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RESUMO: 0 presente trabalho resgata a trajet6ria da Secretaria Municipal de Educac;:ao, a partir da construc;:ao
de sua hist6ria e da analise dos elementos presentes nesta hist6ria. Desta forma, descreveremos o inicio da
organizac;:ao da Secretaria, seus primeiros programas, o processo de crescimento, complexificac;:ao e
fragmentac;:ao da rede municipal de ensino na sucessao das administrac;:6es. Pontuamos e analisamos a
preocupac;:ao de cada administrac;:ao de acordo com os projetos educacionais criados e as prioridades
estabelecidas. Buscamos elementos de continuidade e descontinuidade nos processes educacionais ,
detectando a origem dos problemas encontrados hoje e pista para supera-los. Discutimos os limites das formas
de gestao ate entao efetuadas, os desafios presentes e a necessidade de redimensionar as ac;:6es da
Secretaria Municipal de Educac;:ao, no sentido de atender as demandas atuais.
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Educacionais

ABSTRACT: THE TRAJECTORY OF THE MUNICIPAL SECRETARIAT OF EDUCATION IN PRESIDENTE
PRUDENTE: FROM COMPREHENSION OF TRANSFORMATION
The Present Work Rescues The Trajectory Of The Municipal Secretariat Of Education, From Its History Building
Up And The Analysis Of The Current Elements In This History. Therefore, We Delineate The Beginning Of The
Secretariat Organization Process With Its First Programs. In The Sequence, We Describe How The Municipal
Education System Has Developed, How It Has Become More And More Complex And How It Has Been
Fragmented Through The Succeeding Governments. We Point Out And Analyze Which Were Each Government
Concerns, According To The Educational Projects Created And The Priorities Established By Each One. We
Bring Out The Permanence And Discontinuance Of The Current Elements In The Educational Process, Trying,
Therefore, To Clear Up The Origin Of The Problems We Have Today, In Order To Find Out Some Clues To
Surpassthem. We Discuss The Limits Of Each Management System So Far Developed, The Present
Challenges, And The Necessity Of Redimensioning The Municipal Secretariat Of Education Actions, In Order To
Attend To The Current Requirements.
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HISTORICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCA<;AO - SEDUC
A Secretaria Municipal de Educac;ao de
3
Presidente Prudente foi criada em dezembro de
1983, na Administrac;ao de Virgilio Tiezzi Junior.
Nessa epoca , OS projetos educacionais que a
Secretaria possuia eram o ensino pre-escolar e a
educac;ao de jovens e adultos.
Em 1983, a entao Coordenadoria de
Educac;ao, Cultura, Turismo e Lazer era
responsavel pela Educac;ao de Jovens e Adultos,
em convenio com o Mobral , pela pre-escola
"Chapeuzinho Vermelho" (na epoca com 17
classes) tambem em convenio com o Mobral e pela
pre-escola "Pingo de Gente" (na epoca com 30
classes). Essas classes funcionavam junto as
creches, centros comunitarios e escolas estaduais.
Nao havia nesse periodo exigencia de
habilitac;ao especifica e o trabalho era exercido por
estagiarios que cursavam o ensino superior. Ainda
em 1983, acontece o primeiro exame de selec;ao
para professores da pre-escola "Pingo de Gente",
ja com a exigencia de habilitac;ao especifica,
passando os mesmos a serem contratados a partir
de fevereiro de 1984, pela CL T (Consolidac;ao das
Leis Trabalhistas). Quanto ao trabalho pedag6gico,
no
desenvolvimento
das
este
baseava-se
habilidades
necessarias
ao
processo
de
alfabetizac;ao, priorizando os aspectos de nutric;ao
e saude. lniciava-se tambem o debate entre alguns
profissionais sobre a pratica pedag6gica vigente,
buscando novas formas de trabalho com a crianc;a,
porem sem grandes avanc;os.
Em 1985, o numero de classes da preescola amplia-se para 79, sendo 40 da pre-escola
"Pingo de Gente" e 39 da "Chapeuzinho
Vermelho". Nesse mesmo ano a diretora do
4
Departamento de Estudos e Normas participa do
Encontro de Professores da pre-escola em Aguas
de Lind6ia, onde conhece o PROEPRE Programa de Educac;ao Pre-Escolar, lema da
Dissertac;ao de Mestrado da Professora Orly
Zucatto Mantovani de Assis, da UNICAMP, que
discorria sobre a aplicac;ao em sala de aula da
teoria de Jean Piaget. Este programa foi
apresentado e discutido com os professores como
uma proposta a ser implantada experimentalmente,
porem, o custo para implantar o programa era alto
e seria o mesmo, fosse ele para urn numero
reduzido de classes ou para toda a rede. Dessa
forma, o carater experimental do programa foi
deixado de lado e a implantac;ao foi feita em todas
as classes de pre-escola da rede municipal. Para a
sua implantac;ao, foi realizado urn curso de 240
horas com todos os professores da rede municipal
e feita a compra de brinquedos e materiais
pedag6gicos para todas as salas de aula.

