecostal, Testemunhos de Jeová. Em relação à Doutrina Espírita, esta ainda não 

está oficializada pela Federação Espírita Brasileira (FEB), ocorrendo apenas seções 

em residências particulares. Há também algumas práticas religiosas no município as 

quais ainda não possuem oficialização, como manifestações referentes ao 

Candomblé.  

 

Figura 18: Homenagem ao padroeiro da cidade: Sagrado Coração de Jesus 

                             

.                                                                                        Foto: Vanicélia Fernandes 
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2.2    ANÁLISE SITUACIONAL DA EDUCAÇÃO 

2.2.1    Gestão da Educação 

 

2.2.1.1    Estrutura da Educação Municipal 

Apesar de possuir autonomia administrativa, a Educação do Município é, de certa 

forma, vinculada à Prefeitura Municipal, uma vez que o recurso para o seu 

funcionamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é repassado 

primeiramente para a Prefeitura e depois para a Secretaria de Educação.  

A Lei Orgânica do Município é instituída sob o nº 074/10, de 10 de Setembro de 

2010 e estabelece noções básicas legislativas para a Educação Municipal, bem 

como a estruturação do Sistema Municipal de Ensino e criação de outras leis 

concernentes à normatização da Educação Municipal.  

Em seu Artigo 166 a Lei Estabelece que o Município deverá promover a educação 

pré-escolar e o ensino fundamental, juntamente com a sociedade e a cooperação 

técnica e financeira da União e do Estado, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o 

trabalho.  

A lei assegura a gestão democrática na Educação, bem como a obrigatoriedade da 

aplicação anual de 25% da receita resultante de impostos e de transferências 

governamentais da manutenção e desenvolvimento exclusivo do ensino público 

municipal. 

O Fundo Municipal de Educação é regulamentado através da Lei nº 056/2009, a qual 

dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB.  

Dentre as atribuições do Conselho está a de acompanhar e controlar a repartição, 

transferência e aplicação dos recursos do Fundo, além de examinar os registros 

contábeis e demonstrativos gerenciais mensais relativos aos recursos repassados 

ou retidos e emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo.  
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A Educação é referenciada no Plano Plurianual de 2010 – 2013 juntamente com a 

Assistência Social, tendo como objetivo geral a aplicação dos recursos resultantes 

dos 25% das receitas de impostos e transferências no desenvolvimento do ensino 

infantil e fundamental juntamente com a aplicação dos recursos do FUNDEB. No 

tocante ao Ensino Médio no município, o Plano se refere à manutenção das escolas 

que oferecem a esta etapa de ensino. Visa ainda, a melhoria da qualidade do 

ensino, a democratização da gestão e o acesso e garantia da permanência na 

escola.  

Fazem parte das políticas públicas sociais, dentre outras, a democratização do 

ensino; construção de novas unidades escolares e melhoria da infraestrutura das 

unidades já existentes; redução da evasão e repetência; ampliação do tempo de 

permanência diário do aluno na escola; inclusão de novas tecnologias no ensino 

através de novos equipamentos e meios de comunicação; implementação do 

programa Bolsa-Família como estímulo à frequência; favorecer a integração de 

portadores de necessidades educacionais especiais, através da construção de salas 

de apoio, atendimento médico e reabilitação; promoção da integração social de 

áreas carentes através de atividades voltadas para a educação, saúde, trabalho e 

esporte.  

A aplicação dos repasses do FUNDEB, previstos na receita orçamentária para o 

período que compreende o PPA, se referem à construção de bibliotecas, de quadras 

poliesportivas e estádios, equipamentos do ensino fundamental, construção e 

ampliação de unidades e prédios escolares, manutenção do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), manutenção do ensino infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio, programas do FNDE, comemorações e festividades, 

manutenção das atividades esportivas, Programa Dinheiro Direto na Escola   

(PDDE), manutenção de salários, manutenção do FUNDEB (40% e 60% do 

repasse). 

A legislação da Educação municipal em vigor compreende os seguintes 

documentos: Sistema Municipal de Educação; Estatuto do Magistério; Plano de 

Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação, Regimentos Escolares e 

ainda o Plano Municipal de Educação. 

Muitos desses documentos caracterizam o perfil da administração educacional do 

município como democrático, uma vez que foram elaborados atendendo os 
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princípios da participação coletiva, juntamente com a implantação dos Conselhos 

ligados à Educação, que buscam a participação da sociedade civil para deliberações 

de questões.  

A Secretaria Municipal de Educação de Barro Alto foi instituída como Sistema 

Municipal de Ensino desde maio de 2009, conforme a Lei nº 007/98, de 30 de maio. 

Com a criação do Sistema Municipal de Ensino, a Secretaria passa a ser 

responsável pela execução dos programas e ações correlacionados com a 

educação e o ensino municipal, compreendendo os níveis da Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental.  

Tal documento regulamenta sobre as entidades que são mantidas pela Secretaria de 

Educação e sobre a oferta de ensino, como citado acima, bem como exigências 

determinadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como 

gratuidade à Educação Básica, atendimento educacional especializado, qualificação 

para o trabalho, programas de incentivo à pesquisa, à ciência, à tecnologia, às artes, 

à cultura e ao desporto e também promoção de graduação de profissionais de nível 

superior.  

Com a criação do Sistema Municipal a Secretaria de Educação passa a atuar de 

forma independente, desvinculada do Sistema Estadual de Ensino, representado 

regionalmente pelo NRE 01 – Núcleo Regional de Educação, antiga DIREC 21. Tal 

independência é instituída não somente pela criação do Sistema Municipal de 

Ensino, mas também pela participação ativa de Conselhos.  

Apesar de se instituir através de um sistema independente, a Secretaria de 

Educação realiza parcerias com o NRE e a Secretaria de Educação do Estado, 

através do regime de colaboração, realizando adesões a programas para melhor 

atendimento quanto às políticas públicas.  

O Estatuto do Magistério foi instituído através da lei municipal 082 de 05 de maio de 

2011, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos que se estende a todo 

o quadro dos servidores municipais, sendo dedicadas ao Magistério. Também se 

aplicam ao Servidor do Magistério as disposições contidas nos demais títulos e 

capítulos do Estatuto, uma vez que o Servidor do Magistério é, primeiramente, 

servidor municipal.  
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O Estatuto do Magistério compõe-se de fundamentos éticos, estruturação e 

organização da carreira, além de regulamentar ingresso, nomeação, posse, 

exercício, jornada de trabalho e, também a regulamentação do estágio probatório, 

que, faz-se tão necessária no âmbito dos servidores recém-concursados, devido 

algumas irregularidades cometidas.  

Outro item importante que é exposto no Estatuto trata da Progressão e 

Desenvolvimento da Carreira do Magistério, uma vez que o aumento de profissionais 

graduados tem crescido significativamente, surgindo assim, a necessidade de 

disciplinar algumas condições referentes a qualificação profissional.  

O Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação foi 

recentemente aprovado. O referido plano foi sancionado pela Lei n° 092 /2011, de 

25 de outubro de 2011. Sua elaboração foi caracterizada por muitos entraves e 

discussões complexas, sendo que alguns pontos regulamentados no Plano não 

foram aceitos pela classe dos professores (representada pela SIMBA – Sindicato 

dos Servidores Públicos do Município de Barro Alto), porém algumas alterações não 

puderam ser realizadas devido ao fato de serem consideradas inconstitucionais. 

Algumas reuniões foram realizadas entre os representantes legais do sindicato, 

juntamente com a assessoria, o Secretário de Educação, o Chefe do Poder 

Executivo e outras representações, a fim de realizar as deliberações necessárias 

para que o plano seja analisado, votado e aprovado pelos Poderes Legislativo e 

Executivo. O município ainda não possui o Plano de Carreira dos Auxiliares de 

Serviço e Funcionários de Apoio.  

Os Regimentos Escolares também fazem parte da legislação educacional no 

município. A proposta da Secretaria Municipal de Educação é implantar um 

regimento da rede, enviar às escolas para que sejam reajustadas às especificidades 

de cada escola. 

Os Conselhos vinculados à Educação no nosso município são: Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), Conselho Municipal de Educação (CME); Conselho de 

Controle e Acompanhamento Social do FUNDEB (CACS) e Conselhos Escolares.   

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) foi instituído no ano de 2000 por uma 

medida provisória e posteriormente ele passou a ser previsto pela lei nº 

11.947/2009, que regulamenta a Alimentação Escolar. A convocação dos membros 
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é feita pelo presidente do Conselho, observando as necessidades do setor da 

alimentação escolar. A participação deste conselho tem contribuído especificamente 

para a melhoria da qualidade da merenda escolar no município, uma vez que o 

cardápio é realizado por nutricionista juntamente com os membros.  

O Conselho Municipal de Educação foi instituído através da Lei Complementar 

078/2009, a qual altera e modifica dispositivos da Lei 007/1998 (Lei de criação do 

Sistema Municipal de Ensino). Atendendo ao disposto no artigo 24 da Resolução de 

nº 127/97 do Conselho Estadual de Educação e da lei que institui a sua criação, o 

Conselho estabelece normas de funcionamento e organização através do seu 

Regimento. O CME realiza reuniões regularmente e extraordinariamente, sendo que 

os conselheiros foram capacitados recentemente para poder atuar.  

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB foi instituído sob a 

Lei 029/2007 e encontra-se em atividade, promovendo ações de ordem consultiva, 

deliberativa e normativa as quais condicionam o bom andamento do processo 

educativo do município.  

Porém, o maior problema enfrentado pela Secretaria de Educação em relação aos 

Conselhos se dá pelo desinteresse da sociedade civil em participar dos mesmos, o 

que pode ser justificado por vários fatores como por exemplo a disponibilidade de 

tempo, o comodismo dentre outros.  

Os Conselhos Escolares foram implantados em algumas unidades escolares, 

estando em fase de implantação nas demais unidades escolares do município. 

Técnicos multiplicadores foram capacitados através de curso oferecido pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e capacitarão os conselheiros das unidades 

escolares.   

Todos os cargos que compõem a educação do município têm acesso por concurso 

público. Existem alguns cargos comissionados, ocupados por pessoas que não são 

efetivas do município, porém esse número é pequeno, praticamente irrisório. 

Fazem parte do quadro de funcionários efetivos da Educação: professor, auxiliar de 

ensino, monitor de creche, diretor, vice-diretor, auxiliar de secretaria, secretário 

escolar, inspetor escolar, coordenador pedagógico, coordenador técnico 

pedagógico, nutricionista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, monitor de 
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informática, merendeira, motorista, auxiliar de biblioteca e vídeo, agente de portaria, 

vigilante e recepcionista. O acesso aos cargos se dá por meio de concurso público. 

Os cargos de Diretor e Vice-diretor ainda são preenchidos por indicação até a 

presente data (2014), considerando-se apenas a efetivação do profissional 

(professor), como exigência. Porém, serão elaborados critérios de escolha de 

diretores para as unidades escolares, incluindo ainda a exigência de pertencer ao 

quadro de professores efetivos.  

O cargo de Coordenador Técnico da Secretaria de Educação é indicado pelo 

Secretário de Educação considerando a área de formação segundo a demanda da 

Secretaria e nomeado pelo gestor municipal. Fazem parte do quadro de funcionários 

da Secretaria de Educação: coordenadores pedagógicos, coordenadores técnicos, 

nutricionista, motorista, recepcionista, auxiliar de serviço e apoio, vigilante. O quadro 

de funcionários atual não atende a todas as demandas da secretaria de educação, 

dificultando, muitas vezes na deliberação de algumas tarefas. É importante salientar 

que, a Diretoria de Esporte que antes estava vinculada à Secretaria de Educação, 

hoje funciona junto à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. 

Nota-se que a estruturação da educação do município vem buscando 

regulamentação através da elaboração de documentos imprescindíveis, como: 

 Plano de Carreira dos Profissionais da Educação; 

 Regimentos Escolares condizentes com a realidade das Escolas e Creches; 

 Currículo sistematizado (em fase de implantação). 

Há também necessidade de agilização no que se refere à implantação do Plano de 

Carreira dos Funcionários de Apoio, implementação do Organograma do quadro de 

profissionais da Secretaria Municipal de Educação e maior atuação do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. 

 

2.2.1.2    Organização e Funcionamento da Educação Municipal  

O município de Barro Alto possuiu a característica de independência política ainda 

recente, por ser um dos municípios mais novos da microrregião (29 anos de 

emancipação política). Isso reflete diretamente na necessidade de melhoria e 
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ampliação do atendimento às demandas nos setores da saúde, da assistência 

social, entre outras, inclusive  do sistema educacional.  

Com o crescimento da população e conseqüente aumento dessas demandas de 

atendimento, algumas das dificuldades da educação estão diretamente ligadas a 

fatores como infraestrutura inadequada de algumas escolas.  

O município conta hoje, com 23 escolas, a maioria delas é considerada de pequeno 

porte, sendo que seis escolas são consideradas de médio porte. Até o ano de 2010 

a rede escolar era organizada por núcleos, ou seja, as escolas do campo eram 

nucleadas às escolas de médio porte, o que as tornavam administrativamente 

ligadas a estas. Tal forma de organização foi definida pela gestão anterior da 

Secretaria de Educação. Atualmente, as escolas do campo, que antes eram 

nucleadas, são geridas e coordenadas por profissionais específicos para Educação 

do Campo.  

O município dispõe do seguinte atendimento escolar: Educação Infantil (incluindo 

Creches e Pré-Escola); Ensino Fundamental de 9 anos (1º ao 5º ano)  e Educação 

de Jovens e Adultos (EJA ). A distribuição por etapas de ensino é feita da seguinte 

forma: 

A rede estadual possui somente uma escola no município, a Escola Necy Novais, a 

qual possui extensão no distrito de Gameleira. A administração municipal contribui 

com a administração da escola estadual, disponibilizando alguns serviços. A tabela 

06 informa a respeito da disponibilização de atendimento escolar no Ensino Médio 

no município de Barro Alto: 

 

Tabela 07 - Número de escolas por etapa de ensino – Rede Estadual em Barro Alto, 

2008 – 2014 

Ano 
Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2010 - - - - - - 01 - 01 

2011 - - - - - - 01 - 01 

2012 - - - - - - 01 - 01 

2013 - - - - - - 01 - 01 

2014 - - - - - - 01 - 01 

           Fonte: http://portal.mec.gov.br/ide/2008/gerarTabela.php 

http://portal.mec.gov.br/ide/2008/gerarTabela.php
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Tabela 08 - Número de escolas por Etapa de Ensino – Rede Municipal em Barro 

Alto, 2010 - 2014 

Ano 
Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2010 06 18 24 06 18 23 - - - 

2011 07 18 25 06 18 23 - - - 

2012 07 18 24 06 18 23 - - - 

2013 09 19 28 08 19 27 - - - 

2014 09 20 29 09 20 29 - - - 

       Fonte: http://portal.mec.gov.br/ide/2008/gerarTabela.php 

 

Existem no município algumas escolas que foram desativadas por não haver 

demanda (não foi possível formar turma). Todas elas situadas em povoados muito 

pequenos, fato que levou as famílias residentes nessas localidades a matricularem 

os filhos em escolas de povoados vizinhos, já que há transporte escolar para estes 

alunos. Com o passar do tempo e o crescimento da população em algumas 

localidades houve o surgimento de demanda em algumas áreas, o que levou a 

reativação de algumas dessas escolas. 

A Educação de Jovens e Adultos necessita de atenção, pois não há um programa 

específico para coordenar esta modalidade de ensino no município. Apenas uma 

escola (na sede do munícipio) disponibiliza o curso de EJA, o qual compreende: 

estágio I (referente à 5ª e 6ª) e estágio II (7ª e 8ª), sendo que a turma de estágio II 

possui extensão no distrito de Gameleira. As turmas de EJA funcionam no turno 

noturno.  

Até o ano de 2010 havia no distrito de Lagoa Funda uma turma de estágio II, a qual 

foi desativada devido à desistência dos alunos, sendo essa a principal dificuldade 

em manter a EJA em todo o município.   

De modo geral, o ensino no município de Barro Alto é organizado conforme 

apresentado na tabela 9.  

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/ide/2008/gerarTabela.php
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Tabela 09 - Número de estabelecimentos escolares de Educação Básica do 

município de Barro Alto, por dependência administrativa e etapa de ensino.  

Etapa de Ensino 

Dependência Administrativa 

Estadual Municipal Particular 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Educação Infantil - Creche - - 03 03 - - 

Educação Infantil – Pré-Escola - - 20 23 01 01 

Ensino Fundamental – Anos 
iniciais 

- - 21 24 01 01 

Ensino Fundamental – Anos 
finais 

- - 06 06 - - 

Ensino Médio 01 01 - - - - 

Total 01 01 50 56 02 02 

                      Fonte: http://portal.mec.gov.br/ide/ Secretaria Municipal de Educação 

 

Só há uma escola particular no município. A instituição se chama Escola Novo 

Amanhecer, porém ainda não está regulamentada legalmente, pois funciona com 

autorização precária do Ministério da Educação. A mesma atende, além da 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental de 9 anos. Algumas crianças se deslocam 

para cidades vizinhas, como Canarana e Barra do Mendes (ambas situadas a 18 km 

de Barro Alto) para estudarem em escolas particulares.  

Os problemas identificados neste diagnóstico estão explícitos detalhadamente em 

áreas distintas na Análise Situacional da Educação. Foi identificada nesta análise a 

insuficiência quanto a regulamentação de instituições particulares no município. 

 

2.2.1.3    Apoio ao Educando. 

As políticas adotadas têm como principal foco a aprendizagem do aluno, algumas 

favorecem de forma indireta, outras ações focalizam de forma direta no atendimento 

às necessidades do aluno.  

É importante descrever neste diagnóstico, como alguns programas do governo e 

ações da Secretaria Municipal de Educação atendem o aluno. Para isso, é 

necessário considerar programas como o Programa Nacional do Livro Didático, 

Programa de Alimentação Escolar e Transporte Escolar, dentre outros.  

A aquisição do livro didático se dá através da escolha coletiva de exemplares, 

através de guias didáticos enviados pelo MEC. Professores e coordenadores se 
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reúnem e fazem a análise das propostas contidas nesses guias, considerando a 

proposta pedagógica da rede. Não há material de apoio.  

A rede escolar enfrenta sérios problemas em relação ao Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD): o programa não respeita as escolhas realizadas pelas unidades 

escolares, enviando livros diferentes ou em quantidade insuficiente. Às vezes, ocorre 

extravio dos livros pela transportadora contratada para distribuir os livros. Tais 

problemas resultam em turmas inteiras sem livro didático ou com livros que não 

contemplam a realidade e a proposta curricular da rede de ensino. Às vezes alguns 

exemplares excedem à quantidade e outros faltam. As escolas contam com o apoio 

dos pais para a conservação dos exemplares e também na devolução dos mesmos 

no final do ano letivo.  

O Programa da Alimentação Escolar do município funciona basicamente através de 

quatro etapas: 1) elaboração de cardápio, 2) licitação, 3) compra e 4)distribuição. A 

Secretaria de Educação dispõe de nutricionista para acompanhamento de todo o 

processo que envolve a merenda escolar. Tal processo envolve elaboração de 

cardápios observando os valores nutricionais diários necessários aos alunos, 

observância dos critérios de armazenamento nas escolas e/ou depósitos, atuação 

das merendeiras e outros aspectos que envolvem o processo de alimentação e a 

saúde. Os cardápios são sempre elaborados pela nutricionista e o Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE). 

 A aquisição da merenda se dá através das compras realizadas nas empresas 

vencedoras da licitação e também diretamente do agricultor (Agricultura Familiar), 

obedecendo ao percentual mínimo de 30%. Existe uma parceria com uma 

cooperativa local chamada Agrocoop, com base no Projeto de Agricultura Familiar, 

através do qual a cooperativa faz doações de frutas e verduras para as unidades 

executoras das escolas.  

Para que a merenda não chegue atrasada nas escolas, a compra é realizada com 

antecedência de 15 dias, para evitar imprevistos relacionados às entregas pelos 

fornecedores. Antes de ser distribuída, a merenda fica armazenada em depósito 

apropriado (Figura 19), no Setor da Merenda Escolar, imóvel alugado pela prefeitura 

para este fim, o qual obedece aos padrões exigidos pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).  
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Figura 19 - Depósito da Merenda 

            Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Figura 20 - Armazenamento da Merenda 

 

                      Foto: Nelson Pereira Santos 
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A merenda é distribuída mensalmente e de acordo à quantidade de alunos, porém 

nem sempre obedecendo ao cardápio mensal da merenda, com reposições em 

todas as escolas, inclusive nas unidades de pequeno porte e de difícil acesso.   

Não há diferença entre a merenda distribuída na zona rural e na zona urbana, e o 

cardápio é aceito nas diferentes localidades, até porque o mesmo é elaborado 

considerando a cultura alimentar do município.  

As principais dificuldades enfrentadas pelo Programa da Alimentação Escolar são 

em relação à instabilidade e insuficiência do repasse do recurso do PNAE, o que 

acaba dificultando no pagamento da merenda escolar. Para que este fator não 

influencie diretamente na alimentação dos alunos, a Secretaria da Educação realiza 

compras para serem pagas posteriormente, sempre que há atraso no repasse.   

Não se pode afirmar que existem 100% de satisfação do alunado em relação à 

merenda escolar, uma vez que as merendeiras sentem dificuldade em seguir o 

cardápio, visto que, a distribuição da merenda não acontece de forma homogênea 

quanto aos produtos que integram esse cardápio. Alguns produtos são distribuídos 

no prazo estabelecido e outros não, o que dificulta na composição do cardápio. Isso 

faz com que as merendeiras improvisem a alimentação escolar, fato inadmissível 

segundo nutricionistas.   

Há também a necessidade de melhoria na infraestrutura correspondente à merenda 

escolar nas escolas, uma vez que a maioria delas necessita de ampliações de 

cantina, construção ou ampliação de depósitos de armazenamento nas escolas de 

pequeno porte e construção de refeitórios em toda a rede.  

O município de Barro Alto não dispõe de Assistência Médica para os alunos nas 

escolas da rede, se houver necessidade de atendimento, como em casos de 

emergência, o aluno é levado por funcionário da escola ao posto de atendimento 

mais próximo. A Secretaria de Saúde do município dispõe de atendimento gratuito, 

porém, este não é destinado única e exclusivamente ao educando. 

A Secretaria de Saúde dispõe de um programa de atendimento odontológico com 

um trabalho de saúde bucal nas escolas, fazendo o trabalho de prevenção de cáries 

e também de restauração. 

Também foi requisitado ao ministério da Saúde o programa Saúde do adolescente, o 

qual é realizado sobre a parceria da Secretaria de Saúde juntamente com a 
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Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social. O projeto visa atender 

famílias expostas à vulnerabilidade social, no sentido de amenizar e combater 

problemas relacionados ao uso de drogas, alcoolismo e outros.   

As coordenações dos Programas de Saúde da Família (PSF’s) do município também 

realizam palestras nas escolas sobre diversos assuntos como Doenças 

Sexualmente Transmissíveis – DSTs, planejamento familiar e outros.  

Não há de forma sistematizada uma parceria com o órgão público que disponibiliza 

atendimento psicológico e assistencial. Se houver necessidade de acompanhamento 

psicológico, a própria unidade escolar encaminha o aluno - juntamente com os pais, 

se necessário – até a psicóloga do Centro de Referência e Assistência Social 

(CRAS), porém a mesma afirma que o CRAS não disponibiliza atendimento 

especificamente para as escolas, atendendo somente como Psicologia Social. 

Por não haver uma parceria formada, este atendimento realizado por psicólogo não 

é contínuo e se define mais como uma contribuição do que especificamente um 

atendimento. São realizadas consultas voluntárias, nas quais os profissionais da 

escola são orientados a trabalhar o problema identificado.  

Não há, portanto, uma terapia de acompanhamento, inclusive este é o serviço 

psicológico disponibilizado pelo CRAS, atendendo somente às famílias consideradas 

expostas à vulnerabilidade social. Quando há necessidade, a psicóloga aconselha 

aos responsáveis a procurarem atendimento neurológico, psiquiátrico e outros. 

Palestras são realizadas ocasionalmente com profissionais da saúde, a respeito da 

prevenção de uso de drogas e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

Também são requisitadas pelos profissionais da educação, visitas do psicólogo do 

CRAS, às escolas para dar apoio no processo de ensino/aprendizagem.  

A Secretaria de Cultura – anteriormente vinculada à Secretaria de Educação – ainda 

não desenvolveu projetos em parceria com a Secretaria de Educação, porém, 

pretende realizar eventos de nível cultural.   

O município fornece o transporte escolar através do Programa Caminho da Escola, 

contando atualmente com uma frota de 07 veículos e ainda veículos terceirizados 

para os estudantes que dele necessitam, porém estes nem sempre atendem aos 

requisitos de conforto, segurança e acessibilidade.  
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O Programa de Transporte Escolar atende alunos em todo o município, para 

deslocamentos realizados de alguns povoados da zona rural para sede, inclusive, 

para os alunos que cursam o Ensino Médio, na escola estadual. Há também o 

atendimento intra-campo, devido à desativação de algumas escolas.  

Os alunos reclamam muito da situação do transporte escolar, das péssimas 

condições dos veículos, principalmente do trabalho de alguns motoristas, que não 

possuem formação adequada (informação adquirida através do Conselho Municipal 

de Educação). O município não dispõe de monitores para trabalhar nos veículos.  

Diante da problemática geral que envolve o educando e suas necessidades quanto 

ao atendimento, foi possível detectar neste diagnóstico alguns impasses, dentre 

eles, o atendimento insuficiente e insatisfatório quanto ao Programa Nacional do 

Livro Didático, inexistência de atendimento psicológico específico para a rede 

escolar e ausência de monitores e motoristas capacitados para trabalhar no 

Transporte Escolar.       

                                                                    

2.2.1.4    Acompanhamento Pedagógico 

O acompanhamento pedagógico é decisivo no processo educacional, uma vez que 

este influencia diretamente na qualidade da aprendizagem. A coordenação 

pedagógica do município é representada pela figura do coordenador (a) pedagógico 

(a), que atua nas unidades escolares, apoiado na coordenação geral, que, além de 

fazer o acompanhamento do trabalho dos coordenadores, subsidia a secretaria de 

Educação através de ações como levantamentos de dados acerca do corpo 

docente, articulação das políticas públicas e outras atividades. 

Os trabalhos do setor Pedagógico vêm sendo direcionados com foco no registro e 

sistematização das ações que estruturam a prática pedagógica, considerando a 

escola enquanto uma instituição social que necessita legitimar suas práticas. Em 

tempos de exercício de democracia no País, a autonomia que os sistemas de ensino 

têm hoje, é fundamental para desenvolver as propostas de educação que tenta pelo 

menos se aproximar do perfil do seu povo. 

Pensando nessa perspectiva, o referido setor iniciou os seus trabalhos pela parte 

estrutural do Sistema de Ensino da Rede Municipal. Definindo suas diretrizes 
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curriculares, parâmetro de conhecimentos básicos que necessitam estarem 

presentes nas escolas de forma unificada.  

Implantar um Sistema de Ensino faz parte da organização estrutural do ensino da 

rede, ou seja, definir proposta de educação para o município, através do seu registro 

enquanto currículo oficial da rede municipal; elaborar calendário escolar com ações 

unificadas para a rede; construção dos Projetos Pedagógicos das escolas, 

valorizando sua autonomia e identidade; acompanhamento sistematizado dos 

trabalhos docentes e da aprendizagem dos alunos, através de organização das 

recuperações paralelas semestrais com seus respectivos conselhos de classe que 

avaliam a aprendizagem ou desempenho do aluno e apresenta um parecer sobre a 

mesma. Vale ressaltar que atualmente todas as escolas da rede municipal 

construíram e implantaram os Projetos Políticos Pedagógicos. 

Sabe-se que esse trabalho ainda não garante a qualidade da educação desejada, 

mas nos coloca num caminho mais claro para essa finalidade. Um exemplo disso é 

que a recuperação paralela, apesar de ser uma alternativa válida para reduzir o 

fracasso na aprendizagem, não vem mostrando resultados satisfatórios.  

Durante esses dois últimos anos a coordenação pedagógica oportunizou discussões 

pertinentes à prática reflexiva na rede com os professores, sempre questionando 

nos grupos de formação, estudo e reuniões: O que queremos ensinar? Por que 

queremos esse ensino? Como vamos desenvolver esse ensino? O quê e como 

avaliar esse ensino? Resultado dessas conversas com o coletivo, principalmente 

com os professores está um pouco representada no documento que intitulamos 

Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Barro Alto – Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de nove anos. Material que será distribuído para as escolas e que 

deverão utilizar como parâmetros para trabalhar em toda a rede.  

O quesito fundamental é que hoje o município tem uma referência unificada para a 

rede, através do Currículo sistematizado para atender às necessidades de toda a 

rede. As escolas deverão organizar estudos com seus professores para que, assim, 

a partir dessas referências cada escola também registre sua identidade. O 

documento é composto por diretrizes que norteiam a educação do município. 
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O currículo ainda necessita de complementação no que diz respeito aos alguns 

temas transversais, dificultando assim o trabalho, por não conter os parâmetros 

necessários. 

A partir do exposto, é possível criar uma visão otimista sobre o trabalho 

desenvolvido, mas ainda há muito para caminhar na nossa rede, para atingir a 

qualidade da educação que queremos. Principalmente no que se refere aos 

trabalhos com os professores. As limitações ainda se encontram no que diz respeito 

a uma maior aproximação e envolvimento de grande parte desses profissionais na 

nossa educação. Ainda não se sabe a “fórmula certa” para sensibilizá-los quanto ao 

compromisso e responsabilidade que é a ação docente que não se resume apenas 

ás práticas didáticas, mas pedagógicas como um todo.  

O tempo pedagógico destinado para os professores e o coordenador pedagógico é 

ocupado nos momentos de realização de Atividades Complementares (AC’s) e em 

consultas individuais dos professores, através das quais, os profissionais 

compartilham com os coordenadores as dificuldades, os sucessos e as dúvidas. 

Segundo os coordenadores, a principal dificuldade encontrada atualmente se refere 

a impasses como reunir o corpo docente para a realização de ACs, uma vez que, 

por conta da carga horária individual fica difícil reuni-los no mesmo horário (no que 

diz respeito ao Ensino Fundamental ll).  

O coordenador pedagógico assume inúmeras responsabilidades relativas ao 

funcionamento de uma escola, além disso, enfrenta conflitos nesse espaço, tais 

como tarefas de ordem burocrática, disciplinar, organizacional, entre outras.  

A divulgação de diretrizes e procedimentos é veiculada através do planejamento 

unificado para toda a rede – referido acima – o qual é aplicado e acompanhando 

pela coordenação pedagógica.  

Tais responsabilidades são exercidas nas escolas, sendo que o coordenador 

pedagógico também dispõe de orientação do coordenador geral na Secretaria de 

Educação. De acordo o quadro abaixo, o número de coordenadores para toda a 

rede é suficiente. 
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Quadro 1 – Atendimento Pedagógico na rede municipal de Ensino.  

Escola Atendimento pedagógico por modalidade 

Escola Municipal de Barro Alto 
1 Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental II); 
1 Coordenador Pedagógico (Ensino Infantil e Fundamental 
I). 

Centro de Estudos Hozana Batista 
de Oliveira 

1 Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental / Ensino 
Infantil). 

Escola Municipal Edivaldo Santos 
Lopes 

1 Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental / Ensino 
Infantil) 

Escola Municipal Tiradentes 
1 Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental); 
1 Coordenador Pedagógico (Ensino Infantil). 

Escola Municipal Joana Angélica 
1 Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental / Ensino 
Infantil) 

Escola Municipal Tancredo Lima 1 Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental) 

Escola Municipal Julião Rodrigues 
1 Coordenador Pedagógico (Ensino Fundamental II); 
1 Coordenador Pedagógico (Ensino Infantil e Fundamental 
I). 

Escola Municipal Rui Barbosa 
1 Coordenador Pedagógico (Ensino Infantil e 
Fundamental). 

Creche Casulo Sagrado Coração de 
Jesus 

1 Coordenador Pedagógico (Creche) 
Creche Casulo São Sebastião 

Creche Casulo José Porfírio 

Escolas de pequeno porte da zona 
rural (Programa Escola Ativa) 

1 Coordenador Técnico Pedagógico 
02 Coordenadores Pedagógicos 

          Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2012 

 

Dentre as ações concretas que expressam os trabalhos realizados pela 

coordenação pedagógica na rede municipal até o presente momento, (2014) estão 

em evidencia a elaboração do calendário escolar anual, que é executado em rede, 

Implementação e acompanhamento das ações previstas no calendário escolar da 

rede, por meio de reuniões periódicas com coordenadores pedagógicos e gestores 

escolares. 

Em relação ao diagnóstico, as escolas também não o possuem de forma 

sistematizada. Recentemente as escolas da rede realizaram a avaliação 

institucional, porém o projeto que a veicula (Círculos de Avaliação – Secretaria do 

Estado da Bahia) ainda não concluiu o projeto, que visa o acompanhamento para 

realização de uma análise situacional municipal, ou seja, uma análise com objetivo 

contendo de forma generalizada a avaliação de todas as escolas da rede municipal.  

Durante muito tempo as escolas funcionaram sem o Projeto Político Pedagógico, só 

agora é que a rede encontra-se em fase de conclusão de elaboração do documento. 

Quanto à organização do trabalho pedagógico documentado no PPP, está presente 

em dois momentos decisivos para o desenvolvimento do educando e segundo Ilma 
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Passos se configura da seguinte forma: “como organização da escola como um todo 

e como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social 

imitado, procurando observar a visão da totalidade” (PASSOS, 1995, p.14). 

A realização de ações como a elaboração do PPP, implementação dos Conselhos 

Escolares (também em fase de conclusão) têm contribuído para melhorar a 

participação da comunidade da escola, em especial a participação dos pais. Mesmo 

sabendo que a execução dessas ações tem contribuído no sentido de oportunizar a 

participação de todos, existe uma dificuldade acentuada em trazer para a escola a 

participação de todos. Geralmente participam aqueles que já possuem certa 

afinidade e experiência, ficando restrita essa participação no sentido de ser sempre 

as mesmas pessoas.  

As escolas não possuem regimento próprio. Algumas delas reformularam o 

documento que receberam há alguns anos da Secretaria Municipal de Educação, 

porém, todas necessitam reunir o Conselho Municipal de Educação e elaborarem ou 

reajustarem o Regimento às suas peculiaridades.  

 

2.2.1.5    Gestão das Unidades Escolares. 

O Artigo 206, inciso VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que a 

Gestão nas unidades escolares deve ser democratizada, no sentido de torná-la mais 

participativa e popular, busca-se cumprir ao referido disposto, e para tanto é 

necessário descrever de que forma a gestão das escolas do município estão 

atuando nesse sentido. Destaca-se, nesse sentido, a figura do gestor escolar como 

principal articulador da política democrática na gestão.  

A ocupação do cargo de Dirigente Escolar ainda é feita sob indicação, considerando 

o critério de que o futuro gestor deve possuir experiência em sala de aula, além de 

ser obrigatoriamente efetivo do município. Não há, portanto, eleição para diretores 

no município.  

Os Conselhos Escolares representam a voz coletiva (comunidade escolar e local) na 

administração escolar, é através da atuação de toda a comunidade que a escola 

pode se caracterizar como democrática ou não, uma vez que os conselhos 

escolares definirão caminhos e deliberações.  
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Muitas escolas do município não possuem Conselhos ativos, porém, algumas se 

encontram em fase de implementação. As escolas fizeram a eleição para escolha 

dos membros por toda a comunidade escolar e civil, na seqüência, oficializaram 

seus respectivos Conselhos. Depois de implantados os Conselhos Escolares houve 

formação para todos os membros por técnicos da Secretaria de Educação. Os quais 

foram capacitados pelo Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

Ainda não há Grêmios Estudantis na rede. Algumas escolas incentivam a formação 

dos mesmos, porém não há um trabalho específico que concretize essa ação. 

Geralmente o alunado se manifesta em reuniões através de representantes eleitos 

por cada turma (líderes e vice-líderes de turmas). Participam também da elaboração 

de planos como o PPP, formação dos Conselhos Escolares, Avaliação Institucional e 

outros.  

Os líderes são porta-vozes de suas turmas ao transmitir informações enviadas pela 

secretaria da escola ao alunado e vice-versa, fortalecendo a interação entre a 

comunidade escolar. Contudo, ainda existem escolas, nas quais, a participação do 

aluno é insatisfatória. 

A Portaria 579 de 3 de julho de 2013, do Ministério da Educação, que criou a Escola 

da Terra, disponibilizará  formação continuada e recursos didáticos e pedagógicos 

para desenvolver as atividades docentes para professores de todo de todo o país 

que lecionam em escolas no campo e quilombolas (a partir de 2013).  

As escolas coordenadas pelo Programa Nacional de Educação do Campo estão em 

fase de mobilização da comunidade escolar para implantação dos Conselhos. Com 

relação às Unidades Executoras foram todas registradas em cartório, restando a 

inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

A Todas as unidades escolares possuem um Regimento Escolar, exceto as 

Creches, pois até pouco tempo o atendimento destas instituições era voltado para o 

assistencialismo. Quase todas as escolas possuem um Regimento padronizado, 

elaborado e distribuído pela Secretaria de Educação para atender a todas as 

escolas. Apenas uma escola, localizada na sede, possui um regimento escolar que 

foi construído pela própria escola. Este foi elaborado em 2001 e após estudo coletivo 

do mesmo foi adotado pela escola como o principal documento normatizador. Entre 
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2010-2011 houve um estudo envolvendo toda comunidade escolar, com objetivo de 

reestruturação e atualização do mesmo. 

A Secretaria de Educação ainda não desenvolveu junto às instituições de ensino, um 

trabalho de cooperação para revisão e formação dos Regimentos. Segundo alguns 

dirigentes escolares, os Regimentos são consultados sempre que necessário, 

porém, nota-se que há pouco interesse em divulgá-lo e também em adotá-lo como 

documento normatizador, uma vez que não possui em sua estrutura a identidade e 

as peculiaridades da instituição. Segundo os dirigentes o documento não é 

específico, pelo contrário, é generalizado. 

As escolas têm autonomia para decidirem sobre a organização do trabalho 

pedagógico e administrativo e sobre os seus objetivos, metas e estratégias, desde 

que tais planejamentos estejam em consonância com outros planos elaborados pela 

Secretaria de Educação e também de acordo à legislação educacional vigente. 

Através de reuniões com a Coordenação Pedagógica, as escolas compartilham os 

problemas, as necessidades e os êxitos com a comunidade escolar.  

Em relação à participação da sociedade civil organizada, esta acontece nas reuniões 

de pais e mestres, planejamentos como o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

Avaliação Institucional, PDE/PDDE, que contam com a comissão da unidade 

executora da escola, além de planos de trabalho elaborados pela própria escola.  

Nem sempre os objetivos da instituição ficam claros para toda a comunidade 

escolar, uma vez que há desinteresse por parte de alguns funcionários e também de 

alguns alunos. 

Outro problema se refere à disponibilidade da instituição em se mostrar democrática, 

uma vez que não basta convocar a participação de representantes da comunidade 

escolar e civil somente para cumprir com obrigações. Algumas instituições o fazem, 

mas não são de fato integralmente democráticas em sua gestão.  

As instituições também possuem autonomia financeira, através da administração 

dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE) pela 

Unidade Executora. Esses recursos são investidos em custeio e capital, conforme a 

necessidade da instituição. 

Quanto a alguns esquemas de trabalho, apoio pedagógico e outros, as escolas 

consultam a Secretaria Municipal de Educação.  
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A Secretaria Municipal de Educação fez uma parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia e implantaram o curso Progestão, o qual atendeu 

cinqüenta cursistas, cujo público alvo era os diretores escolares, vice-diretores, 

secretários escolares e demais funcionários da área administrativa. Nem todos os 

dirigentes possuíam graduação, porém a maioria era graduada na área de 

educação, e apenas um dirigente possuía pós-graduação na área, até aquele 

momento. 

 

Figura 21: Encontro do Progestão. 

   

               Foto: Valterney Dourado 

 

Segundo os próprios dirigentes, as escolas dispõem de normas e procedimentos 

administrativos, nem sempre claros e definidos e, os funcionários conhecem e 

executam, em parte, as suas respectivas tarefas. Algumas escolas utilizam 

Regimentos Escolares, Plano de Desenvolvimento da Escola e PPP’s como 

instrumentos de definição dessas normas.  
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Todas as escolas organizam eventos comemorativos e de integração com a 

comunidade. As mais comuns são o “Dia da Família na Escola” (evento garantido 

pela rede) que traz em sua programação a participação da família através de 

atividades recreativas e palestras com a finalidade de fortalecer o vínculo 

família/escola, gincanas, feiras de artes e educação, campeonatos esportivos, 

exposições de artes locais, festas juninas, semana da pátria com desfile cívico 

(comemoração da independência do Brasil), feira da pechincha, bazares e brechós 

(realizados em algumas escolas com o objetivo de angariar fundos através da venda 

de doações de toda a comunidade a para a compra de brinquedos – no caso das 

Creches – e de equipamentos necessários para a escola que realizou o evento), 

noites culturais, palestras de temas diversos, entre outros.   

 

Figura 22 - Arraiá da Creche. 

                    Foto: Deliane Saraiva 

 

As demais comemorações são realizadas a critério da gestão juntamente com a 

comunidade escolar. Essas comemorações e atividades variam de uma unidade a 

outra.  
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2.2.1.6    Instalações Físicas e Materiais nas Unidades Escolares. 

O diagnóstico (preenchimento de formulário específico do FNDE, realizado por 

técnicos da Secretaria Municipal de Educação), tem como principal objetivo 

possibilitar a análise a respeito das condições físicas, ambientais e materiais que 

favorecem o trabalho do professor e contribuem para o processo da aprendizagem 

dos alunos. Para realizá-lo foi feito um levantamento de dados, observados no 

Levantamento da Situação Escolar (LSE) e no Plano de Ações Articuladas (PAR). 

O LSE foi realizado em (2011) e enviado para o Ministério da Educação para 

apreciação, embora já se saiba que a maioria das escolas da rede não está dentro 

dos padrões mínimos de infraestrutura determinados pelo Ministério da Educação.  