1

0 Secretario de Educac,:ao nesta administrac,:ao municipal era
o Professor Pedro Newton Rotta.
' A Diretora do Departamento de Estudos e Normas era a
Psic6loga Regina Lucia Meirelles Gonc,:alves Ito.
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Para acompanhar todo o processo de
implantac;ao, alem da assessoria tecnica dos
professores da UNICAMP, havia a equipe tecnica
da Secretaria composta por duas pedagogas, uma
coordenadora de pre-escola e urn professor de
educac;ao fisica. Foi realizada, ainda, uma eleic;ao
entre professores da rede para escolha de
coordenadores de nucleo, sendo eleitos cinco
professores. Cada urn desses coordenadores de
nucleo se responsabilizavam pelas visitas e
reuni6es setoriais de dez classes de pre-escola.
Nesse mesmo ano de 1985, a Educac;ao
de Jovens e Adultos tambem passa por urn
processo de revisao , surgindo urn novo projeto ,
com uma concepc;ao diferente da adotada pelo
Mobral, tendo como projeto piloto a implantac;ao de
uma classe na periferia de Presidente Prudente. A
metodologia usada estava embasada em Paulo
Freire, sob a orientac;ao da Professora Josefa
Aparecida Gonc;alves Grigoli, do Departamento de
Educac;ao da UNESP - Campus de Presidente
Prudente. Em 1986, com a extinc;ao do Mobral e a
lenta organizac;ao da Fundac;ao Educar, a
Prefeitura ampliou esse projeto para as outras
classes, assumindo urn total de 12 salas e 200
alunos.
0 PROEPRE foi efetivamente implantado
em 1986 e em outubro de 1987 e realizado o
primeiro concurso publico para a efetivac;ao de
professores
pre-escolares
e
tecnicos
em
Educac;ao. Nesta epoca, a Secretaria de
Educac;ao, Cultura , Turismo e Lazer ja possuia 85
salas de aula da pre-escola e neste concurso
foram efetivados 50 professores.
A prioridade neste momento passa a ser a
qualidade do atendimento realizado na pre-escola
e na educac;ao de jovens e adultos , assim como a
preocupac;ao com a formac;ao continuada dos
professores da rede municipal de Ensino.
Em 1986, ocorre a discussao com toda a
rede sobre a elaborac;ao do Estatuto do Magisterio
Publico do Municipio de Presidente Prudente,
aprovado em 11 de dezembro de 1986. Tambem a
equiparac;ao salarial e funcional dos professores da
pre-escola "Chapeuzinho Vermelho" com os da
pre-escola "Pingo de Gente", que ate entao ,
recebiam salarios diferenciados em virtude do
convenio com Mobral (depois Fundac;ao Educar).A
partir de 1987, o Curso do PROEPRE passa a ser
ministrado pelos tecnicos da Secretaria Municipal
de Educac;ao aos novos professores . Em 1988,
ocorre o 1° Curso de Atualizac;ao e "Reciclagem"
aos professores da rede, passando a denominarse, no ano seguinte, Curso de Aprofundamento.
Ao final de 1988, a Secretaria contava
entao, com atendimento de 1700 crianc;as de preescola e 400 alunos na Educac;ao de Jovens e
Adultos, para os quais haviam 85 professores de
pre-escola, 35 contratados (CL T) e 50 efetivos e
mais 27 da educac;ao de adultos , sendo que 5
desses ultimos tambem trabalhavam com a preescola.
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Ate 1989 a Pre-Escola Municipal "Pingo
5
de Gente" , que atendia crian<;:as de 4 a 6 anos em
periodo parcial , era o unico atendimento realizado
a Educa<;:ao lnfantil pela Secretaria Municipal de
Educa<;:ao, Cultura, Turismo e Lazer, estando estas
classes nas creches municipais, particulares,
escolas estaduais ou centros comunitarios. A
estrutura da Secretaria neste periodo buscava
atender a esta realidade , estando a equipe
pedag6gica composta por pedagogos efetivos e
professores de pre-escola, eleitos para exercer por
2 anos a fun<;:ao de coordenador de nucleo, de
acordo com o Estatuto do Magisterio.
Em 1989, ja na Administrac;:ao de Paulo
Constantino, amplia-se urn pouco mais a rede
6
municipal , passando o atendimento da pre-escola
para 2.350 crianc;:as, com 100 classes e 100
professores, sendo 50 efetivos e 50 contratados. A
Educac;:ao de Jovens e Adultos e extinta neste ano
e sua equipe e colocada a disposic;:ao. A prioridade
desta Admin istrac;:ao concentra-se na implanta<;:ao
da rede fisica municipal com a construc;:ao de
predios pr6prios e 0 atendimento a educac;:ao
infantil em tempo integral.