É importante ressaltar neste capítulo sobre as instalações físicas da Secretaria 

Municipal de Educação que, por sua vez, são parcialmente adequadas. A Secretaria 

não possui prédio próprio para funcionamento. O prédio é alugado pela Prefeitura 

Municipal, e depois de feitas algumas adaptações, conseguem atender à maioria 

das necessidades de um órgão público, como abrigar os setores e banheiros em 

quantidade suficiente para atender aos funcionários e ao público.  

As instalações apresentam condições adequadas de segurança, salubridade e 

conforto. Contudo, não garantem acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais. Não há Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) implantado. 

 

Figura 23 – Fachada da Secretaria Municipal de Educação 

 

                  Foto: Roseval José dos Santos 



  

68 

A Secretaria não dispõe de mobiliários e equipamentos em quantidade adequada, 

com computadores e acesso à internet em todos os setores. Possui acervo de 

revistas específicas, dvds e recursos tecnológicos necessários para reuniões e 

capacitações dos funcionários. Ainda é precária a disponibilidade para o 

deslocamento dos servidores, para visitas às escolas, capacitações e encontros dos 

funcionários fora da cidade.  

Quanto às condições da rede física escolar, observa-se que:  

A rede de educação infantil possui prédios próprios, conservados, com infraestrutura 

física parcialmente adequada para a faixa etária dos usuários. 

As creches possuem, em parte, sala de repouso, sala para atividades, pátio (área de 

lazer com areia e parquinho), cantina e refeitório, porém nem todos os ambientes 

estão adequados. A creche da sede não possui toda a sua área murada, há uma 

extensão com cerca de arame farpado, o que desfavorece a segurança. 

A rede de ensino fundamental possui prédios próprios, cuja infraestrutura física é 

parcialmente adequada. As instalações não garantem acessibilidade aos portadores 

de necessidades especiais e não atendem integralmente aos padrões mínimos 

exigidos. Não existem em toda a rede ou estão em condições inadequadas para a 

utilização: laboratórios de informática e ciências, salas de recursos audiovisuais, 

bibliotecas, refeitório, espaço de lazer e convivência.  

As escolas da sede e dos distritos (Lagoa Funda e Gameleira) apresentam melhores 

condições, contudo, não há uma política eficaz de conservação do patrimônio, e isso 

faz com que a aparência seja pouco atrativa, pois há paredes e carteiras rabiscadas, 

torneiras e fechaduras de portas e janelas com defeito, entre outras deteriorações 

observadas no ambiente físico. Não há bebedouros em todas as unidades escolares 

e alguns se encontram com péssima aparência.  

Há uma escola da sede que adotou as câmeras para inibir a destruição do 

patrimônio da escola. A realidade das escolas da zona rural é a mesma. Seus 

prédios encontram-se deteriorados, há inexistência de pátios e sem nenhuma 

aparência atrativa. 

A rede de ensino possui menos de 10% dos prédios com acessibilidade 

arquitetônica nos ambientes escolares, tais como rampas e vias de acesso, 

sinalização tátil, sonora e visual e sanitários acessíveis. Das poucas escolas que 
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possuem ambientes adaptados para a acessibilidade dos portadores de 

necessidades especiais, estas se restringem às rampas e portas ampliadas. 

As escolas da sede e da zona rural, incluindo os distritos de Lagoa Funda e 

Gameleira, possuem água encanada, tratada com cloro. Só há água doce encanada 

na sede e no distrito de Gameleira, as demais localidades são abastecidas com 

água salobra.  

 

Figura 24 – Fachada da Escola Castro Alves, povoado de Morrinhos. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Tarlis Nascimento 

 

Figura 25 – Área interna da Escola Julião Rodrigues (Formosa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jeovanda Vieira 
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Figura 26 – Fachada da Escola Julião Rodrigues (Formosa) 

             Foto: Tarlis Nascimento 

 

Figura 27 – Fachada da Escola Santa Terezinha, em Queimada do Rufino 

                   Foto: Tarlis Nascimento   
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Figura 28 – Quadra esportiva da Escola Tancredo Lima 

Foto: Tarlis Nascimento 

 

As instalações elétricas de algumas escolas da zona rural, especificamente de 

escolas mais distantes da sede, estão em péssimas condições. Há duas escolas (de 

pequeno porte) que não possuem energia elétrica. 

Nem todas as escolas possuem número de salas de aula suficiente para atender às 

suas respectivas demandas. As escolas que disponibilizam ensino fundamental e   

educação infantil tem dificuldades em conciliar essas duas modalidades, uma vez 

que o ensino infantil exige espaço físico próprio, o que torna-se uma dificuldade 

diante do fato de ter que administrar o ensino de modalidades diferentes no mesmo 

ambiente, apesar de ser em horários opostos.  

Assim, a direção da escola necessita providenciar a troca das carteiras pequenas, 

adequadas aos alunos da Educação Infantil (geralmente, no final do período 

matutino) pelas carteiras de tamanho normal para as aulas do período vespertino e 

noturno (Ensino Fundamental)  

Apesar de ser feita a limpeza das salas nos turnos em que as escolas funcionam 

dificilmente se consegue mantê-las limpas todo o tempo. As salas não são forradas 

e isso favorece a entrada de poeira nas salas, inclusive até as paredes ficam sujas 
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de poeira. Isso faz com que a estética das salas de aula fique prejudicada. As 

escolas não têm dificuldades relacionadas à poluição sonora. 

Menos de 25% das escolas da rede possuem biblioteca ou espaço de leitura. As 

instalações são relativamente adequadas para a organização e armazenamento do 

acervo e para realização de estudos. As bibliotecas são equipadas considerando as 

necessidades de guarda, preservação e organização do acervo e realização dos 

trabalhos pedagógicos.  

Os acervos não são atualizados e qualificados para atender às necessidades dos 

alunos e docentes. Há um número insuficiente de bibliotecários efetivos, os quais 

necessitam de especialização para realização do trabalho. As demais escolas não 

possuem capacidade para a implantação de bibliotecas, pois não há mobiliário, 

acervo e espaço específico. 

As escolas da sede, dos distritos (Lagoa Funda e Gameleira) e do povoado 

(Barreiro) foram contempladas com laboratórios de informática, através dos quais é 

disponibilizada internet banda larga Gesac e OI, onde todos os alunos têm acesso. 

Outras escolas dos povoados (Pé-de-Limão e Formosa) receberam os 

equipamentos de laboratório, porém, ainda não está em funcionamento por razões 

de infraestrutura inadequada da escola. Não há na rede laboratórios de ciências. 

Muitas escolas também sentem a necessidade de salas para reuniões entre pais e 

mestres, salas de professores e quadras de esportes. 

 

Figura 29 – Sala de Professores, biblioteca, vídeo e laboratório de informática 

reunidos num só ambiente, na Escola Edivaldo Santos Lopes. 

 

                                                                                                         Foto: Jeovanda Vieira 



  

73 

A internet é restrita às escolas de porte maior, e em algumas delas sua utilização 

fica restrita à direção e à secretaria da escola. Apenas três escolas possuem salas 

de recursos multifuncionais para oferta de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) e não estão em funcionamento ainda, aguardando a instalação dos 

equipamentos por técnico específico do Ministério da Educação.  

Não existem parques nas escolas, somente pátios, porém nem sempre estes são 

adequados para atender às necessidades recreativas e eventuais das modalidades 

de ensino e pessoas portadoras de necessidades especiais.  

Algumas escolas pequenas possuem uma pequena cozinha, mas este espaço é 

bastante pequeno, não atendendo às necessidades das merendeiras.  

O maior problema que envolve a questão dos banheiros das escolas está ligado às 

condições de higiene, uma vez que o número de pessoal de apoio não dá conta da 

demanda do alunado e torna-se difícil mantê-los limpos por muito tempo. Em relação 

à quantidade, algumas escolas possuem banheiros suficientes, outras, 

principalmente as de maior porte, necessitam ampliar o número de banheiros. Não 

há banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais e para as 

crianças da educação infantil. 

Todas as escolas têm número suficiente de quadros, mesas e cadeiras para 

professores e alunos, todavia o mobiliário das escolas de forma geral, não está em 

boas condições.  

Na maioria das escolas há ausência de material para realização de atividades 

diversificadas, e nas poucas unidades que possuem tal material, este é insuficiente. 

Material ilustrativo, bibliográfico, visual e sonoro é restrito às escolas da sede, aos 

distritos e somente a algumas da zona rural. 

Nas escolas maiores o corpo docente pode contar com o apoio de material ilustrativo 

(mapas e outros), bibliográfico (revistas e livros didáticos excedentes) visual e 

sonoro (data show, retroprojetor, aparelho de dvd e tv, aparelhos de som, dvds de 

diversos temas e computadores com internet para uso dos professores), sendo 

necessário apenas que os professores façam o agendamento prévio dos 

equipamentos para utilizá-los, e assim contar o cronograma, ter um controle e 

organização. 
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Nem todas as escolas da zona rural possuem material de apoio visual, e as que o 

possui em quantidade insuficiente, não o atualiza. As escolas de pequeno porte, 

coordenadas pelo Programa Escola do Campo fazem rodízio do material de apoio 

pedagógico através de agendamento prévio. As creches sentem necessidade de 

material didático adequado ao Ensino Infantil, inclusive de brinquedos educativos e 

jogos que motivem o desenvolvimento psíquico e motor das crianças.  
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2.3    VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

A luta por uma escola pública de qualidade tem ganhado novos contornos no 

cenário da educação brasileira, principalmente pela exigência do mundo do trabalho 

- cada vez mais competitivo - e pela conscientização da sociedade quanto ao 

ingresso da humanidade na era do conhecimento - onde a educação constitui um 

dos principais instrumentos de rompimento com a exclusão social.  

Se, por um lado, ainda não é possível afirmar que a educação pública básica do 

Brasil garante a todos um desenvolvimento igualitário e a apropriação de 

conhecimentos equiparados; por outro, os envolvidos com a educação estão numa 

busca constante de mudanças no sentido de reverter essa realidade, bem como de 

garantir uma educação humanística, voltada à construção de uma sociedade justa e 

solidária.  

Em se tratando de educação devem-se levar em conta os elementos que fazem a 

educação caminhar, e quais condições de trabalho estão sendo oferecidas a estes 

profissionais para desempenhar um bom trabalho e oferecer uma educação de 

qualidade. Um dos pressupostos para a qualidade da educação refere-se à 

valorização dos educadores da escola pública. Isso porque um profissional com 

sólida formação (inicial e permanente), com remuneração compatível e com plenas 

condições para exercer a profissão faz toda a diferença no aprendizado dos 

estudantes.  

Após décadas de luta, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, 

por meio de suas entidades filiadas e com o apoio de ampla rede social engajada na 

defesa da escola pública, conseguiu fazer com que o Piso Salarial Profissional 

Nacional dos Professores fosse aprovado no Congresso Nacional, este piso está no 

valor de R$ 1.917,78 para o professor de 40 horas (2015).  

Neste aspecto, o município de Barro Alto no cumprimento a Lei nº 11.738, remunera 

seus professores com R$ 982,24 para uma carga horária de 20 horas; além das 

vantagens de regência de classe (30%), e mais o adicional de tempo de serviço. É 

importante mencionar que esta remuneração poderá ser alterada de acordo com o 

novo Plano de Carreira e remuneração do Magistério. 
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Diante da busca por mudanças, é imprescindível lembrar que mais recentemente, 

outra conquista foi alcançada: o Conselho Nacional de Educação aprovou as novas 

diretrizes nacionais para a carreira dos profissionais do magistério.  

Também o governo federal tem instituído, em conjunto com os sistemas de ensino 

públicos (estaduais e municipais), a Política Nacional de Formação de Professores, 

com vistas a tornar a formação e o aperfeiçoamento desses profissionais uma 

responsabilidade efetiva do Estado. Dentro desta perspectiva o município busca o 

cumprimento destas diretrizes, sua participação e colaboração, quando adere a 

programas de formação para estes profissionais, como mostra a tabela abaixo: 

 

Quadro 2 - Levantamento de Cursos e Aperfeiçoamento dos Profissionais do 

Município. 

Nº de 
Cursistas 

Público Alvo 
Programa de 
Atendimento 

Tipo de 
Formação 

54 Professores do Ensino Fundamental I 
Proletramento 

(MEC/SEC/MUN) 
Formação 
continuada 

23 
Professores de Língua Portuguesa e 
matemática do EFII 

Gestar II 
(MEC/SEC/MUN) 

Formação 
continuada 

50 

Gestores escolares(diretores, vice-
diretores, coordenadores, técnico-
administrativo escolar, secretário 
escolar e técnicos da SME) 

Progestão 
(MEC/SEC/MUN) 

Formação 
continuada 

26 Professores sem graduação 
Plataforma Freire 

(MEC/UNEB/MUN) 
Formação inicial 

24 Professores de turmas multisseriadas 
Escola Ativa 

(MEC/SEC/MUN) 
Formação 
continuada 

23 Professores da educação infantil 
Educação Inclusiva 

(Município) 
Formação 
continuada 

23 Professores de Educação Física. 
Educação Física 

(município) 
Formação 
continuada 

03 Gestores/Coordenadores Escolares 
Escola de Gestores 

MEC/UFBA 
Especialização 

17 Professores de artes Artes 
Formação 
continuada 

         Fonte: Secretaria Municipal de Educação (2012) 

 

Ao que se refere à formação inicial é visto que de acordo com o diagnóstico do 

Plano de Ações Articuladas (PAR) realizado em novembro de 2008, menos de 50% 

dos professores da rede possuíam curso superior, porém muitos destes já haviam 

ingressado na faculdade. Atualmente (2014), este quadro tem modificado bastante, 

quando mais de 95% dos professores da rede já possuem formação inicial. Porém 
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existe uma grande dificuldade de adequação de algumas disciplinas, onde não 

existe profissional com formação específica, como é o caso das disciplinas de 

educação física, artes, relações humanas, etc.; este provavelmente é um dos 

desafios que o município precisa enfrentar e superar para organizar melhor seu 

quadro de professores de acordo com a demanda e suas especificidades.  

Em relação à estabilidade profissional o município conta com um quadro de 

professores totalmente efetivado por concurso público, alguns destes professores 

exercendo funções comissionadas como é o caso dos Diretores escolares, vice-

diretores e coordenadores pedagógicos.  

 

Tabela 10.  Funções docentes por Localização e Formação – Rede Municipal em 

2010. 

Nível 
Funções Docentes 

C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM TOTAL 

Regular - Creche - -  09 - 09 

Regular – Pré-Escola 03 03 02 17 - 22 

Regular – Anos Iniciais do EF 12 12 03 41 - 56 

Regular – Anos Finais do EF 25 26 12 29 - 67 

Educação de Jovens e Adultos – Anos 
Iniciais do EF/presencial 

- - 2 - - 2 

Educação de Jovens e Adultos – Anos 
Iniciais do EF/Semipresencial 

- - - - - - 

Educação de Jovens e Adultos- Anos Finais 
do Ensino Fundamental/Presencial 

5 5 2 9 - 16 

    Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

As informações disponíveis na Secretaria Municipal de Educação apontam um 

grande crescimento ao que se refere à formação inicial dos docentes, como mostra 

a tabela 10. Ressalta-se que o número de professores que possuem apenas o 

Ensino Médio, uma média de 90% destes, está cursando o Ensino Superior, porém 

não constam como fazendo parte dos graduados. 
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Tabela 11 - Número de professores e coordenadores da rede Municipal e                 

Estadual, por nível de formação em 2011.  

 

Profissionais 
Magistério 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 
Total 

Estadual Municipal Estadual Municipal Estadual Municipal 

Professores - - 16 126 06 46 196 

Coordenadores - - - - - 12 12 

     Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

A tabela 11 possibilita visualizar o número de professores e coordenadores em 

2011, por nível de formação, e identificar o investimento recente para a melhoria da 

qualificação dos mesmos, alcançando elevação do nível de formação docente. 

Como consta nos dados anteriores, os professores, coordenadores e diretores 

escolares estão se atualizando com frequência, por meio de cursos, encontros, 

atividades complementares, onde contam com o acompanhamento pedagógico na 

escola e outros eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação.  

 

Figura 30 – Aula inaugural da Plataforma Freire 

 

              Foto: Marlúcia Lucinda 
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É visto que há uma grande desmotivação em relação ao trabalho com a educação, 

não apenas por parte dos professores, mas por muitos profissionais que exercem 

suas funções no âmbito educacional. Há evidências de uma grande ausência dos 

professores nas atividades complementares, assim como evasão nas formações 

continuadas, uma vez que estas estão sendo oferecidas de acordo com as 

necessidades diagnosticadas, buscando contemplar o ensino e a aprendizagem dos 

alunos.  

Além dos professores há também ausência nos cursos de capacitação para a gestão 

escolar. Porém é importante mencionar que muitos profissionais da educação 

exercem sua profissão com compromisso e dedicação, demonstrando domínio dos 

conteúdos das disciplinas que lecionam e evidenciando sua experiência nas 

atividades de ensino, participando dos encontros e dos eventos promovidos pela 

escola.  

É visível que não possuímos uma cultura de participação, como é o caso dos 

Conselhos Escolares, onde as escolas tiveram grande dificuldade em incluir 

professores na sua representação, como também o Conselho Municipal de 

Educação que enfrentou esta mesma situação com a negação de uma efetiva 

participação.  

Este mesmo problema ocorreu com o Plano de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais da Educação onde uma grande parcela dos profissionais não se inteira 

sobre seus direitos e deveres enquanto profissionais. Porém este plano foi muito 

discutido no município tanto pela mobilização da Secretaria de Educação como pelo 

Sindicato dos Professores. 
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Figura 31 – Encontro com os professores para discussão do Plano de Carreira. 

                        Foto: Deliane Saraiva 

 

Além dos professores, a educação também é composta por técnicos e auxiliares 

que, juntamente com os docentes, fazem a educação acontecer. Desta forma, no 

planejamento da educação, os Recursos Humanos merecem uma atenção especial. 

A ação pedagógica não é uma atividade isolada, mas fruto de uma interação que 

envolve vários profissionais. 
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Tabela 12. Profissionais em educação, por nível de escolaridade na Rede municipal 

em 2011. 

Cargos Nº 

Nível de Escolaridade 

Fundamental 
Incompleto 

Fundamental 
Completo 

Médio 
Completo 

Outros 

Merendeira 42 21 05 16 - 

Vigilante 08 01 06 01 - 

Auxiliar de Secretaria 08 - - 08 - 

Porteiro 08 - - 08 - 

Auxiliar 
Administrativo 

09 - - 07 02 

Aux. de Serv. Gerais 75 - 22 53 - 

Aux. de Vídeo e 
Biblioteca 

05 - - 03 02 

Inspetor Escolar 08 - - 08 - 

Monitor Informática 13 - - 13 - 

Secretário Escolar 06 - - 04 02 

Auxiliar de Ensino 06 - - 06 - 

           Fonte: Setor pessoal/Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação 

 

Os servidores da tabela 12 são concursados e seu nível de escolaridade está de 

acordo com as exigências estabelecidas nos concursos prestados, porém isto não 

impede o município em investir e incentivar estes profissionais a finalizar ao menos o 

ensino médio para uma maior valorização pessoal e profissional. Neste aspecto 

pode se pensar em uma modalidade de ensino que atenda estes profissionais em 

turno oposto, o qual no momento não está atendendo a demanda de todo o 

município, pois a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não é oferecida em todas as 

comunidades do município. 
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Tabela 13. Profissionais em educação, por situação funcional na Rede municipal em 

2011. 

Cargos Total 

Situação Funcional 
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Merendeira 42 42 42 - - - - 

Vigilante 08 08 08 - - - - 

Auxiliar de 
Secretaria 

08 08 08 - - - - 

Porteiro 08 08 08 - - - - 

Auxiliar 
Administrativo 

09 09 09 - - - - 

Aux. De serv. 
Gerais 

75 75 75 - - - - 

Aux. de Vídeo e 
Biblioteca 

05 05 05 - - - - 

Inspetor Escolar 08 08 08 - - - - 

Monitor 
Informática 

13 13 13 - - - - 

Secretario  
Escolar 

06 06 06 - - - - 

Auxiliar de Ensino 06 06 06 - - - - 

          Fonte: Setor Pessoal/Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Educação 

 

 

A análise da tabela 13 é de suma importância para que o município possa planejar 

ações de formação continuada e em serviço para os demais profissionais; nesse 

sentido, o ideal é que se tenham, no quadro do serviço público, servidores efetivos 

de forma a viabilizar o retorno dos investimentos feitos com a formação ao longo do 

tempo e a garantia da qualidade dos serviços prestados. Desta forma o município 

conta com grande vantagem, pois possui um quadro totalmente efetivo garantindo 

uma formação mais estável e duradoura. 

É visto que sua valorização está aquém da esperada, pois além da formação 

profissional os mesmos não contam com um Plano de Carreira, onde seus direitos 

profissionais devem ser garantidos. Neste aspecto considera-se que deve haver 
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mais valorização para estes profissionais, para que os mesmos possam 

desempenhar melhor suas funções, visto que muitos destes deixam a desejar, nos 

seus trabalhos e nas relações interpessoais tanto com alunos, professores, como 

com a direção escolar, se sentido tímido enquanto a sua participação nas decisões 

da escola e na sua colaboração com a educação como um todo. 

Com relação à função de Secretário Escolar, vale ressaltar que acontece através de 

nomeação entre os já efetivos. Há ainda outros funcionários que não constam nas 

tabelas 31, 32, 33 e 12, pois exercem outras funções em cargos comissionados, 

através de decreto pelo Prefeito Municipal.  
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2.4    ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.4.1    Educação Infantil 

 

A Educação Infantil corresponde às práticas educativas realizadas com as crianças 

de 0 a 5 anos - conforme preconiza a Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - reservando-se às instituições a possibilidade de incorporar o 

grupo 6 ao Ensino Fundamental. As instituições educacionais de Barro Alto 

respondem pela educação infantil no município que corresponde ao período de 3 a 5 

anos de idade, porém, o município não dispõe de estrutura suficiente para atender 

crianças de 0 a 2 anos. 

As instituições que com a denominação creche, atendem em tempo integral de 

segunda a sexta-feira, oferecendo alimentação, cuidados fisiológicos, além de 

desenvolver proposta pedagógica com base no Referencial Curricular Nacional 

(RCN), respeitando as fases da infância, porém, (como foi abordado anteriormente) 

atende crianças apenas a partir de 3 anos. 

A Educação Infantil do município complementa-se com a pré-escola, assim 

organizada: pré-escolar I que atende crianças a partir de 4 anos e pré-escolar II que 

com crianças a partir de 5 anos, no período de 4 horas diárias, onde são abordados 

eixos temáticos como Língua Portuguesa, Matemática, Natureza e Sociedade, Artes, 

Música e Educação Física. 

De acordo os dados apresentados na tabela 14, é possível observar a evolução da 

matrícula na Educação Infantil a partir do ano de 2008, nas esferas Municipal e 

Particular, uma vez que este nível da Educação não é de responsabilidade do 

Estado. Também é possível observar estes dados tanto na zona rural como na zona 

urbana.  

Os dados apontam que o atendimento municipal na zona urbana sofreu uma 

redução de 30,24%, porém, a mesma rede ampliou seu atendimento em 14,73% na 

zona rural (isso ocorreu por conta da reabertura de algumas escolas na zona rural 

no período 2010-2011), enquanto a rede particular manteve o mesmo número de 

matrículas no biênio 2010-2011. Com relação ao número total de matrículas no 

período (2008-2011), houve uma pequena redução de 12,63%. 
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Tabela 14 - Evolução da matrícula da Educação Infantil no município de Barro Alto, 

por dependência administrativa e localização - 2008 a 2011. 

Anos 
Municipal Estadual Particular 

Total 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2008 443 190 - - - - 633 

2009 112 214 - - - - 326 

2010 500 204 - - 26 - 730 

2011 309 218 - - 26 - 553 

   Fontes: MEC/INEP/Educacenso 

 

A Educação Infantil vive um momento especial na história da educação – o 

reconhecimento da importância dessa etapa na formação do cidadão. Para 

organizar a oferta de educação infantil no município é importante que se explicite a 

concepção de criança que se tem e os princípios em torno dos quais se estrutura 

esta oferta.  

Os dados da tabela 15 são importantes na medida em que possibilita fazer análise a 

respeito do aumento ou decréscimo da população infantil, a partir da comparação da 

quantidade de crianças que foram matriculadas entre 2008 e 2011.  

 

Tabela 15 - Frequência por Ano do Nascimento, segundo Município Residente. 

Município Residente  
Total 

2010 2011 
352 

Barro Alto 168 184 

          Fonte: Secretaria Municipal de Saúde  

 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, como se lê na tabela 15, que 

corresponde ao período de 2010-2011, houve 168 nascidos vivos em 2010 no 

município, e 184 em 2011, constatando assim, um acréscimo de 9,52%, o que 

posteriormente poderá influenciar no número de matrículas efetuadas no município. 
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Tabela 16. Taxa de escolarização da Educação Infantil do Município. 2010 

Segmentos População (A) Matrícula (B)  Não Matriculados Taxa (C) % 

Creche (0 a 3 anos) 838 104 734 12,41 

Pré-Escola (4 a 5 
anos) 

493 465 28 94,32 

Total (0 a 5 anos) 1331 569 762 42,74 

            Fonte: MEC/INEP 

 

Conforme consta na tabela acima, a taxa de 12,41 referentes ao público matriculado 

na creche representa um índice baixíssimo em relação à população existente nessa 

faixa etária. Isso acontece pelo fato do município de Barro Alto prestar atendimento 

somente às crianças de 3 anos em 3 creches distribuídas no município (uma na 

sede e duas nos distritos).  

No que se refere às crianças de 4 a 5 anos, o número de não matriculados é 

considerado muito alto, o que requer da Secretaria de Educação uma maior atenção 

sobre o assunto para que o possível problema seja sanado. 

Um dos maiores desafios da Secretaria Municipal de Educação é ampliar o 

atendimento escolar às crianças de 0 a 3 anos e possibilitar que todo público de 0 a 

5 tem acesso às instituições de Educação Infantil e que estas ofereçam uma 

educação de qualidade que atendam às necessidades e as particularidades das 

crianças. Portanto, cabe ao poder público municipal tomar medidas efetivas que 

viabilizem:  

 

Tabela 17. Taxa de escolarização da Educação Infantil do Município, por localização 

- 2010. 

Localização População 0 a 5 anos (A) Matrícula (B) Escolarização % 

Urbana 671 340 50,67 

Rural 660 229 34,69 

Total 1331 569 42,74 

            Fonte: MEC/INEP 

 

Conforme dados do MEC (2010), a população infantil de 0 a 5 anos em Barro Alto é 

de 1331 crianças, distribuídas nas zonas urbana e rural. Aponta, ainda, que 269 

foram matriculadas neste mesmo período, o que representa um percentual de 
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42,74%. O índice alto de não matriculados é atribuído ao fato do município estender 

o atendimento da educação infantil apenas às crianças a partir de 3 anos. 

Vale ressaltar que o esforço feito pelas crianças para compreender a vida e atribuir-

lhe significados, muitas vezes são contraditórios às situações vivenciadas por elas. 

Estudos, pesquisas e teorias hoje possibilitam a construção de concepção mais 

adequada para se trabalhar com crianças e a formulação de práticas educativas 

mais coerentes, a visão que se tem da infância está longe de ser homogênea, seja 

em uma mesma sociedade ou em sociedades distintas e mesmo para assumir esta 

concepção de criança é que se aceitam como princípios orientadores para as 

praticas educativas na educação infantil:  

 O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, 

etc.; 

 O direito das crianças a brincar, com forma particular de expressão, 

pensamento, interação e comunicação infantil; 

 O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 

interação social, ao pensamento, à ética e à estética; 

 A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas 

mais diversificadas práticas sociais sem discriminação de espécie alguma; 

 “O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência a ao 

desenvolvimento de sua identidade”, (BRASIL, 1998, p 13) 

A Educação Infantil visa promover o bem-estar da criança, bem como seu 

desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de 

suas experiências, bem como, estimular seu interesse pelo processo do 

conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade (cf LDB, art. 29, 12). 

Para organizar a oferta de educação infantil o município adotou como requisito 

básico a implementação e o desenvolvimento de uma proposta curricular sólida, 

através de um documento que explicita a concepção de criança que se tem e os 

princípios em torno dos quais se estrutura essa oferta. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o trabalho didático na Educação Infantil 

desenvolve-se em torno de três componentes que o orientam: o cuidar, o educar e o 

brincar. Ao chegar à escola, as crianças já trazem muitos conhecimentos e 
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habilidades aprendidos e adquiridos no meio em que vivem. Todas elas terão 

estabelecido seus padrões de aprendizagens que serão enriquecidas ao longo de 

suas experiências “naturais” cotidianas. Isto pode ser denominado currículo natural.  

Considerando a concepção de infância explícita e compreensão do papel da 

educação infantil e do profissional da área, propõe-se que as experiências de 

aprendizagem das crianças sejam oferecidas no contexto de uma proposta 

pedagógica que integre cuidar e educar. Esta integração favorecerá as dimensões 

sócio afetiva e educacional. 

Os processos-chave de aprendizagem se dão através das brincadeiras, da 

observação de adultos e outras crianças desempenhando diferentes tarefas, de 

tomar parte em experiências com os outros.  

As crianças chegam a um ambiente de aprendizagem com uma variedade de 

preferências, de preconceitos e de conhecimentos e experiências associadas à 

língua, matemática, ciência, tecnologia entre outras.  A forma de articular e refletir 

sobre esse conhecimento depende das expectativas dos adultos ao seu redor. 

Admitir, pois a função educativa é garantir que haja planejamento, execução e 

avaliação de atividades destinadas a promover aprendizagens; significa, portanto, 

garantir a presença de profissionais da área pedagógica e comprometer-se com a 

aprendizagem das crianças. Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular 

das crianças serem e estarem no mundo e, a partir daí, oferecer um ambiente que 

estimule, enriqueça e amplie suas possibilidades de entenderem e aturarem nele. 

Trata-se, portanto, do grande desafio da Educação Infantil e de seus profissionais e 

estabelece-se, portanto como requisito básico para o implemento e o 

desenvolvimento de uma proposta curricular sólida, a formação dos profissionais 

encarregados de atuar com as crianças.  

Para tanto é importante garantir a informação necessária sobre o desenvolvimento e 

a cultura infantis, o conhecimento das áreas a serem oferecidas e das formas 

apropriadas de ensinar - conhecimento didático – as crianças pequenas para que 

todas elas aprendam. É necessário prever tempo para compartilhar expectativas e 

perspectivas de trabalho. Pesquisas realizadas sobre melhoria de qualidade nas 

escolas indicam que onde há envolvimento dos grupos técnicos, docente e de apoio 
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na formulação da proposta pedagógica há uma tendência favorável ao uso 

consistente das principais atividades propostas em todas as escolas.  

Há, na rede, portanto, a necessidade de formação dos profissionais encarregados 

de atuar com as crianças, garantindo as informações necessárias sobre o 

desenvolvimento infantil, o conhecimento das áreas a serem oferecidas e das 

formas apropriadas de ensinar.  

Trata-se de compartilhar não apenas o conhecimento sobre currículo e 

aprendizagem das crianças, mas também sobre a oferta de oportunidades iguais, a 

importância de parceria com a família e a comunidade escolar. Ademais, é 

necessário haver um entendimento comum sobre o papel de interação como os 

adultos e colegas, sobre avaliação, observação e registro de informações e ainda 

sobre a própria formação continuada, formação de grupos multidisciplinares de 

trabalho e aspectos gerenciais. 

Neste sentido, (como foi abordada anteriormente) a oferta da educação infantil 

propicia os conhecimentos em âmbito de experiências nas seguintes áreas: 

Formação Pessoal e Social; 

 Linguagem; 

 Conhecimento de Mundo, compreendendo: 

 Matemática; 

 Natureza e Sociedade; 

 Artes. 

        O número de crianças por professor está dentro do recomendado: 21/1 nas 

creches e pré-escola. Isso contribui para que a criança sinta-se bem acolhida, 

porém, docentes do município afirmam que tal quantidade deveria ser reduzida, uma 

vez que a Educação Infantil requer muita atenção do profissional. Outro aspecto 

colocado em questão é a necessidade de estender o atendimento de Auxiliares de 

Ensino em todas as turmas de Educação Infantil, lembrando que a presença deste 

profissional já é disponibilizada para as Creches da rede. 

É imprescindível que a criança se sinta confortável, segura e estimulada a explorar e 

aprender, portanto, um aspecto de suma importância para o sucesso da 

aprendizagem e permanência da criança na educação infantil é o da estrutura física 
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das escolas e materiais didático-pedagógicos adequados para esta faixa etária e a 

construção de ambientes de aprendizagem com base na concepção de que as 

crianças são sujeitos ativos, levando em conta que o espaço é um componente 

muito importante para o sucesso de um programa de Educação Infantil. 

Tornando assim necessário: 

 Definir áreas para realização de atividades diferenciadas; 

 Salas de aula com mobiliário didático-pedagógico adequado; 

 Garantir um espaço aberto para atividades como correr, pular, subir, 

descer escadas, organizando-o para a utilização mais diversificada e 

prevenindo-se contra acidentes ou brincadeiras mais agressivas. 

 

O acompanhamento da aprendizagem e do desempenho dos alunos na educação 

infantil, é de fundamental importância para a avaliação, entendido até aqui como 

aspecto primordial para melhoria das propostas curriculares e dessa forma os 

professores são orientados a realizar o acompanhamento da aprendizagem através 

de diagnósticos de leitura e escrita e de ficha de acompanhamento do 

desenvolvimento onde são observados aspectos cognitivos, sociais e emocionais da 

criança para por fim  produzirem o relatório descritivo. 

Nesse sentido, vê-se a necessidade de acompanhamento ao educando infantil por 

meio de profissionais como Psicopedagogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional 

(Psicossocial), Fonoaudiólogo e outros. Há também a necessidade de assistência ao 

profissional da área por parte de alguns desses profissionais, para assegurar a 

qualificação do ensino e também a identificação de alunos com possíveis 

necessidades de acompanhamento. 

Os relatórios resultantes são encaminhados, periódica e regularmente, às famílias, à 

direção da escola e à coordenação pedagógica, o mesmo serve de base para 

realização do conselho de classe, onde as informações são analisadas, discutidas e 

propostas ações orientadas para as práticas de sala de aula. 

 O objetivo principal do processo de avaliação é melhorar as propostas curriculares e 

as práticas de sala de aula, para assegurar que os objetivos de aprendizagem sejam 

alcançados, sempre que necessário devem ser feitas alterações nas propostas para 
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torná-las mais efetivas. Ao mesmo tempo, é possível que algumas crianças precisem 

de atenção mais individualizada ou ajustes maiores da proposta pedagógica às suas 

habilidades, dessa forma acompanhamento e avaliação não se desarticulam, 

tornam-se contínuos e efetivos no processo de aprendizagem. 

Para tanto, há necessidade de compreender, conhecer e reconhecer o jeito 

particular das crianças serem e estarem no mundo, e oferecer um ambiente que 

estimule, enriqueça e amplie suas possibilidades de entenderem e atuarem nele, é o 

grande desafio da Educação Infantil e de seus profissionais, bem como 

compreensão da necessidade de um ambiente educativo, sinaliza a falta de 

estrutura física adequada para o atendimento ao público infantil. 

A particularidade exigida pela Educação Infantil, também aponta a necessidade de 

distribuição da merenda escolar, com base em cardápio específico e rígido. Por 

rígido entende-se que este cardápio não deve ser alterado por fatores ocasionais 

sem que sejam informados à nutricionista.  

A estrutura física apresenta-se inadequada tanto nas creches quanto nas Escolas de 

Ensino Fundamental que oferecem a Pré-escola. As instituições municipais de 

ensino foram estruturadas para prestar atendimento ao Ensino Fundamental, tendo 

que posteriormente ampliar seu atendimento a Educação Infantil, além disso, as 

Creches não possuem espaço físico suficiente para atender a demanda da 

população. O município dispõe de uma Creche na sede e duas nos Distritos de 

Lagoa Funda e Gameleira.  De modo geral os espaços são improvisados, não 

dispondo dos padrões mínimos do MEC:  

A definição da ambientação interna vai envolver uma estreita 

relação com a proposta pedagógica e com o conhecimento dos 

processos de desenvolvimento da criança. A organização dos 

arranjos internos será feita em função da atividade realizada e 

da interação desejada; (...) 

A valorização dos espaços internos está diretamente 

relacionada com a sua adequação ao desenvolvimento da 

criança. É necessária a adaptação à escala da criança e 

considerar os aspectos ergonômicos do ambiente. (BRASIL 

2006 p 13). 
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Figura 32 - Alunos na Escola Edivaldo Santos Lopes 

         Foto: Magna Célia Rodrigues 

 

O município não dispõe de unidades específicas para a oferta da Educação Infantil, 

sendo que a realidade não contempla, exclusivamente esta faixa etária entre 4 e 5 

anos. As salas, banheiros e outros cômodos, além do mobiliário, entre outros, foram 

adquiridos somente para o atendimento do fundamental I e II oferecendo assim 

grande perigo às crianças menores.  Nesse sentido, os padrões mínimos para 

estruturação dos ambientes de Educação Infantil definem que:  

“A adaptação do mobiliário, equipamentos e do próprio espaço 

à escala da criança, permite uma maior autonomia e 

independência corroborando com o processo de 

desenvolvimento, a partir de sua interação com o meio físico. 

Estantes acessíveis, com diversidade de materiais educativos 

disponíveis, bem como cadeiras e mesas leves que 

possibilitem o deslocamento pela própria criança, tornam o 

ambiente mais interativo e coerente à ideia de construção do 

conhecimento a partir da ação e intervenção no meio.” 

(BRASIL,1995, p.13 )  
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Na maioria dos estabelecimentos de ensino, as calçadas são altas e não existe uma 

área adequada para realização de brincadeiras e atividades físicas. E com relação a 

acessibilidade vale ressaltar que estes estabelecimentos foram adaptados porém de 

forma precária. 

No que se referem aos materiais didáticos pedagógicos, estes são insuficientes, 

havendo falta de materiais atrativos e estimulantes para o desenvolvimento 

significativo da criança.  
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2.4.2 Ensino Fundamental 

 

O Ensino Fundamental, tanto na Constituição Federal de 1988, quanto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei nº 9394/96 é citado como um ensino 

obrigatório e gratuito que tem como objetivo a formação básica do cidadão. Na Lei 

Orgânica do município de Barro Alto, para promover este nível escolar, o Poder 

Público Municipal faz observância dos seguintes princípios: 

 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

  Garantia do ensino fundamental obrigatório e gratuito, na rede escolar 

Municipal, inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade própria; 

 Garantia de padrão de qualidade; 

  Gestão democrática do ensino; 

 Garantia de prioridade de aplicação, no ensino público municipal, de recursos 

orçamentários do Município, na forma estabelecida pelas Constituições Federal 

e Estadual; 

  Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

  Atendimento educacional especializado, na rede escolar Municipal; 

  Atendimento ao educando, no ensino fundamental através de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

Como é possível observar, o atendimento e a oferta prevista na Lei Orgânica do 

município para este nível de ensino estão de acordo com os princípios da legislação 

nacional. A tabela 18 aponta as matrículas por dependência administrativa na zona 

rural e na zona urbana entre 2008 e 2011 e logo abaixo, a mesma tabela apresenta 

um índice considerado razoável para a Escolarização do município: 

 

Tabela 18. Evolução das matrículas do Ensino Fundamental no Município de Barro 

Alto, por dependência administrativa 2008/2011. 

Ano 
Municipal Estadual Particular 

Total 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2008 2006 709 - - - - 2715 

2009 1811 795 - - - - 2606 

2010 1725 749 - - 26 - 2500 

2011 1594 708 - - 20 - 2322 

          Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 
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Os dados da tabela 18, referentes a evolução das matrículas por dependência 

administrativa no período de 2008 a 2011, apontam que o atendimento municipal na 

zona urbana sofreu uma redução de 30,24%, porém, a mesma rede ampliou seu 

atendimento em 14,73% na zona rural. Isso ocorre em consequência da reabertura 

de algumas escolas na zona rural neste período (2011). 

Sobre a escola particular, houve uma pequena redução do número total de alunos 

(23,07%) nesta modalidade de ensino em 2011. 

Com relação ao número total de matrículas no período, houve uma pequena 

redução de 14,47%. 

 

Tabela 19 - Taxa de Escolarização Líquida da população de 7 a 17 anos, 2000. 

Fundamental (7 a 14 anos) Ensino Médio (15 a 17 anos) 

94,30 15,40 

   Fonte disponível em: http://portal.mec.gov.br/ide/2008/gerarTabela.php  

 

Ao analisar a tabela 19, é possível observar que ainda há uma considerável 

incidência de indivíduos fora da Escola, o que ressalta a importância de utilizar 

estratégias para desenvolvimento de ações voltadas para ampliação da matrícula e 

frequência escolar referente ao Ensino Fundamental II (7 a 14 anos). 

No que se refere ao Ensino Médio (15 a 17 anos), a taxa apresentada constata um 

alto índice de jovens fora dessa modalidade de ensino no município. Esse problema 

é atribuído a um grupo de fatores, dentre eles destaca-se a necessidade de 

migração desses jovens para os grandes centros, em busca de trabalho e, o difícil 

acesso às instituições escolares as quais oferecem essa modalidade de ensino no 

município, já que, o estado disponibiliza apenas uma escola de Ensino Médio na 

sede com extensão num dos distritos (Gameleira) para atender toda a clientela. Tal 

situação merece particular atenção, no que se refere à tomada de providencia para 

amenizar o problema. 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/ide/2008/gerarTabela.php
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Tabela 20. Nível Educacional da população de 7 a 14 anos, 1991/ 2000. 