0 ClEM (Centro
Municipal)

lntegrado

de

Educa~ao

0 ClEM, visava o atendimento a
Educaqao lnfantil de 4 a 6 anos de idade em
periodo integral; Educaqao Suplementar I,
destinado a crianr;as de 7 a 14 anos, em periodo
oposto ao da escola de primeiro grau; Educar;ao
Suplementar II, destinado a alfabetizar;ao de
}ovens e adultos; Programa de Resgate Cultural
destinado a comunidade com atividades culturais,
sociais e recreativas solicitadas, oferecidas
principalmente nos finais de semana, feriados e
periodo de ferias.
0 primeiro ClEM (Centro lntegrado de
Educar;ao Municipal) comer;a a ser construido,
sendo denominado ap6s a sua conclusao de ClEM
"Professor Joao Bohac", em setembro de 1990.
0 segundo ClEM foi inaugurado em junho
de 1991, recebendo o nome de ClEM "Professor
Ditao", no Jardim Everest. 0 terceiro ClEM iniciou
suas atividades em maio de 1992 e sua
inaugurac;:ao ocorreu em dezembro de 1992,
recebendo o nome de ClEM "Professora Vilma
Gianoti Martinez", no Parque Cedral. Em dezembro
de 1992, foram ainda inaugurados mais 4 CIEMs,
os quais, pelo espac;:o fisico, foram considerados
mini CIEMs . Estes CIEMs possuiam apenas urn
pavilhao com instalac;:oes para creches, salas de
aula para pre-escola , educac;:ao suplementar e
ensino supletivo. Estes mini CIEMs foram

1
'

Em 1989. a Pre-Esco la Municipal Pingo de Gente ja
representava a junyao da anti ga Pre-Esco la Pingo de Gente,
que s6 atendia crianyas de 6 anos, com a Pre-Escola
Chapeuzinho Vermelho. qu e atendia crianyas de 4 e 5 anos.
Esse processo de junyao vai se dar ao Iongo dos anos de 1987
e 1988.
A Secretaria desta administrayiiO era a Professora Ondina
Barbosa Gerbasi.