Faixa 
etária 
(anos) 

Taxa de 
analfabetismo 

% com menos de 4 
anos de estudos 

% com menos de 8 
anos de estudos 

% frequentando a 
escola 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

7 a 14 
anos 

41,60 13,93 - - 64,34 30,40 76,36 96,79 

10 a 14 
anos 

26,85 3,73 86,79 54,44 2 44,75 76,12 96,64 

               Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Os dados da tabela acima que trata das etapas da educação básica da população (6 

a 14 anos), no período que corresponde 1991 a 2000, apontam um decréscimo 

acentuado nas taxas de analfabetismo com percentual de 65,51%, enquanto de 10 a 

14 anos, o decréscimo foi de 86,11%. 

Ainda de acordo com os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

houve um decréscimo de 37,27% da população com menos de 4 anos de estudo e 

apontam ainda, uma queda no número de pessoas com menos de 8 anos de estudo 

(52,75% de 7 a 14 e 49,04 de 10 a 14). 

Outro dado relevante, diz respeito ao aumento da população que estava 

frequentando a escola no período 1991 a 2000, o qual apresenta um percentual de 

26,75% (7 a 14 anos) e 26,96% (10 a 14 anos) 

Vale ressaltar a não localização de alguns dados da tabela, os quais (quando 

localizados) poderão nos dar uma visão mais detalhada da real situação. 
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Tabela 21. Matrícula do Ensino Fundamental do Município de Barro Alto, por idade e 

série. Rede Municipal, 2011 

Idades 
1º 

ano 
2 º 

ano 
3ºAno/    
2ªsérie 

 
3ª 

série 
 

4ª 
série 

5ª 
série 

6ª 
série 

7ª 
série 

8ª 
série 

Total 

6 anos 148 08        156 

7 anos 107 94 07 02      210 

8 anos 11 116 129 18 05     279 

9 anos 01 27 60 86 49 05    228 

10 anos  09 23 79 126 76 03   316 

11 anos 01 03 09 15 69 115 85 33  330 

12 anos  01 04 11 37 80 103 69 09 314 

13 anos   01 06 14 33 58 59 58 229 

14 anos   02 07 08 19 27 44 61 168 

15 anos    04 03 16 14 23 54 114 

+ de 16 
anos 

01  01 01 06 12 18 47 52 138 

Nº de alunos 
total em 
defasagem 

14 40 40 44 68 80 59 70 52 467 

% em 
defasagem 

5,20 
15,5

0 
16,95 19,21 21,45 22,47 19,16 25,45 22,22 18,21 

 Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 

Os dados da tabela 21 são relevantes na medida em que possibilitam sinalizar a 

defasagem existente no Ensino Fundamental através do número de matricula por 

idade/série em 2011. Os números notificam a menor defasagem no 1º ano, com taxa 

de 5,20% e a maior com taxa de 25,45 na 7ª série. 

A Rede Municipal de Ensino encontra-se em momento de transição em relação à 

organização do Ensino Fundamental. Em 2009 começou a ser implantado, de forma 

gradativa, em toda rede municipal, o Ensino Fundamental de nove anos, através da 

Resolução do Conselho Municipal de Educação (CME) tendo em vista o disposto 

nas Leis Federais nº  9.394/96, 11.114/05 e 11.274/06. Portanto as redes (municipal 

e particular) conviverão até 2017 com os dois Regimes de Ensino Fundamental de 8 

(oito) anos e 9 (nove) anos de duração.                 
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Tabela 22. Taxas de Rendimento – Rede Municipal em Barro Alto. 

Série / ano Ano 

Taxa de 
aprovação 

Taxa de 
reprovação 

Taxa de Abandono 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1ª série / 2º ano 
do EF 

2008 77.80 89,50 15.70 9,60 6.50 0,90 

2009 86.10 96,00 9.90 4,00 4.00 0,00 

2010 84.30 92,10 12.70 6.90 3.00 1,00 

2ª série / 3º ano 
do EF 

2008 80.10 89,60 12.40 7,30 7.50 3,10 

2009 80.80 93,90 16.80 6,10 2.40 0,00 

2010 88.00 89,30 11.10 9,30 0.90 1,40 

3ª série / 4º ano 
do EF 

2008 81.30 87,50 13.80 10,80 4.90 1,70 

2009 90.60 89,50 7.90 8,10 1.50 2,40 

2010 92.30 80,90 6.10 16,80 1.60 2.30 

4ª série / 5º ano 
do EF 

2008 80.50 82,90 9.20 11,80 10.30 5,30 

2009 89.60 91,10 5.80 7,10 4.60 1,80 

2010 84.40 93,80 11.40 3,10 4.20 3,10 

5ª série / 6º ano 
do EF 

2008 74.90 89,30 17.50 6,70 7.60 4,00 

2009 74.00 84,60 19.50 9,00 6.50 6,40 

2010 73.10 82,60 17.40 16,30 9.50 1,10 

6ª série / 7º ano 
do EF 

2008 63.00 83,10 26.00 9,10 11.00 7,80 

2009 78.90 91,50 16.60 5,10 4.50 3,40 

2010 70.20 78,60 21.50 14,30 8.30 7,10 

7ª série / 8º ano 
do EF 

2008 67.80 95,30 17.10 1,60 15.10 3,10 

2009 72.70 90,30 21.30 3,20 6.00 6,50 

2010 78.20 92,70 13.80 3,60 8.00 3,70 

8ª série / 9º ano 
do EF 

2008 78.00 91,80 14.20 0,00 7.80 8,20 

2009 78.40 87,80 16.10 2,00 5.50 10,20 

2010 79.80 97,40 8.40 0,00 11.80 2,60 

                   Fonte: http://portal.mec.fov.br/ide/2008/gerarTabela.php 

 

É possível notar que o desempenho dos alunos apresenta taxas expressivas de 

aprovação principalmente até a 4ª série. As séries que apresentam maiores índices 

de reprovação são a 6ª e 7ª, as principais razões estão vinculadas ao processo de 

adaptação dos alunos ao currículo do Ensino Fundamental II, principalmente na 

disciplina de Matemática.  

Na maioria das escolas do município, as disciplinas que apresentam maior índice de 

reprovação são Língua Portuguesa e Matemática. Essa reprovação tem refletido nas 

disciplinas de Geografia e História que consequentemente tem apresentado 

números de reprovação expressivos. 
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Todavia, perante as dificuldades apresentadas pelo sistema educacional do 

munícipio , são estruturadas propostas voltada para a superação das mesmas, e as  

escolas,  têm realizado ações como plano de ação de acompanhamento de alunos 

com dificuldades de aprendizagem e projetos específicos para as turmas que 

apresentam altos índices de reprovação e distorção série-idade.  

Sabe-se que algumas leis relacionadas ao ensino brasileiro foram sancionadas nos 

últimos anos tais como a Lei nº 11.161/05, que trata do ensino da Língua Espanhola 

nas escolas, a Lei nº 11.769/08, que dispõe sobre o ensino de música nas escolas, a 

Lei nº 12.244/10 que trata da universalização das bibliotecas nas instituições de 

ensino no país e a Lei 11.645/08 que trata do Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena, no entanto, a Secretaria Municipal de Educação e as escolas 

do município não iniciaram discussões estruturadas sobre tais leis. 

No que se refere ao acesso e permanência de pessoas com necessidades 

especiais, algumas escolas de Ensino Fundamental do município através do PDE-

Escola realizaram pequenas adaptações físicas como rampas para cadeirantes e 

adaptações em banheiros. Logo após outras escolas foram contemplada com 

recursos do Programa Escola Acessível (PEA), porém, os padrões de infraestrutura 

de funcionamento dos prédios escolares atendem a poucos critérios de 

acessibilidade, necessitando realizar adaptações estruturais nas mesmas. 

Sabe-se que a educação, a cultura, o esporte e o lazer são direitos estabelecidos 

em lei, mas infelizmente nem sempre é possível garantir a plenitude desses direitos. 

No município existem poucas ações voltadas para a garantia desses direitos. Com 

relação ao lazer, essas ações restringem-se à realização de campeonatos de futebol 

e a valorização da cultura local que acontece através de projetos interdisciplinares 

realizados pelas escolas. 
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Figura 33 - Alunos na quadra poliesportiva João Bacelar. 

 

    Foto: Magna Célia Rodrigues 

 

A rede municipal de ensino através do projeto intitulado “Família na Escola” tem 

possibilitado o diálogo com as famílias do alunado. São realizadas constantemente 

diversas atividades que tem como objetivo central a parceria entre escola e família, 

uma aproximação indispensável que possui grande contribuição para uma educação 

de qualidade. 

A tabela 23 mostra o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental através do 

IDEB e de resultados colhidos através da Prova Brasil. 

 

Tabela 23 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB no Ensino 

Fundamental 2005/2011.  

 

Âmbito de 
Ensino 

Anos iniciais do Ensino Fundamental Anos finais do Ensino Fundamental 

Ideb observado Metas Ideb observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2021 2005 2007 2009 2011 2021 

Rede 
Estadual – 

BA 
2,6 2,6 3,2 3,8 4,9 2,6 2,7 2,8 2,9 4,7 

Rede 
Estadual – 
Barro Alto 

2,1 - - - 5,0 - - - - - 

Rede 
Municipal – 
Barro Alto 

3,3 3,8 3,9 4,1 5,6 3,1 3,3 3,1 3,1 5,1 

     Fonte: IDEB 
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As metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) contribuem para que as 

secretarias e as escolas estreitem o caminho entre o desejo de garantir uma 

educação de qualidade e a consolidação deste desejo.  

O PDE dispõe do instrumento de avaliação denominado Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), que apesar de não constituir uma ferramenta única de 

avaliação das políticas educacionais, tem demonstrado que pode estabelecer 

parâmetros para a correção de rumos no processo educativo dos municípios. 

A partir da análise dos indicadores do IDEB, o MEC oferece apoio técnico ou 

financeiro aos municípios com índices insuficientes de qualidade de ensino. O aporte 

de recursos se deu a partir da adesão ao Compromisso Todos pela Educação e da 

elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) que visa apoiar, principalmente, 

aos municípios de baixo IDEB.  

O MEC dispõe de recursos adicionais aos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) para investir nas ações de melhoria do IDEB. O plano de metas 

O Compromisso Todos pela Educação também propõe diretrizes e estabelece metas 

para o IDEB das escolas das redes municipais e estaduais de ensino. 

A partir dessas informações, pode-se afirmar que o nosso município vem seguindo 

preocupado em garantir uma educação de qualidade para o nosso alunado, uma vez 

que o mesmo vem aderindo a vários programas, projetos, capacitações que 

contribuem para a evolução dos profissionais envolvidos neste processo e 

consequentemente na aprendizagem do aluno. No entanto, sabemos que para 

consolidar a garantia de uma educação de qualidade é necessário que todo este 

propósito reflita verdadeiramente em sala de aula.  

No que diz respeito à Prova Brasil que é um instrumento que avalia competências 

construídas, habilidades desenvolvidas e detectam dificuldades de aprendizagem, 

infelizmente ainda não há no município discussões sistemáticas acerca dos temas e 

descritores que norteiam esta avaliação, há que se considerar a importância em 

compreender o que realmente vem interferindo em nossos resultados de 

aprendizagem. Esses dados devem ser usados para provocar a reflexão e o 

planejamento das ações a partir de uma noção mais exata da rede.  
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Garantir que professores e diretores entendam a Prova Brasil e suas exigências é 

uma questão importante para que consigamos atingir os resultados esperados. A 

escola tem papel fundamental, pois recebe todo o material de aplicação, contendo 

publicações que possibilitam ao professor conhecer os pressupostos teóricos que 

embasam essas avaliações, associados a uma análise pedagógica. 

A partir deste diagnóstico foram identificados alguns problemas do Ensino 

Fundamental, os quais devem ser combatidos através da realização de ações 

planejadas e executadas com base nas metas elaboradas pelo PNE. 
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2.4.3    Ensino Médio 

 

A oferta de Ensino Médio deve atender da 1ª a 3ª série, observando critérios de 

desenvolvimento de competências que elevam o indivíduo ao crescimento 

profissional, além de habilitá-lo ao prosseguimento dos estudos em nível técnico, 

superior dentre outros. A Lei de Diretrizes e Bases estabelece que a competência na 

disponibilização do Ensino Médio para os municípios é do Governo do Estado e não 

mais do município. 

Mesmo não sendo competência do governo municipal a oferta de educação do 

Ensino Médio, o Plano Municipal deve considerar as expectativas dos munícipes em 

relação a essa etapa da Educação Básica, uma vez que a Educação Municipal deve 

abordar todo o atendimento do município, independente da competência. Dessa 

forma, observar aspectos como a evolução da matrícula e o desempenho dos alunos 

possibilita uma visão que compreende fatores como importantes para a qualidade 

dessa formação, como a abrangência da oferta e também da evasão, entre outros.  

A instituição do Ensino Médio na sede não possui ainda disponibilidade de 

professores efetivos para assumirem a gestão, o que ocasiona uma alta rotatividade 

na direção escolar, fazendo com que a gestão nem sempre consiga se apropriar da 

realidade da escola. Também ocorre o problema em relação a outros funcionários, 

pelo fato de não haverem efetivos e principalmente, com relação à coordenação 

pedagógica, uma vez que esta não existe.  

Em relação à estrutura física da Escola da sede, esta é bem conservada, porém 

inadequada, pois há ausência de laboratório de ciências, quadra de esportes, 

biblioteca, entre outros. 

Há no município a extensão (anexo) do Ensino Médio somente no distrito de 

Gameleira, funcionando no prédio da Escola Tancredo Lima (Ensino Fundamental II 

– matutino e vespertino), e o (Ensino Médio – noturno). A estrutura do prédio não é 

bem conservada, necessitando assim de reformas e manutenção, além de não ser 

adequada à oferta ao Ensino Médio. O Colégio Necy Novais conta com 

equipamentos tecnológicos como data show, recursos de áudio e vídeo e outros. 
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Existe uma parceria não formalizada entre a Escola do Estado com a Secretaria de 

Educação. Essa se restringe a contribuições eventuais da Secretaria diante de 

necessidades relacionadas a questões administrativas. 

Inicialmente, observa-se a evolução da matrícula nos três últimos anos, a partir de 

dados obtidos através do Portal do MEC. A tabela 24 aponta uma queda no número 

de matrículas em relação a 2008. Sendo que, em 2010 houve uma queda 

significativa em relação a 2009, chegando ao percentual de 42,00%.  

 

Tabela 24 - Matrícula inicial do Ensino Médio no Município de Barro Alto por 

dependência administrativa e localização 2008/2010. 

Ano 
Municipal Estadual Particular 

Total 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2008 - - 756 - - - 756 

2009 - - 706 - - - 706 

2010 - - 409 - - - 409 

2011        

2012        

                                                                                                             Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/ 

 

Tabela 25 - Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio dos Concluintes das 

Escolas divulgadas – ENEM 2011 no município. 

Nível Ano Média da prova objetiva 
Média total (Redação e Prova 

Objetiva) 

Rede Federal 2009 - - 

Rede Estadual 2009 456,80 487.18 

Rede Municipal 2009 - - 

  Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/ 

 

Por ser de competência do Governo do Estado, os problemas detectados no 

diagnóstico do Ensino Médio no município de Barro Alto deverão ser solucionados a 

partir de encaminhamentos realizados pela Secretaria de Educação do município em 

consonância com o NRE 01. Ressalta-se que a prioridade é do Governo do Estado, 

estando, portanto, a instituição de Ensino Médio condicionada a elencar 

encaminhamentos urgentes e direciona-los à Diretoria Regional.  

http://ide.mec.gov.br/2011/
http://ide.mec.gov.br/2011/
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Segundo discentes da instituição, a resolução dos problemas aqui elencados, 

(Estrutura física da Escola inadequada, ausência de laboratório de informática e 

ciências, quadra de esportes, biblioteca, coordenação pedagógica específica, 

indisponibilidade de transporte em todos os turnos e a alta rotatividade de 

funcionários), de certa forma contribuem para o alto índice de evasão dos discentes, 

encaminhando para a resolução de problemáticas centrais como a evasão, 

repetência e distorção idade/série. 
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2.5    EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira aborda a Educação Profissional 

como uma modalidade complementar. Seu principal objetivo é oferecer cursos que 

capacitem para o acesso ao mercado de trabalho. O novo paradigma apresentado 

pela LDB leva à compreensão de que a educação profissional se revela como 

instrumento de condução do cidadão ao permanente desenvolvimento de aptidões 

para a vida produtiva.  

O município de Barro Alto não possui políticas voltadas para a Educação 

Profissional. Dos jovens que residem no município, poucos procuram uma 

qualificação profissional. Isso se deve à falta de oportunidades oferecidas através de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento profissional dos jovens. Pode-se 

destacar também como eixo dessa problemática a falta de empregos, principalmente 

com carteira assinada, pois a maioria dos empregos ocorre de maneira informal.   

Em 2011, um número considerável de alunos, advindos do Ensino Médio, ingressou 

em uma unidade de escola técnica federal (IFBA – Instituto Federal da Bahia) que 

funciona na cidade de Irecê, a sessenta quilômetros do município de Barro Alto. 

Considerando o número de jovens com idade de 15 a 19 (1.314 foi o número 

divulgado pelo IBGE, no censo 2010), residentes no município, ingressaram em 

cursos de formação inicial apenas 0,6%.  

Os cursos oferecidos pelo Instituto são de formação profissional na área de 

Informática, Biodiesel e Eletromecânica, os quais são enquadrados na modalidade 

integrada e subsequente. O município arca com as despesas de transporte para 

esses alunos, porém não dispõe de um projeto ou lei que regulamente a garantia de 

transporte a todos os jovens e adultos.   

Diante disso, a proposta municipal age em consonância com a proposta estadual 

que:  

[...] busca assumir pressupostos coerentes com diretrizes de 

ações voltadas a um projeto de educação profissional 

articulado ao projeto de desenvolvimento nacional, à educação 

integral, à cidadania do jovem e do adulto trabalhador [...] 

(BAHIA, 2006 , p ) 
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Dessa forma, é possível observar que as políticas propostas pelo Estado e pela 

União devem apresentar uma oferta abrangente aos municípios, que por sua vez, 

desenvolverão meios de acesso à Educação Profissional e Tecnológica à 

população, através da elaboração de políticas públicas.  

Os problemas centrais elencados nesta análise se voltam para a inexistência de 

política de divulgação dos cursos gratuitos oferecidos em cidades circunvizinhas, 

como Irecê (através do IFBA) e Canarana (Cursos técnicos profissionalizantes 

oferecidos na Escola Estadual) e também da falta de regulamentação da Prefeitura 

municipal quanto à ajuda de custo para os interessados em ingressar em tais 

cursos.  
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2.6    EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A população jovem do município de Barro Alto não apresenta muitas expectativas 

em relação ao futuro profissional. Ainda não são muitos os jovens que se deslocam 

da cidade para a capital ou outros Estados com o intuito de se projetarem no 

mercado profissional. 

Através de uma pesquisa realizada com 125 alunos da 1ª a 3ª série do Ensino Médio 

do turno matutino do Colégio Estadual Necy Novais, nota-se que 70% não têm 

expectativas para ingressar em Faculdades, 20% afirma não saber por qual curso 

optar ou simplesmente não possuem nenhuma expectativa, se mostrando altamente 

contagiados pelo comodismo.  

Apenas 10% dos entrevistados desejam ingressar em Universidades. Estes 

geralmente não optam por cursos da área da Educação, porém alguns poucos que 

ingressaram em cursos de nível superior relacionados a área da Educação o fizeram 

por falta de opção, provavelmente por serem estes, os cursos oferecidos nas 

cidades mais próximas do município. O gráfico abaixo ilustra a pesquisa (acima 

citada), realizada com alunos que cursam da 1ª a 3ª série do Ensino Médio: 

 

Gráfico 1 - Pesquisa realizada com alunos da 1ª a 3ª série do Ensino Médio do turno 

matutino do Colégio Estadual Necy Novais:  

 

                    Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Há certo contraste nessa realidade, uma vez que, o número de vagas oferecidas 

pelo Instituto não corresponde à demanda dos alunos, verifica-se uma necessidade 
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cada vez maior na oferta de Educação Profissional, motivada por pressão da 

sociedade. 

Existe uma quantidade de pessoas que conseguiu ingressar na Educação Superior e 

recebem ou receberam um pequeno apoio financeiro do governo municipal como 

ajuda de custo para o transporte e para aluguel de casas. Contudo, esse tipo de 

contribuição foi substituído pelo oferecimento de residência estudantil em Salvador, 

capital.  

 A residência é alugada, uma vez que a prefeitura não possui imóvel próprio na 

capital. Isso ocasiona problemas, como de instabilidade, visto que os moradores da 

residência estudantil se veem obrigados a mudar de apartamento constantemente e 

em pouco espaço de tempo, tão logo os proprietários desses imóveis resolvem 

vendê-los ou simplesmente desocupá-los por motivos desconhecidos.  

Geralmente esses imóveis alugados não oferecem espaço suficiente para acomodar 

muitos estudantes e ocorre ainda o problema de distância das faculdades, fazendo 

com que alguns dos estudantes recorram a medidas financeiras emergenciais para 

sanarem o problema do transporte coletivo quando estas distâncias excedem às 

suas possibilidades de gastos. 

Nas proximidades do município, precisamente nas cidades de Barra do Mendes e 

Canarana, cidades vizinhas, ambas localizadas a dezoito quilômetros de Barro Alto, 

existem núcleos de instituições de Educação Superior privados. Sendo oferecidos 

recentemente por estes núcleos como os cursos de Licenciatura em Letras, 

Geografia, História, Normal Superior e Biologia, ainda são oferecidos curso de, 

Administração, de Pedagogia, Ciências contábeis, Serviço Social entre outros, todos 

na modalidade de ensino a distância.  

Quanto aos núcleos de instituições públicas, existe apenas um campus da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) a qual oferece os cursos de Pedagogia e 

Licenciatura em Letras na modalidade presencial e a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) que oferece os cursos de Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica 

através da Escola de Gestores no Polo de Irecê, a sessenta quilômetros do 

município de Barro Alto. Também em Irecê existem instituições de Ensino 

Superiores privadas que oferecem cursos presenciais como Administração, 

Contábeis, Serviço Social, além das Licenciaturas na área de Educação.  
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A parceria entre município e universidade para suprir a demanda de cursos em nível 

superior acontece ainda de uma forma restrita, onde apenas os professores efetivos 

da rede municipal de ensino são contemplados com essa parceria. Em 2012, o 

município dispõe, através da Plataforma Freire, de um convênio com a UNEB 

(Universidade do Estado da Bahia) que atende vinte e sete professores efetivos com 

o curso de Pedagogia.  

O curso acontece na modalidade presencial e funciona em uma sala da Escola 

Municipal de Barro Alto, na sede do município. A sala que funciona como extensão 

da Universidade ainda não possui um espaço adequado, falta biblioteca, 

computadores para todos os alunos e internet de qualidade. 

Em anos anteriores, outra parceria com a Faculdade de tecnologia e Ciência (FTC) 

possibilitou a formação inicial superior para 74 professores efetivos do município nas 

áreas de matemática, História, Biologia, Geografia, Letras, e Normal Superior. As 

aulas aconteciam em Canarana, cidade próxima a Barro Alto, que na época abrigava 

um dos Centros Tecnológicos da FTC. 

Os jovens que ingressam em Faculdades, uma grande maioria o faz através do 

sistema Programa Universidade para Todos (PROUNI). Nota-se também que uma 

quantidade ainda pequena de jovens em todo o município conseguiu ingressar em 

Faculdades Públicas Estaduais e Federais, fato que possivelmente seja decorrente 

dos baixos resultados no Ensino Médio, que notadamente, não oferece de forma 

integral o ensino voltado para a projeção de alunos em faculdades, o que requer 

uma preparação voltada para o sucesso nos vestibulares.  

O município não possui projetos que viabilizem o ingresso de alunos de baixa renda 

em instituições superiores. Desta forma o município acaba não atendendo a 

demanda da comunidade, tampouco dos alunos recém-egressos do Ensino Médio.  

Diante do exposto não é difícil perceber que a Educação Superior no munícipio 

mesmo com as diversas dificuldades detectadas começa dar os seus primeiros 

passos. Existe a necessidade de projetos específicos para esta modalidade e 

parcerias com mais instituições de Ensino Superior, visando um atendimento 

diversificado aos jovens munícipes, principalmente aqueles que se encontram no 

processo de conclusão do Ensino Médio, oferecendo cursos que atendam pelo 

menos parte da demanda identificada no município.   
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2.7    MODALIDADES DE ENSINO 

2.7.1    Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

Desde que nascemos temos por característica universal o desejo de conhecer, de 

explicar o que é percebido. Foi esse desejo que impulsionou, e continua a 

impulsionar as grandes descobertas da humanidade, as belas produções artísticas, 

literárias e os avanços da ciência e da tecnologia.  

Sabe-se que o conhecimento resulta de uma motivação dos seres humanos para 

explicar o mundo e a si mesmos, bem como para responder aos desafios que o 

ambiente lhes propõe.   

A Educação de Jovens e Adultos foi inserida como modalidade da Educação Básica, 

sendo reconhecida como direito público subjetivo a partir da LDBEN/96, como 

consta  no Artº 37, 

 A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos.  

  O § 2º delega ao Poder Público o papel de viabilizar e estimular o “acesso e 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integrantes e 

complementares entre si”. Cury (2001) afirma que  

(...) a Educação de Jovens e Adultos representa uma promessa de efetivar 

um caminho de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades 

(...) é uma promessa de qualificação de vida para todos, inclusive para os 

idosos, que muito tem a ensinar para as novas gerações CURY (2001, p. 

12) 

Segundo a fala de Cury, a Educação de Jovens e Adultos se apresenta como 

oportunidade de resgatar a integração e/ou inserção do indivíduo na educação 

formal com perspectiva de construção da cidadania plena.  

A oferta dessa modalidade de ensino no município de Barro Alto, teve início em 

1998, na sede do município com duas turmas, sendo uma de EJA IV (5ª e 6ª série)  

e outra de EJA V (7ª e 8ª séries). No ano seguinte (1999) foi estendida para duas 

escolas nos distritos de Gameleira na Escola Julião Rodrigues e Lagoa Funda na 

Escola Hosana Batista de Oliveira.  
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Por não ter uma coordenação pedagógica específica, os professores e alunos de 

EJA são acompanhados e orientados no mesmo perfil que as turmas regulares do 

fundamental II, sendo, portanto, urgente a formação dos professores que trabalham 

com essas turmas e preferencialmente uma isonomia de condições em relação às 

demais etapas de modalidades de educação básica. 

Para que os alunos de EJA adquiram as competências esperadas para essa 

modalidade de ensino é necessário que haja adaptação curricular e práticas 

pedagógicas específicas, o que não era visualizado no início da construção desse 

documento. Entretanto, (em 2012), houve a reformulação da Proposta Curricular do 

município, dando ênfase a essa modalidade de ensino, no que se referem a eixos 

temáticos, competências e habilidades a serem desenvolvidas no ciclo de 

aprendizagem. Apesar da reformulação curricular essa modalidade de ensino vem 

passando por um período de baixa procura. 

 Quanto ao apoio de material apropriado restringe-se a colaboração do Governo 

Federal com livros didáticos específicos para EJA, através do PNLD (Programa 

Nacional do Livro Didático).  

 

Tabela 26. Matrícula inicial na Educação de Jovens e Adultos no município de Barro 

Alto, por dependência administrativa e localização 2007/2009 

Ano 
Municipal Estadual Particular 

Total 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2007 65 - - - - - 65 

2008 81 - - - - - 81 

2009 157 - - - - - 157 

2010        

2011        

2012        

  Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/  

 

A análise da oferta de matrícula nessa modalidade no município, entre os anos 2007 

e 2009, apresenta um aumento gradativo, sendo que de 2008 para 2009 o número 

de matriculados quase que dobrou, apresentando uma variação de 193,8%. Vale 

ressaltar que apenas a rede municipal disponibiliza atendimento a esse público. 

 

http://ide.mec.gov.br/2011/
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Tabela 27. Nível Educacional da População Jovem, 1991, 2000. 

Faixa 
etária 
(anos) 

Taxa de 
analfabetismo 

% com menos de 4 
anos de estudos 

% com menos de 8 
anos de estudos 

% frequentando 
a escola 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

15 a 17 15,21 1,99 47,11 22,22 95,82 80,22 34,23 73,07 

18 a 24 15,87 7,20 50,59 27,04 87,45 72,93   

    Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 

 

A partir de dados coletados pelo Atlas de Desenvolvimento Humano é possível 

constatar uma queda significativa na taxa de analfabetismo nos períodos de 1991 e 

2000 (+ de 40%). Com relação ao tempo de estudo nos mesmos períodos, os dados 

também apresentam queda nos percentuais, sendo esta mais acentuada na faixa 

etária e 18 a 24 anos. Quanto à população jovem (15 a 17), os dados apontam um 

grande crescimento de alunos frequentando a escola nos períodos 1991 e 2000. Os 

dados referentes à população de 18 a 24 anos, não foram localizados, portanto, não 

foi possível fazer analise dessa população. 

   

Tabela 28. Nível Educacional da População Adulta com mais de 25 anos,1991/2000.  

 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 38,61 28,90 

% com menos de 4 anos de estudo 78,33 61,74 

% com menos de 8 anos de estudo 95,39 90,33 

Média de anos de estudo 1,96 2,97 

    Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 

 

Os dados revelados na tabela acima, os quais tratam do nível educacional da 

população adulta no município de Barro Alto, com mais de 25 anos, apontam um 

ligeiro decréscimo nas taxas referentes aos contingentes de pessoas com menos de 

quatro anos de estudo, menos de oito anos de estudo, e também uma pequena 

queda na taxa referente ao analfabetismo. Referente à media de anos de estudo, 

houve um pequeno acréscimo no ano de 2000, em relação a 1991(1,96% - 2,97%).  

 

A Secretaria de Educação do Município aderiu recentemente (final de 2011) ao 

Programa Brasil Alfabetizado, o qual tem como meta alfabetização de jovens, 

adultos e idosos. Buscando atender a demanda da alfabetização no município e, 
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com intuito de assegurar continuidade nos estudos desses educandos egressos do 

programa supracitado, a SME pretende programar a EJA em 2013, com uma turma 

de EJA do Fundamental l composta por tais alunos. 

O Programa Brasil Alfabetizado dispõe de uma avaliação inicial e outra no final do 

curso, as quais são elaboradas sem adequação à realidade do publico atendido, 

porém, não há um grau de dificuldade que comprometa a aprendizagem. Perante a 

necessidade de diagnosticar e sanar eventuais problemas que inviabilize o bom 

desenvolvimento do curso, a coordenação municipal juntamente com os 

alfabetizadores desenvolveu avaliações internas, considerando as especificidades 

dos alunos no decorrer do curso.  

Quanto à proposta para se trabalhar na Educação Básica o ensino da Cultura 

Afrodescendente em conformidade com a Lei nº 11.645 de 10/03/2008, encontra-se 

na Proposta Curricular do município. Esta se encontra em processo de 

ressignificação. 

 Quando necessário, os alunos da EJA são transportados nos mesmos veículos dos 

alunos do ensino regular. Fato semelhante acontece com o espaço utilizado. As 

turmas de EJA funcionam em escolas de ensino regular, portanto, todos os espaços 

como: laboratórios de informática, biblioteca, etc, são também acessíveis a essas 

turmas.       

Apesar de haver um número elevado nas taxas de evasão nas turmas de EJA, não 

há ações sistematizadas para diminuir esse problema, porém as taxas de 

aprovações são expressivas. 
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2.7.2    Educação do Campo 

 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) 

provocou a regulamentação do funcionamento e organização administrativa e 

curricular da escola. O documento estabelece em seu artigo 28, medidas de 

adequação da escola à vida do campo. Com isso, vários esforços têm sido feitos no 

sentido de construir uma política pública para a educação do campo que vise a 

garantia ao acesso, a permanência e o sucesso de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos nas escolas rurais.  

Por não dispor de um currículo especifico o município, abraça a Educação do campo 

com as diretrizes comuns à rede; o mesmo busca na sua intensidade ofertar uma 

educação básica de qualidade obedecendo às especificidades contidas na LDB.     

A educação do Campo no município de Barro Alto está concentrada em boa parte 

dos povoados, as escolas rurais funcionam maioria com classes multisseriadas em 

um e/ou até dois turnos, a depender da comunidade, (umas mais povoadas, outras 

menos). É importante enfatizar que todas as escolas têm Unidade Executora própria.  

Pode-se afirmar que atualmente há um novo olhar voltado para as classes 

multisseriadas no campo, pois a educação dos pequenos povoados até então, era 

refém de uma formação defasada, da falta e/ou nenhum monitoramento dos 

trabalhos dos profissionais das escolas rurais, bem como da carência financeira.  

O programa possibilitou um redirecionamento da educação no campo, embora 

recentemente implantado (2009) e por esse motivo não se tem um quadro detalhado 

do avanço nesse sentido. Diante das carências identificadas na Educação do 

Campo, o programa Escola Ativa trouxe uma proposta integradora, a partir de um 

currículo único e contextual e mesmo diante de muitos impasses, nota-se que há 

progresso.  

 Reconhece-se que a maior dificuldade da escola do campo está relacionada, 

inicialmente, ainda à falta de recursos financeiros e também das péssimas 

condições do ambiente físico dos prédios escolares.  

A maioria das escolas rurais está situada em povoados com uma distância 

considerável da sede (uma distância média de cinco a trinta quilômetros). O acesso 
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às escolas é possível através de estradas vicinais que facilita o tráfego de 

transportes e consequentemente a chegada de professores e alunos às escolas.  

O município possui sessenta e três povoados, desses, trinta e quatro possuem 

prédio escolar, porém apenas vinte e um estão ativos. Dezoito povoados têm 

classes multisseriadas do ensino fundamental I, que são atendidas pela Educação 

do Campo. As outras três escolas funcionam com classes regulares da educação 

infantil ao ensino fundamental II.  

O município aderiu em 2006, ao Programa Escola Ativa, atendendo cinco escolas 

até dois mil e nove.  Em meados desse mesmo ano, permeado pelo PAR (Plano de 

Ações Articuladas) mais treze escolas foram contempladas pelo Programa. 

 

Figura 34 – Alunos da 3ª e 4ª séries da Escola Maria Ursulina. 

 

                      Foto: Elisângela Clímaco 

 

Todo o trabalho era desenvolvido nessa escola, de acordo com o Programa Escola 

Ativa (PEA) que propõe formação continuada, acompanhamento escolar, supervisão 

aos profissionais do campo além de manter o controle humano e financeiro pelo 

setor da Educação do campo constituído dentro da Secretaria Municipal de 
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Educação o qual era responsável por garantir a infraestrutura do Programa Escola 

Ativa no município. 

O setor da educação do campo na Secretaria de Educação conta com um núcleo 

composto por direção e coordenação, sempre com o objetivo de garantir acesso e 

permanência das crianças em sua comunidade, possibilitando as mesmas, o resgate 

da sua identidade local. 

 Para reduzir o número de crianças que necessitam de deslocamentos, foram 

reativadas algumas escolas da zona rural. Com a reabertura dessas escolas e o 

acompanhamento administrativo e pedagógico, praticamente não há deslocamento 

entrecampo. 

 

Figura 35 - Festa Junina na Escola Municipal Santa Terezinha 

 

  Foto: Jeovanda Vieira de Almeida 

 

Compreendendo as carências das escolas rurais, a Secretaria Municipal de 

Educação junto à Prefeitura Municipal e seus gestores, procuram sanar as principais 

dificuldades das mesmas, garantindo o mínimo possível de estrutura adequada, para 

um atendimento digno aos muitos meninos e meninas que são atendidos por essa 

modalidade de ensino.  
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O município garante, nas escolas do campo, o acesso e a permanência das pessoas 

com deficiências, algumas comprovadas por profissionais qualificados outras 

classificadas pelo senso comum. 

Os prédios escolares em que acontecem as aulas dispõem de espaço físico 

adequado, porém, encontra-se com a infraestrutura danificada, necessitando de 

reformas para melhor segurança e conforto dos alunos. A maioria dessas escolas 

não possui equipamentos nem recursos tecnológicos como computadores, porém os 

que atuam nessas escolas recebem formação para o uso de tecnologias. 

O número de professores é suficiente para atender as escolas das comunidades, os 

quais recebem formação continuada e apoio pedagógico, porém, a quantidade de 

coordenadores pedagógicos para atender a essas escolas é muito pequena. A 

coordenação realiza o acompanhamento dos trabalhos pedagógicos através de 

visitas semanais às escolas, planejamentos quinzenais e reuniões mensais. 

Sabendo da importância e necessidade do Projeto Político Pedagógico para 

qualquer instituição escolar e em coerência com as legislações vigentes do nosso 

país, as escolas do campo, assim como as demais escolas do município estão em 

fase de construção deste documento. 

 A construção do Projeto Político Pedagógico na rede municipal de Barro Alto tem 

como base o trabalho coletivo e busca contemplar a temática da Educação das 

Relações Etnicorraciais e o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no 

sentido de combater o preconceito, racismo e discriminação.   

As diferenças existentes entre a zona rural e a zona urbana são evidentes, assim 

sendo a educação oferecida na comunidade rural precisa sofrer adaptações às 

peculiaridades das comunidades em que as escolas estão inseridas. A proposta do 

Programa Escola Ativa possui uma visão ampla sobre a Educação do Campo e junto 

ao currículo que foi construído coletivamente na rede municipal de educação, 

procura atender as características locais na sua diversidade. As demais escolas 

seguem o currículo da rede como referência e, dentro do que é possível também 

realiza adaptações.   

O município tem enfrentado muitos problemas em relação ao transporte escolar. 

Dentre estes se podem destacar o despreparo dos motoristas para lidar com alunos. 

A prefeitura, através da Secretaria de Transporte, privatizou uma parte do transporte 



  

119 

escolar, resolvendo, temporariamente, o problema do transporte dos alunos. Os 

ônibus existentes no município para o transporte de alunos apresentam condições 

precárias de funcionamento, no entanto, dois novos ônibus foram adquiridos pelo 

Programa Caminhos da Escola, o que pode amenizar a situação do transporte 

escolar no município. 

Outra dificuldade enfrentada pela Educação do Campo é o acesso e permanência 

de alunos portadores de necessidades educativas especiais uma vez que os prédios 

escolares dos povoados do município não atendem aos critérios de acessibilidade e 

os professores iniciaram recentemente (segundo semestre de dois mil e onze), um 

curso de formação continuada em educação especial.  

Para o estímulo à leitura, conta-se somente com os “Cantinhos de Leitura”. Ainda 

não há um projeto consistente para se trabalhar com a leitura na Educação do 

Campo. 

Numa retrospectiva a respeito do programa, observa-se que este iniciou com um 

impacto surpreendente, oferecendo formações e monitoramentos dos técnicos, 

porém, no segundo semestre do corrente ano, a coordenação da Secretaria do 

Estado responsável pelo Programa, não vem efetuando contatos, inovações e 

contribuições no sentido pedagógico.  

Com isso, a coordenação do campo na Secretaria Municipal de Educação tem 

realizado um grande esforço para conduzir os trabalhos. Em se tratando de práticas 

pedagógicas, a educação do campo no município, tem apresentado reflexos 

positivos de interesse da coordenação geral relacionados à aprendizagem das 

crianças bem como as mudanças visíveis nos históricos registrados de evasão, 

fracasso escolar, distorção idade/série, etc. 
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2.7.3    Educação Especial 

 

A educação especial inclusiva no Brasil se tornou um mecanismo de discussão e 

ações que contempla o exercício da efetivação do respeito aos direitos humanos e 

repúdio ao preconceito. As crescentes discussões sobre inclusão e acessibilidade 

possibilitaram que milhões de estudantes pudessem ter o direito de frequentar uma 

escola com qualidade.  

Nesse tocante, sabe-se que só a discussão teórica não efetiva o exercício pleno do 

direito de toda criança, independente de sua condição, ir a uma escola, ser aceito e 

aprender o que se espera para sua idade. Porém, com o advento das reflexões 

sobre a educação especial inclusiva no cenário educacional brasileiro, efetiva-se ai 

práticas educativas as quais possibilitam que crianças, adolescentes e jovens em 

idade escolar tenham garantido o direito de não somente frequentar uma escola, 

mas aprender.  

Com a democratização do país, muitas foram as modificações no cenário 

educacional, principalmente no campo do atendimento a alunos com deficiência. No 

Brasil, anterior a LDB nº 9.394/96, não havia um sistema de ensino que contribuísse 

para um atendimento especializado aos alunos com alguma deficiência, mas 

reforçou o encaminhamento destes alunos para salas e turmas especiais, 

estereotipando estes sujeitos. 

Os alunos considerados com níveis cognitivos acima do esperado para a idade 

(altas habilidades/superdotados) não tinham um lugar específico dentro do sistema 

de ensino da época. Para tanto, as políticas especiais para esta demanda não 

construíram uma organização para o atendimento educacional especializado, 

naquele momento histórico. 

É evidente que o município aqui enfatizado, ainda não se encontra organizado 

(currículo específico) para o trabalho com pessoas com deficiência. Ainda neste 

mesmo sentido, a Rede de Ensino de Barro Alto, se encontra em processo de 

organização da Coordenação da Educação Especial no município, iniciando pelo 

mapeamento do quantitativo dos alunos por escola, através de relatórios 

pedagógicos, diagnósticos psicopedagógicos e laudos médicos. 
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Uma realidade que se encontra em “mutação”, como mencionado anteriormente, é a 

construção dos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades de Ensino, haja vista 

que o município ainda se encontra em processo de inserção da temática “inclusão” 

no cenário educacional da Rede de Ensino, a partir de formação continuada para os 

educadores em serviço. 

O acesso e a permanência da criança na escola são um direito constitucional 

garantido e um dever das instâncias governamentais. Neste sentido a Constituição 

Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais e define nos artigos 

205 e 206:  

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.3º inciso IV). Define, 

no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para 

o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola”, como um dos princípios para o ensino 

e, garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL 2008, 

p. 07). 

 

A permanência da criança portadora de necessidade educacional especial é algo 

extremamente complexo e desafiador. Atrelado a esta questão, está um grande 

número de alunos com alguma dificuldade de aprendizagem que consideravelmente 

contribui para o seu fracasso escolar. Neste sentido, as escolas devem visualizar 

esta demanda, por se tratar de um número significativo.  