construidos nos distritos, recebendo os respectivos
nomes: em Montalvao, ClEM "Pioneiro Ettore
Marangoni", em Floresta do Sui, ClEM "Pioneiro
Alberto Bernardes Sotelo", em Ameli6polis ClEM
"Pioneiro Luiz Alves dos Santos" e em Eneida
ClEM "Pioneiro Carlos Alberto Arruda Campos"

0 CCIM (Centro
Municipal)

de

Conviv€mcia

lnfantil

Em janeiro de 1991 , as creches
municipais que ate entao, estavam na Secretaria
da Promoc;:ao Social, foram transferidas para a
responsabilidade da Secretaria de Educac;:ao ,
Cultura, Turismo e Lazer. Para atender este projeto
formou-se na SEDUC uma nova equipe composta
por uma pedagoga, tres assistentes sociais, uma
orientadora pedag6gica e uma psic61oga. A rede
de creches municipais, neste periodo, estava
7
composta por 11 unidades e esta nova equipe
tinha a proposta de fortalecer o carater educativo
com as crianc;:as de 0 a 6 anos. A rede de creches
passou a denominar-se CCIMs.
Nesta epoca , as classes de pre-escola
que funcionavam nas creches municipais foram
desvinculadas da coordena<;:ao pedag6gica da preescola "Pingo de Gente", ficando subordinada a
esta nova equipe, que nao possuia ainda
coordenadores de nucleo, ficando os primeiros 6
meses sem nenhuma orienta<;:ao pedag6gica. A
partir do 2° semestre passou-se a ter uma
coordenadora de nucleo para todas as salas de
aula dos CCIMs , o que foi avaliado ao encerrar o
ano letivo como insuficiente para o atendimento
aos professores.
Em 1992, tentou-se uma orienta<;:ao aos
CCIMs , na qual as Coordenadoras de Nucleo
assumiam cada uma 4 unidades, orientando os
professores e as ADis. Na metade do 2° semestre
orienta<;:ao
foi
desmontada
e
as
esta
Coordenadoras de Nucleo voltaram a orientar
apenas os professores e passaram a ter uma
Coordenadora Pedag6gica para este grupo de 4
Coordenadoras de Nucleo. Para a orienta<;:ao das
ADis dos CCIMs, ficam neste periodo, na SEDUC:
um Diretor Administrative , um Coordenador
Pedag6gico, quatro Orientadores Pedag6gicos e a
Equipe Tecnica de Apoio com tres assistentes
7