A participação da União, por meio das ações do Ministério da Educação no trabalho 

de enfrentamento da exclusão dos alunos com algum tipo de deficiência é altamente 

vantajosa. Assim, as propostas de formação continuada em educação especial 

inclusiva, contemplando as diversas áreas desta modalidade de ensino será o início 

das ações neste campo no município. 

É importante também refletir que os livros, materiais didáticos, equipamentos, 

imobiliários adaptados e a infraestrutura das escolas ainda não se encontram dentro 

do que se espera para a efetivação do atendimento educacional especializado. 

Assim, uma parte deste material é disponibilizada pelo Ministério da Educação e 
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outra parte, pelo município, principalmente a construção de salas de aulas 

específicas para este atendimento.  

Quanto à suplementação orçamentária tanto para adquirir ou disponibilizar o 

transporte escolar para esta clientela, é realizado em parceria com a União, sendo 

que o transporte não se encontra totalmente adaptado para os estudantes com 

deficiência, especialmente quando se trata de alunos com limitações físicas. Ainda 

neste mesmo caso, a formação para os monitores e motoristas que irão atender esta 

demanda no transporte adaptado é de extrema relevância, pois efetivaria o sentido 

de “direito a inclusão”, questão ainda não entendida por estes profissionais que no 

cotidiano vivenciam as limitações destes alunos. 

Há de se discutir a problemática no que se refere à efetivação de parcerias que 

reforce o trabalho com esta demanda. Neste sentido, os setores da educação, saúde 

e assistência social encontram-se distantes, isolados, sem uma articulação que 

possibilite a realização de trabalhos conjuntos inviabilizando modificação no cenário 

social e cultural do município. 

Os PNEE4 da Rede Municipal de Ensino de Barro Alto, se tornam nesse sentido, 

uma clientela diversa, compondo: deficiência mental, baixa visão, TDAH, deficiência 

física, deficiência visual, deficiência auditiva, dentre outros. Assim, BRASIL (2006), 

explica quem são a clientela a ser atendida: 

A sala de recursos multifuncionais é um espaço para a realização do 

atendimento educacional especializado de alunos que apresentam, ao longo 

de sua aprendizagem, alguma necessidade educacional especial, 

temporária ou permanente, compreendida, segundo as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, em três grupos: 

• alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 

processo de desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das 

atividades curriculares: aquelas não vinculadas a uma causa orgânica 

específica ou aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 

deficiências;  

• alunos com dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 

demais alunos;  

                                                 
4 Portadores de Necessidades Educativas Especiais 
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• alunos que evidenciem altas habilidades/superdotação e que apresentem 

uma grande facilidade ou interesse em relação a algum tema ou grande 

criatividade ou talento específico BRASIL (2006 p. 15-16). 

 

Encontrar caminhos para superar os preconceitos referentes ao atendimento desta 

clientela é um dos grandes desafios para os municípios. Formar os educadores, 

construir um novo conceito de aluno especial, se torna algo extremamente relevante, 

pois a educação especial se torna nesse cenário um mecanismo de inclusão social. 

O quadro abaixo resume sinteticamente os dados referentes à clientela, 

evidenciando a quantidade dos PNEE por escola e localidades na Rede Municipal de 

Ensino de Barro Alto. 

 

Tabela 29. Matrículas da Educação Especial no Município de Barro Alto-BA em 2010 

 
 

Nível de Ensino 

 
TOTAL Ed. 

Infantil 

Séries 
Iniciais 

E.F 

Séries 
Finais 

E.F 

Ensino 
Médio 

Deficiência Visual 01 - 02 01 05 

Deficiência Mental 01 05 01 - 07 

Deficiência Física 01 02 01 - 04 

Deficiência Auditiva - 01 02 - 03 

Deficiências Múltiplas - 01 03 - 04 

Altas  
Habilidades/Superlotação 

- - - - - 

Transtornos Globais do 
Desenvolvimento 

01 03 - - 04 

TOTAL 05 12 09 01 27 

   Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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2.7.4    Educação Quilombola 

 

A escola é um espaço através do qual se veicula o conhecimento sistematizado e 

também possibilita o estabelecimento de relações de gêneros e valores.  Ela possui 

um papel importante e ao mesmo tempo desafiador no processo de construção da 

identidade dos indivíduos. A temática Identidade Negra e Educação, é polêmica e 

complexa diante do quadro histórico de preconceito e invisibilidade que se 

estabeleceu colonialmente sobre a população negra brasileira. 

As comunidades quilombolas representam espaços importantes de reconhecimento 

da identidade negra. O município de Barro Alto possui cinco comunidades 

remanescentes de quilombos certificadas pela Fundação Palmares, sendo elas: 

povoado de Segredo, Rua das Malvinas no distrito de Lagoa Funda, povoado de 

Volta Grande e o povoado de Barreirinho. A comunidade de Cafelândia está em 

processo de reconhecimento.  É importante ressaltar que só há escolas em atividade 

nas comunidades de Volta Grande e Malvinas (Lagoa Funda).  

Como essas comunidades foram certificadas recentemente, a Secretarias Municipal 

de Educação juntamente com as escolas presentes nessas comunidades não 

estruturaram nenhuma política voltada para as especificidades da educação 

quilombola.  

As escolas sediadas nessas comunidades recebem o repasse para distribuição da 

merenda escolar. 

O currículo que as escolas dessas comunidades trabalham é o mesmo trabalhado 

em toda a rede do município, porém este mesmo currículo ainda não sofreu 

alterações com a instituição da lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da 

história e cultura afrodescendentes nas escolas de ensino fundamental e médio.  

O Projeto Político Pedagógico é outro documento que na maioria das escolas do 

município se encontrava em processo de construção, no início da construção do 

PME, e nas escolas das comunidades quilombolas a situação não era diferente. A 

escola da comunidade de Volta Grande é atendida pelo Programa Educação do 

Campo e a proposta pedagógica é voltada apenas para a ele.  
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A princípio o trabalho de formação continuada oferecido pela Secretaria de 

Educação aos professores não contemplam as necessidades da Educação 

Quilombola. As ações voltadas para a educação quilombola desenvolvidas pelas 

escolas acontecem de forma isolada e esporádica, porém a Secretaria de Educação 

do município ofereceu formação nas áreas específica para todos os professores da 

rede municipal durante o ano de 2012. 

Através dos alunos do curso de pedagogia da Plataforma Freire instalado no 

município, que são professores da rede municipal de ensino, foi realizada a oficina 

“Identidade Negra Quilombola” na comunidade de Volta Grande e tornou-se uma 

oportunidade de qualificar o processo de formação dos professores com os 

conteúdos para ensino de História da África, dos africanos e de sua participação na 

história, cultura e formação do povo brasileiro.  

Foi uma experiência acadêmica do Programa de Professores da Plataforma Freire 

para ampliar referências teóricas e projetar desdobramentos para um trabalho 

escolar que redefina a presença negra no Brasil e, especialmente, na cidade onde 

se situa, conforme potencializa a Lei Federal nº 10.639 que tornou obrigatória a 

abordagem sobre História e Cultura Afro-Brasileira na sala de aula.    

                                                 

Figura 36: Registro na fachada de uma residência. 

 

            Foto: Roseval José dos Santos 
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Cabe ressaltar que recentemente (2015), a Secretaria Municipal de Educação, 

juntamente com as escolas do município, receberam do MEC kits contendo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, implicando, assim, em 

formação de caráter emergencial visando a implantação destas, inclusiva a 

Educação Quilombola 
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2.8    TRANSVERSALIDADE 

2.8.1    Educação Etnicorraciais 

 

Atualmente muito se discute sobre o tema Inclusão, especialmente na área da 

educação. Nesta ótica, o primeiro pensamento deve ser voltado para a diversidade, 

uma vez que a educação inclusiva se apresenta como direito de oportunidades 

iguais para todos. 

Sabe-se que desde os primórdios, educação de qualidade é um privilégio de poucos 

e que muitas foram as lutas sociais travadas, em busca de garantir direitos iguais e 

de se fazer conhecer a importância daqueles que são peças fundamentais no 

processo de formação do povo brasileiro. 

A Lei 10.639, o Parecer do CNE 03/2004 e A Resolução 01/2004, são instrumentos 

legais que orientam ampla e claramente as instituições educacionais quanto às suas 

atribuições.  

Muitas autoras e autores têm dedicado parte dos seus trabalhos à questão social. 

Em destaque podemos citar a bastante falada e badalada “inclusão”. Tal tema na 

visão de muitos autores desponta como a grande oportunidade de se fazer justiça 

social, o que vem ganhando forças no cenário político brasileiro. 

A LEI 10.639/03, a qual foi alterada pela Lei 11.645/08, além de tornar obrigatório o 

ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, traz reflexões sobre 

as termologias escravos e escravidão. 

No contexto social é notória a exclusão de muitos grupos humanos e, nesse cenário 

de discriminações e preconceitos, muitos direitos e oportunidades foram ceifados, 

especialmente quando relacionados às questões étnicos raciais e de gênero. 

O Poder Legislativo promoveu um avanço, no que diz respeito à criação e aprovação 

de  Leis que amenizasse em partes essa discrepância a  qual se estabilizou entre 

classes e/ou grupos humanos,  porém, ainda é nítida a prática da discriminação, do 

preconceito dentro do processo inclusivo. 

Assim a escola como instituição social e responsável pelo processo de formação 

cidadã da pessoa, necessita exercer sua função no desenvolvimento de uma 

sociedade que valorize o outro e suas particularidades, respeitando-se mutuamente 
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e conseqüentemente formando uma sociedade mais humana. Diante da instituição 

da lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura 

afrodescendentes nas escolas de ensino fundamental e médio, houve uma 

ressignificação do currículo da rede municipal de ensino de Barro Alto, o qual sofreu 

algumas alterações no sentido de promover  
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2.8.2    Educação, Relações de Gênero e Diversidade Sexual 

 

O município não garante as discussões de gênero e diversidade sexual na política 

de valorização de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, 

visando o combate ao preconceito e à discriminação de pessoas lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e mulheres. No entanto, faz-se necessário inserir e 

programar a partir da reorganização curricular sobre a discussão de gênero e 

diversidade sexual. 

Além disso, precisa estabelecer critérios de avaliação de livros didáticos e do 

programa nacional da biblioteca na escola e os currículos de maneira explícita, 

critérios eliminatórios para as obras que vincule preconceitos referentes à condição 

social, regional, etnicorracial, identidade de gênero, orientação sexual, linguagem ou 

qualquer outra forma de discriminação ou violação dos direitos humanos.  

O município necessita desenvolver material didático e programas de formação inicial 

e continuada para promoção da saúde e dos direitos sexual e reprodutivo de jovens 

e adolescentes, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como HIV/AIDS, 

assim como alcoolismo e drogas.  

As propostas pedagógicas das escolas necessitam contemplar ações educativas 

sobre gênero e diversidade sexual para nortear o trabalho da rede escolar 

eliminando quaisquer conteúdos sexistas e discriminatórios, com a participação de 

entidades educacionais e afins.  

Como também abordar a interface da violência doméstica contra as mulheres, 

crianças, jovens e adolescentes, assegurando junto às novidades escolares o 

monitoramento e acompanhamento das propostas pedagógicas garantindo os 

direitos humanos, os direitos das mulheres e o desafio da superação da violência 

contra as mesmas, articulando-os com as propostas das políticas públicas para a 

mulher que enfatizam a necessidade da educação inclusiva não sexista, não racista, 

não homo fóbico e com linguagem inclusiva.  

Faz-se necessário o levantamento de dados e censos escolares com informações 

sobre evasão escolar, causada por homofobia, racismo, sexíssimo e outras formas 

de discriminação individual e social. Com esses dados a escola pode trabalhar 

melhor as questões da homofobia tão presentes no cotidiano.  
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A problemática gira em torno de alguns elementos relacionados principalmente à 

pouca frequência de formação continuada específica para a promoção da saúde e 

dos direitos sexuais e reprodutivos de jovens e adolescentes e a prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis assim como o alcoolismo e as drogas; como 

também de uma maior integração entre as Secretarias de Educação, Saúde e de 

Assistência Social. 
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2.8.3    Educação Ambiental 

 

Este diagnóstico aborda três aspectos importantes quanto à Educação Ambiental no 

município: abrangência da legislação ambiental vigente; práticas educativas voltadas 

para área ambiental e situação do meio ambiente no município de Barro Alto. A 

abordagem dessas vertentes neste texto possibilita o estabelecimento de critérios de 

desenvolvimento de uma política voltada para o desenvolvimento da divulgação da 

sustentabilidade no município, projeto ainda embrionário, sonhado por uma 

quantidade pequena de pessoas residentes no município, e não suscitado de forma 

consistente nas discussões sociais e educativas. 

O Município criou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente em 2010. Essa ainda se 

encontra em fase de estruturação no que se refere ao acompanhamento da Lei 

Nacional de Educação Ambiental. Foram mapeadas 14 áreas de preservação 

permanente que deverão ser monitoradas pela Secretaria. 

Ainda não existe uma política de valorização e formação dos profissionais da 

educação para a área ambiental. Mesmo havendo a necessidade de formação na 

área, ainda não houve mobilização para uma política voltada para área de Educação 

Ambiental, portanto não foi oferecida ainda uma formação inicial e ou continuada 

para essa área. 

Não existe na rede municipal profissional com formação em Educação Ambiental. 

Há profissionais graduados em Biologia que, ocasionalmente aplicam em sala de 

aula projetos voltados para Educação Ambiental, porém, de forma precária, uma vez 

que lhes faltam além de apoio financeiro e recursos humanos, leis que lhes 

assegurem proteção, pois as ações ambientalistas, nem sempre são bem recebidas 

pela população, principalmente pelos empresários rurais de larga escala, na 

comunidade.  

Dessa forma, o trabalho na área ambiental é visto por um tripé: necessidade de 

sustentabilidade local/contexto social, cultural e financeiro/ e legislação que ampare 

e regularize as práticas ambientais, bem com a preservação das áreas ambientais, 

como as margens do Rio Jacaré que faz parte na nossa comunidade, sendo este um 

gerador de fonte de renda na nossa comunidade, ainda que em pequena escala 

financeira.  
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O Rio Jacaré se encontra numa situação comprometida, quanto ao uso das águas, 

uma vez o nível de água está cada vez mais baixo, pois o período de estiagem é 

muito grande. Por outro lado, a exploração da agricultura irrigada acontece de forma 

irregular, principal fator que vem prejudicando o volume natural do Rio.  

Como afirmado no diagnóstico do Município, o relevo oferece muitas áreas com 

grutas e paredões geológicos que apontam para a presença de povos indígenas no 

passado. Atualmente não há nenhum registro legal que ampare a conservação 

dessas pinturas.   

Quanto a articulação das ações entre os programas municipais com a esfera federal 

e estadual, em cumprimento às diretrizes do Programa Nacional de Educação 

Ambiental, não há uma efetivação, nem legitima, nem prática. Quando ocorrem 

discussões, estas não são direcionadas para a criação do Código de Meio Ambiente 

e ativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente na esfera municipal.  

Foram protocoladas por um pequeno grupo de alunos, orientados por professores da 

área, 14 áreas de preservação permanente, as quais são não monitoradas com 

freqüência. 

Acrescenta-se ainda que o município instituiu o Código de Postura e Meio Ambiente 

e o Conselho e Fundo Municipal de Meio Ambiente através da Lei nº 065, de 03 de 

novembro de 2009. O Conselho está inativo.  

Segundo o Portal ODM (Acompanhamento Municipal dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio) ocorrências impactantes foram observadas com 

freqüência no meio ambiente, nos últimos 24 meses. 
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Quadro 2 - Ocorrências impactantes no meio ambiente nos últimos 24 meses, (2008 

a 2010). 

 

 

 

  

Ocorrências: 
Sem 

ocorrência 
Ocorrências: 

Sem 
ocorrência 

Sem 
ocorrência 

 Assoreamento de 
corpo d'água 

 

 Escassez do 
recurso água 

 

 Redução do 
Pescado 

 

 Desmatamento 

  

           Fonte: IBGE - Perfil Municipal – 2008 

 

 Nota-se que o município declara ter apresentado ocorrências impactantes 

observadas com freqüência no meio ambiente nos últimos 24 meses, mas sem 

alteração ambiental que tenha afetado significativamente as condições de vida da 

população. É importante acrescentar que, atualmente (ano de 2011) já foram 

identificadas ocorrências de alteração no solo em algumas regiões, como 

degradação do solo devido à extração irregular de areia. 

 O município assegura a compra direta da merenda das escolas públicas com a 

agricultura familiar, produtoras de alimentos orgânicos e agro ecológicos, utilizando 

recursos federais, estaduais e municipais como uma ação de implementação da 

educação ambiental. Existe uma Chamada Pública para a agricultura familiar onde a 

Associação que se interessar poderá se cadastrar para o fornecimento da agricultura 

familiar. Essas instituições ainda necessitam fazer alguns ajustes no sentido de 

higiene, transporte e validade quanto a qualidade dos produtos oferecidos.  

As ações educativas desenvolvidas pelo município em parceria com outras 

instituições que estão voltadas para o desenvolvimento local e sustentável se 

restringem à catalogação de alguns pontos públicos de preservação. Sendo que 
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existe a necessidade de se analisar algumas áreas particulares quanto aos limites 

de exploração da fauna e da flora além da estrutura geológica do solo.  

Com relação às ações educativas desenvolvidas nas escolas, não fica evidente o 

reflexo dessas ações no ambiente escolar. As escolas desenvolvem projetos 

isolados de pequeno porte voltados para questões ambientais onde os recursos 

ainda são insatisfatórios diante da problemática ambiental, principalmente pela falta 

de consciência da população, pois boa parte da mesma demonstra ter conhecimento 

da problemática relacionada à questão do meio ambiente, porém, ainda não há a 

conscientização no sentido de preservação.   

A ausência de política educativa ambiental – que deve ser iniciada no ambiente 

escolar e posteriormente expandida - e de estratégias sustentáveis no município 

desencadeia, por sua vez, muitos problemas. 
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2.9    RECURSOS FINANCEIROS PARA A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

A Constituição Federal de 1988 deixa claro, em seu artigo 6º, que a educação é um 

direito social, assim como a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos 

desamparados. E por esse motivo, a educação deve ser garantida à população de 

maneira geral, pois é “direito de todos e dever do Estado e da família” (CF, art.205). 

Neste aspecto é imprescindível refletir a importância de se investir na educação e 

considerar a responsabilidade que o município possui em relação aos valores que 

lhe são destinados e saber distribuí-los corretamente para que não haja lacuna nas 

esferas educacionais. 

Assim os recursos para a educação estão definidos pela CF/88 em seu artigo 212. 

Neste artigo, os “recursos vinculados” para Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino – MDE estão assim definidos: a União destinará pelo menos 18% e os 

Estados, Distrito Federal e Municípios 25% da totalidade da receita resultante de 

impostos dessas esferas do poder público à educação. 

Segundo a atual LDB, art. 69, §5º, os recursos destinados à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino devem ser repassados à Secretaria de Educação, em 

prazos fixados (de dez em dez dias). Assim sendo, as autoridades que não 

cumprirem os prazos estarão sujeitas às responsabilidades civis e criminais perante 

a justiça.  

Dentro deste contexto é fundamental salientar que a Secretaria Municipal de 

Educação de Barro Alto não possui autonomia financeira, sendo os recursos geridos 

pela Prefeitura, infringindo assim a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Abaixo, é possível analisar na tabela 30 que a aplicação dos recursos para 

ampliação e melhoria no atendimento da EJA foi diminuindo. No ano de 2007 foi 

aplicado o valor de R$ 16.144,50, em 2008 houve uma queda de 91.89% (1.308,00) 

em relação a 2007, em 2009 os recursos aplicados foram semelhantes aos de 2008 

(1.100,00) e em 2010 não houve aplicação de recursos por parte do Governo 

Federal, ficando assim o município com essa responsabilidade.   
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Tabela 30 - Recursos aplicados no atendimento da EJA.  

Ano Valor destinado 

2007 16.144,50 

2008 1.308,00 

2009 1.100,00 

2010 0,0 

     Fonte: Secretaria de Finanças/Prefeitura Municipal 

 

Tabela 31 - Outras receitas com o setor educacional do município de Barro Alto, 

administrada pela Prefeitura. 2008/2011. 

Ano 
Alimentação 

escolar 
Transporte 

escolar 
Convênios 

Outras 
receitas 

Total 

2008 133.293,60 0,00 0,00 203.935,54 337.229,14 

2009 97,090,40 155,535,88 0,00 136,889,40 389,515,68 

2010 198.486,00 20.262,20 0,00 484.527,32 703.275,52 

2011 273,735,34 143,210,66 601,920,00 257,335,63 1.276,201,63 

 Fonte: Secretaria de Finanças/Prefeitura Municipal 

 

A tabela 31 possibilita visualizar os valores destinados aos departamentos 

mencionados e sua aplicação para uma possível análise destes recursos e se estes 

estão de fato sendo empregados de forma coerente, possibilitando atender toda a 

demanda e as necessidades existentes. É importante observar a receita do ano 

2008 para transporte escolar, assim como os valores destinados para os Convênios, 

os quais foram zerados, relativos ao período do triênio 2008 - 2011. 

 

Tabela 32. Recursos aplicados em educação pelo governo municipal de Barro Alto, 

por nível ou modalidade de ensino 2008/2011. 

Ano Ed. Infantil 
Ensino 

fundamental 
Ensino 
médio 

EJA Outros Total 

2008 731.220,00 5.002.307,42 47.000,00 1.308,00 0,00 5.781.835,42 

2009 975.450.10 5.395.331,86 100.250,00 0,00 0,00 6.471.031,96 

2010 1.147.350,00 5.618.354,94 93.800,00 56.300,00 0,00 6.915.804,94 

2011 1.360.480,00 7.575.241.00 48.200,00 65.450,00 0,00 9.049.371,08 

     Fonte: Secretaria de Finanças/Prefeitura Municipal 

 

As despesas relacionadas na tabela 32 permitem compreender como estão 

distribuídos os recursos e quais as áreas que o município está priorizando no 



  

137 

momento, percebe-se que os recursos aplicados na Educação Infantil durante esse 

período apresentam-se de forma crescente com relação ao ano anterior, no Ensino 

Fundamental esta aplicação também tem aumentado e no ensino médio que existe 

uma parceria entre município e estado a despesa é bem diferenciada dos outros 

segmentos, este, está atrelado ao transporte escolar. Um fator que chama atenção é 

a pouca aplicação na Educação de Jovens e Adultos, nos anos 2008, 2009, 

demonstrando de imediato uma necessidade na educação municipal. 

 

Tabela 33. Despesas com educação do município de Barro Alto por categoria e 

elemento de despesa. 

A
n

o
 Despesas Correntes Despesas de Capital  

Pessoal 
Mat. 

Consumo 
Sub-total 

Obras e 
Instalações 

Equipamentos Sub-total Total 

2008 3.745.726,64 892.011,33 4.637.737,97 33.050,00 74.153,80 107.203,80 4.744.941,77 

2009 4.002.128,15 997.249,97 4.999.378,12 135.063,88 42.895,00 177.958,88 5.177.337,00 

2010 4.382.868,94 450.647,84 4.833.516,78 0,00 142.580,00 142.580,00 4.976.096,78 

2011 5.340.343,71 559.269,42 5.899.613,13 7.900,00 77.310,04 85.210,04 5.984.823,17 

     Fonte: Secretaria de Finanças/Prefeitura Municipal 

 

A tabela 33 permite analisar os recursos depositados nas contas da Prefeitura, e 

também como foi realizada a aplicação desses recursos. Uma questão que merece 

destaque é no campo das despesas de capital em obras e instalações que em 2010 

não consta nenhuma aplicação, mas o diagnóstico municipal através do LSE 

(Levantamento da Situação Escolar) aponta para uma necessidade de reformas e/ou 

construção de escolas, demonstrando assim a necessidade de investimento nesta 

área. 
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Tabela 34. Receita e aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB no município de 

Barro Alto em 2008/2011. 

Ano Total recebido 

Aplicação 

Salários de 
professores 

Capacitação 
dos leigos 

Gastos com 
MDE 

2008 4.048.975,80 2.687.494,18 0,00 1.587.769,77 

2009 4.365.243,48 2.816.729,63 0,00 1.890.655,48 

2010 5.219.258,87 3.058.844,59 0,00 3.238.382,57 

2011 6.250.795,73 3.834.991,43 0,00 3.870.114,99 

                      Secretaria de finanças/Prefeitura Municipal 

 

Na tabela 34 fica evidente um crescimento do município em relação a formação dos 

seus profissionais em educação, quando aponta que não houve capacitação para 

leigos, uma vez que não há profissionais leigos no município. Evidenciando também 

um crescente em relação ao valor recebido como também nos salários dos 

professores.  

 

Tabela 35 - Aplicação de Recursos no Ensino Fundamental – Exercício 2011. 

Dos recursos Da aplicação 

Receita de impostos e 
transferências 

25% da receita de 
impostos e transferências 

Total aplicado em 
educação 

% aplicado 

12.059.360,85 3.014.840,21 4.026.903,11 29,61 

           Fonte: Secretaria de Finanças/Prefeitura Municipal 

 

Tabela 36 - Recursos da Educação no PPA 2010/2013. 

Ano Previsto em R$ Programa/projetos/atividades educacionais Total utilizado 

2010 5.557.635,00 5.539.907,00 6.880.030,21 

2011 5.319.616,57 7.015.000,00 9.017.127,62 

2012 5.497.817,40 7.395.000,00 - 

2013 5.822.431,03 - - 

        Fonte: Secretaria de Finanças/Prefeitura Municipal 

 

A Constituição Federal e a atual LDB trouxeram muitos avanços em relação ao 

financiamento do ensino público no país, estipulando de maneira mais clara de onde 

vem, para onde vão e quem é responsável em gerir os recursos destinados à 

educação. O presente diagnóstico vem contribuir no levantamento dos problemas 
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existentes neste campo da educação e suas possíveis soluções, que através de 

uma discussão e conhecimento da Lei e da realidade da educação municipal pode-

se propor ações que venham somar para que a educação evolua em prol dos 

educadores municipais e conseqüentemente de uma educação de qualidade. 

Não foi possível identificar os totais utilizados nos anos 2012-2013, como também, 

os recursos a serem utilizados em programas/projetos/atividades educacionais. 

Observa-se que os principais problemas estão relacionados a falta de autonomia 

financeira da Secretaria Municipal de Educação e ao pouco investimento na Infra 

Estrutura Escolar, como também à deficiência na qualidade da alimentação escolar.  
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DIRETRIZES, METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO PME BARRO ALTO - BAHIA 
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3.1    DIRETRIZES DO PNE 

 

São diretrizes do PNE: 

I - Erradicação do analfabetismo; 

II - Universalização do atendimento escolar; 

III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - Melhoria da qualidade da educação; 

V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - Valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental.
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3.2    METAS E ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

 

O Plano Municipal de Educação de Barro Alto é um documento de planejamento e 

orientações para construção e desenvolvimento das políticas públicas para a 

educação do município. Estimado para ser executado no período de dez (10) anos, 

suas metas e estratégias foram embasadas nas análises e diagnósticos concluídos 

a partir da realidade da educação do município. 

 

Meta 1: 

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e 

ampliar de 10,4% para 20% o atendimento de 0 até 3 anos, até a vigência desse 

plano. 

Estratégias: 

1.1 - Construir, reformar, ampliar e regulamentar escolas de educação infantil, com 

recursos próprios ou em parceria com a união e o estado, respeitando as normas 

de acessibilidade, exigidos pela legislação vigente; 

1.2 – Firmar parceria com a União para a construção de creches para atender a 

demanda do município; 

1.3 – Articular formação continuada para os profissionais que atendem alunos do 

Ensino Infantil de 4 e 5 anos e 0 a 3 anos; 

1.4 – Ampliar a oferta de matrículas das creches; 

1.5 Buscar parcerias com outras secretarias através de projetos, em prol do público 

infantil; 

1.6 – Fortalecer parceria com agricultura familiar; 

1.7 – Implantar em até 2 anos após aprovação deste plano, um sistema de avaliação 

e auto-avaliação do funcionamento da Educação Infantil no município; 

 

Meta 2: 

Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 

anos. 
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Estratégias: 

2.1 – Garantir o acesso e permanência do aluno na educação básica; 

2.2 – Reduzir o índice de abandono do ensino fundamental l, em todas as escolas 

do município; 

2.3 – Firmar e manter parcerias com as famílias do alunado, através de projetos e 

ações conjuntas, a fim de diminuir a evasão escolar; 

2.4 – Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência 

na escola, identificando motivos de baixa freqüência e de ausência e garantir através 

de colaboração, a freqüência e o apoio à aprendizagem; 

2.5 - Garantir o uso adequado do transporte público escolar; 

 

Meta 3: 

Ampliar, até 2016, o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos e 

elevar, até 2022, a taxa líquida de matrículas no ensino médio de 75% para 85%, 

nesta faixa etária. 

Estratégias: 

3.1 – Realizar levantamento de dados da população de 15 a 17 anos que estão fora 

da escola em parceria com os serviços de assistência social, saúde e de proteção 

ao adolescente e a juventude;  

3.3 - Estabelecer ações de cooperação técnica, apoio e parcerias entre União, 

Estado, Município e organizações não governamentais, compartilhando 

responsabilidades para a ampliação da oferta no ensino médio. 

3.4 - Incentivar a participação dos jovens no exame nacional do ensino médio como 

critério de acesso a educação superior, fundamentado em matriz de referência do 

conteúdo curricular do Ensino Médio. 

3.5 – Desenvolver políticas de combate à violência na escola, incentivando a 

construção de cultura da paz.  

3.6 - Desenvolver propostas de ensino que envolva os jovens em atividades culturais 

e esportivas; 
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3.7- Garantir através de políticas públicas o acesso e a permanência dos jovens no 

ensino médio. 

3.8 Realizar campeonatos com várias modalidades esportivas incentivando a 

juventude a hábitos saudáveis 

 

Meta 4: 

Implementar a Educação Inclusiva na Rede Municipal de Ensino em consonância 

com a Política Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP), procurando respeitar 

os contextos, as culturas e as especificidades do Município de Barro Alto, 

Promovendo acessibilidade em todos os espaços da escola, preferencialmente em 

conformidade com o modelo universal. 

Estratégias: 

4.1 - Intensificar o Atendimento Educacional Especializado; 

4.2 - Aperfeiçoar a rede de apoio em educação para alunos com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e superdotação/altas habilidades; 

4.3 - Ampliar o número de professores de AEE; 

4.4 - Garantir formação continuada para os professores da Rede Municipal de 

Ensino, em prol de tornar a Educação Inclusiva uma educação de qualidade e 

com equidade; 

4.5 - Capacitar professores de AEE com vistas para as Tecnologias Assistivas, 

laboratório de informática, oficinas de artes, de Braile e Libras; 

4.6 Buscar parcerias com as secretarias municipais com o intuito de melhorar o 

atendimento à pessoa com deficiência. 

 

Meta 5: 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental no período de 10 anos. 

Estratégias: 

5.1 - Garantir formação continuada a todos os professores do primeiro ciclo de 

alfabetização com ênfase em alfabetização/letramento e matemática; 
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5.2 - Garantir mediante proposta curricular os direitos de aprendizagem em cada ano 

do ciclo (1º 2º e 3º ano); 

5.3 - Promover fórum de discussão com educadores sobre o sistema de 

alfabetização no 1º ciclo; 

5.4 - Buscar parceria com a união e estado em projetos que atenda ao primeiro ciclo 

de alfabetização; 

5.5 - Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental;  

5.6 - Garantir a alfabetização plena de todas as crianças ao final do 3º ano de 

escolaridade; 

5.7 - Garantir práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização de 

todas as crianças no 1º ciclo. 

 

Meta 6: 

Oferecer Educação em tempo integral em 10% nos primeiros cinco anos de vigência 

do Plano e mais 10% nos cinco anos finais nas escolas da rede pública da 

Educação Básica. 

Estratégias: 

6.1 - Firmar parceria com a União para a construção das creches; 

6.2 - Ampliar vagas para o atendimento ao público de Educação Infantil; 

6.3 - Firmar parcerias com as áreas de assistência social e saúde a fim de promover 

busca efetiva de crianças fora da escola;  

 6.4 – Articular formação continuada para todos os profissionais que lidam 

diretamente com o público dessa modalidade, incentivando os aspectos sócio 

afetivos, culturais e de aprendizagem (rendimento escolar); 

6.5 – Garantir a utilização adequada do transporte escolar para todo o público de 

educação básica; 

6.6 – Promover formação continuada para os profissionais responsáveis pelo 

transporte escolar; 
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6.7 – Firmar parceria com secretarias e entidades que favoreçam o acesso e 

permanência do público alvo (Secretaria de Assistência social, de Saúde e de 

Proteção à Infância); 

 

6.8 - Incentivar a participação da sociedade civil desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas para a inserção social. 

 

Meta 7: 

Atingir a seguinte média municipais para o IDEB. 

Estratégias: 

7.1 - Implementar políticas de prevenção à evasão através de propostas 

extracurriculares; 

7.2 - Reforçar o Projeto Político Pedagógico das unidades escolares, revisando as 

ações a cada dois anos; 

7.3 - Corrigir o desequilíbrio gerado por repetências sucessivas, através de 

propostas que atenda aos alunos que apresentam distorção idade série; 

7.4 - Buscar em regime de colaboração dos pais ou responsáveis a participação 

ativa nas reuniões escolares como forma de incentivar o acompanhamento das 

atividades escolares dos educandos fomentando o estreitamento das relações entre 

as escolas e as famílias; 

7.5 - Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado das(os) estudantes 

do Ensino Fundamental para sanar as dificuldades de aprendizagem;  

7.6 -Promover a relação das escolas com instituições culturais, esportivas e 

artísticas dentro e fora dos espaços escolares viabilizando uma relação saudável 

entre alunos, professores e demais profissionais da instituição de ensino  (violência 

e indisciplina); 

Segmento 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Ensino Fundamental I 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 

Ensino Fundamental II 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7 5,1 



  

147 

7.7 - Buscar em regime de colaboração formas de garantir a liberação dos pais ou 

responsáveis dos postos de trabalho para participação nas reuniões escolares como 

forma de incentivar o acompanhamento das atividades escolares dos educandos 

promovendo relações entre as escolas e as famílias; 

7.8 - Buscar parceria junto a Unidades de Ensino Superior para colaboração em 

formação continuada para professores da rede municipal de ensino; 

7.9 - Garantir capacitações a todos os professores da rede municipal de ensino da 

educação infantil ao fundamental ll; 

7.10 - Garantir políticas públicas favoráveis para a rede municipal de ensino alcançar 

as metas projetadas pelo IDEB. 

 

Meta 8: 

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar 

mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade possibilitando-as o ingresso no mercado de trabalho. 

Estratégias: 

8.1 – Garantir o acesso e a permanência a 50% da população de 18 a 24 anos a 

modalidade de ensino de EJA – Educação de Jovens e Adultos; 

8.2 – Reestruturar a proposta curricular da rede municipal de ensino respeitando  as 

especificidades da EJA; 

8.3 – Garantir material didático (módulos) aprimorados à modalidade de ensino da 

EJA; 

8.4 – Promover cursos extraclasses, para a população de 18 a 24 anos, estimulando 

as habilidades profissionais com fornecimento de certificados; 

8.5 – Promover formação pedagógica para os professores da EJA; 

8.6 – Garantir aos alunos da EJA, o acesso às novas tecnologias; 

8.7 – Garantir o transporte escolar para os alunos dessa modalidade de ensino. 
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Meta 9: 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 90% até 

2020, bem como erradicar o analfabetismo até o final de 2023. 

Estratégias: 

9.1 - Elaborar proposta pedagógica com formação de turmas de alfabetização para 

jovens e adultos; 

9.2 – Solicitar do gestor municipal investimento humano e financeiro para programas 

aos quais foram feita adesão, geridos pelo estado ou pela união; 

9.3 – Promover formação específica de professores sobre inclusão e atendimento 

educacional especializado para educandos da EJA com necessidades educacionais 

especiais.  

9.4 – Criar em toda rede municipal de educação, turmas seqüenciais para a 

alfabetização de jovens e adultos; 

9.5 - Prover formação continuada e permanente dos professores que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos, ampliando programas de produção e fornecimento 

de material didático-pedagógico adequado aos estudos nessa modalidade em nível 

de ensino fundamental, sob responsabilidade da SME em parceria com as demais 

secretarias. 

 

Meta 10: 

Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional nos anos finais da educação fundamental e no 

ensino médio. 

Estratégias: 

10.1 – Incentivar a educação profissional para ingresso dos jovens e adultos no 

mercado de trabalho; 

10.2 – Promover parceria com o Estado para implantação de cursos 

profissionalizantes para atender a população de 15 a 17 anos em tempo integral; 

10.3 – Estabelecer a partir de 2 anos da aprovação do PME, políticas públicas 

específicas à educação profissional. 
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Meta 11: 

Garantir à população de 15 a 17 anos educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta. 

Estratégias: 

11.1 – Realizar um levantamento dos cursos profissionalizantes que atendam as 

especificidades regionais; 

11.2 – Buscar convênios com programas federais e estaduais de financiamentos, 

para a implantação da educação profissional no município; 

11.3 – Oferecer educação profissional de nível médio na modalidade EAD utilizando 

à mediação tecnológica com a finalidade de democratizar o acesso a educação 

profissional pública gratuita. 

 

Meta 12: 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 20% e a taxa líquida 

para 10% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

Estratégias: 

12.1 - Ampliar em regime de colaboração com as universidades propostas de 

cursinho pré-vestibular para atender a população de 18 a 24 anos; 

12.2 – Desenvolver projetos e planos de incentivo ao ingresso no ensino superior 

para os alunos do ensino fundamental ll; 

Meta 13: 

Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e 

doutores nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo 

docente em efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores. 

12.3 - Divulgar os programas do governo federal de financiamento do ensino superior, nas 

escolas de ensino médio;  

12.4. Qualificar o ensino médio dando condições de acesso ao ensino superior. 
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Estratégias: 

 

Meta 14: 

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de 

modo a atingir a titulação anual de 2 mestres e 1 doutor. 

Estratégias: 

14.1 – Criar um plano de incentivo para iniciação de mestrado e doutorado 

estabelecendo parcerias com universidades. 

 

Meta 15: 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o município até a 

vigência desse plano que 80% dos professores da educação básica possuam 

formação especifica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

Estratégias: 

12.1 – Buscar e consolidar parcerias com universidades públicas a fim de oferecer 

formação inicial e continuada para docentes e não docentes de acordo com a 

necessidade observada na rede;  

12.2 – Garantir o acesso e a permanência dos profissionais da rede nos cursos de 

licenciatura; 

 

Meta 16: 

Formar até o final da vigência deste plano, 30% dos professores da educação básica 

em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, garantir a todos, formação 

continuada em sua área de atuação. 

Estratégias: 

16.1 – Motivar os profissionais através de palestras e seminários a participarem de 

cursos que tenham reconhecimento da sua eficiência em relação ao ensino 

aprendizagem; 
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16.2 – Firmar parcerias com as universidades públicas, visando ofertas de cursos de 

pós-graduação; 

16.3 – Garantir no plano de carreira do magistério, gratificação por desempenho de 

função aos profissionais da educação; 

 

Meta 17:  

Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o rendimento 

médio do profissional do magistério com mais de onze anos de escolaridade do 

rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade diferente. 

Estratégias: 

17.1 – Assegurar o ingresso do funcionário do magistério, através do concurso 

público;  

17.2 - Criar dispositivo no plano de cargos e salário que venha contemplar a 

gratificação de função para estes profissionais. 

 

Meta 18: 

Implementar, no prazo de um ano, a partir da vigência do PME, o Plano de Carreira 

para os profissionais do magistério em todo o sistema de ensino. 

Estratégias: 

18.1 - Buscar assessoria jurídica para revisão de artigos com duplo sentido, contidos 

no Plano de Carreira do Magistério; 

18.2 – Adequar o Plano à receita orçamentária do município, em conformidade com 

a Lei; 

18.3 -. Criar um Núcleo de Gestão de Carreira, para o acompanhamento ao 

profissional em estágio probatório, a fim de fundamentar a decisão para a efetivação 

do mesmo. 
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Meta 19: 

Definir critérios técnicos e méritos de desempenho no plano de carreira para 

nomeação de diretores das instituições escolares do município, no segundo ano de 

vigência do Plano Municipal de Educação; 

Estratégias: 

19.1 – Construir/implementar  coletivamente os projetos político-pedagógicos bem 

como, planos de gestão escolar e regimentos escolares participativos; 

19.2 – Fortalecer a participação estudantil e de pais, por meio de projetos, grêmios 

estudantis e de associação de pais e mestres; 

19.3 – Assegurar condições, no prazo de 3 anos, para fortalecimento do conselho 

Municipal de Educação, do FUNDEB e CAE, bem como  motivar atuação dos 

conselhos escolares assegurando a formação de seus conselheiros; 

19.4 – Garantir à população das creches, a construção coletiva dos projetos político-

pedagógicos; 

19.5 – Efetivar a construção da proposta curricular da educação básica do município 

(da educação infantil ao fundamental ll); 

19.6 - Auxiliar as escolas nas questões administrativas, pedagógicas e financeiras, 

considerando as diretrizes curriculares nacionais em cada etapa e modalidade;  

19.7 – Assegurar e acompanhar a avaliação institucional das escolas da rede 

municipal; 

19.8 - Promover a formação dos gestores, conselhos escolares e Conselhos 

Municipais, visando a implementação e qualificação da Gestão Democrática.  

 

Meta 20: 

Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do país no 

quinto ano de vigência deste documento e, no mínimo, o equivalente a 10% o PIB do 

município nos três anos finais da vigência do plano. 
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Estratégias: 

20.1 - Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação e 

investimentos da educação básica do município; 

20.2 – Garantir fontes permanentes de recursos para investimento na educação; 

20.3 – Criar um fundo municipal de educação para arrecadação dos recursos 

destinados a educação; 

20.4 - Ampliar investimentos para poder atingir as metas do plano Nacional de 

educação no prazo estabelecido.  
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