As creches que a Secretaria da Educayao recebe em 1991 ,
num total de II creches eram:
• Crech e Irma Nazarena Zamith - Parque Alvorada (antigo
Polo Sociallntegrado - Irm a Nazarena Zamith)
• Creche Profa. Nair Musegante Lebrao- Cecap
• Creche Maria Hadad Haidamus- Vila Furquim
• Creche Maria Edite T. Perrone- Vi la Nova Prudente
• Creche Paulo Roberto - atual EMEI Edna Carne16s
Barbosa (antigo Polo Sociallntegrado Paulo Roberto)
• Creche Valter Marques - Jardim Guanabara
• Creche Ondina Quirino Barbosa - Jard im Monte Alto
• Creche Lila Bayton - Vila Formosa- atual EMEI Edson
Lopes
·
• Creche Ettore Marangoni- Montalvao
• Creche Alberto Bemardes Sotello- Floresta do Sui
• Creche Eldorado - extinta em seguida por falta de
condi9oes na estrutura fisica do predio para o
funcionamento.
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sociais e uma psic61oga. Neste ano ainda ,
8
realizam-se dois projetos piloto , durante 6 meses
em dois CCIMs, Alvorada e Cecap. Mesmo com
estas mudanc;:as, a propria Equipe avaliava que
este esquema era inadequado, pois urn Orientador
Pedag6gico para 4 unidades representava nao ter
urn acompanhamento sistematico da rotina e das
atividades do CCIM , fundamental para que
ocorresse uma real mudanc;:a no carater educative
do atendimento .
Com base nestas argumentac;:oes , foi
decidido que cada CCIM teria entao urn Orientador
Pedag6gico. Ap6s longas discussoes das Equipes
da Secretaria, decidiu-se que a escolha destes
Orientadores Pedag6gicos seria atraves de
processo eletivo. Realizaram-se em dezembro de
1993 eleic;:oes para catorze vagas de Orientadores
Pedag6gicos dos CCIMs , sendo preenchidas a
principia apenas dez, sendo que as outras 4 foram
preenchidas posteriormente atraves de convite da
Equipe , uma vez que nao haviam candidates. Foi
eleita tambem uma Coordenadora Pedag6gica que
articularia o trabalho dos 14 Orientadores
Pedag6gicos.
A partir de 1994, a Equipe dos CCIMs era
composta por 14 Orientadores Pedag6gicos , 2
Coordenadores de Nucleo para a orientac;:ao dos
professores do CCIM e uma Coordenadora
Pedag6gica na SEDUC. Em 1995, a estrutura
continua a mesma , com excec;:ao do numero de
Coordenadores Pedag6gicos na SEDUC que
passou a ser de dois para os CCIMs, com a
argumentac;:ao de que apenas urn era insuficiente
para o numero de Orientadores Pedag6gicos
existentes. Aos Orientadores Pedag6gicos cabia ,
entao , a orientac;:ao das A.D.I.s (Auxiliares de
Desenvolvimento lnfantil) e aos Coordenadores de
Nucleo a orientac;:ao dos professores de pre-escola
que atuavam nos CCIMs. Essa divisao gerava
problemas, ja que nos CCIMs conviviam
orientac;:oes diferentes e, as vezes, conflituosas .
Em 1996 os Orientadores Pedag6gicos assumiram
a orientac;:ao dos professores dos CCIMs e a figura
do
coordenador
de
nucleo
nos
CCIMs
desapareceu.

0 PAIP (Programa de Atendimento
Prudentina)

a lnfancia

Em 1994 foi implantado o PAIP, que tinha
como objetivo abarcar em urn s6 local os projetos
CCIM e ClEM, atendendo crianc;:as de 0 a 6 anos
em tempo integral, estando sua estrutura fisica ,
dividida em dois grandes pavilh6es: os berc;:arios e
maternais de urn lado, com crianc;:as de 0 a 3 anos
" Proj eto-Piloto (Creches Alvorada - CECAP) : foi reali zado
nestas duas creches num periodo de 6 meses. onde a Equipe
Tecnica de Apoio acomp anhou e interviu. na rotina e
atividades do CCIM, no sentido de repensar e reorganizar
toda a praxis dos proti ss ionai s da creche (ADi s, Professores
da Pre-Escola, Coorden adora da Creche, Serviyos Gerai s.
Merendeiras) de forma sistematica, on de a Equipe Tecnica de
Apoio se deslocava todos os dias para estes CC!M s. 0
trabalho com a familia tambem foi realizado com freqli encia
neste periodo.

e, no outro, a pre-escola , com crianc;:as de 4 a 6
anos.
0 primeiro PAIP inaugurado e o do
Conjunto Habitacional Ana Jacinta, que recebeu o
nome de "Karina Athia Krasucki" . A unidade iniciou
suas atividades em maio de 1994, com 2
Orientadores Pedag6gicos, sendo urn para o
atendimento
dos
profissionais
(ADis)
que
trabalhavam com as crianc;:as de 0 a 3 anos , e
outro para o atendimento dos profissionais
(professores e ADis) que trabalham com crianc;:as
de 4 a 6 anos , uma vez que a quantidade de
agrupamentos e crianc;:as atendidas tambem era
muito grande.
Na SEDUC este projeto tambem fica
dividido, com urn Orientador Pedag6gico na Equipe
do ClEM eo outro na Equipe do CCIM.
0 segundo PAIP a ser inaugurado foi o do
Conjunto Habitacional Brasil Novo, que recebe o
nome de "Jovita Terin" e inicia suas atividades em
1995. Embora nao tenha sido construido com a
mesma estrutura do primeiro , tambem recebe a
denominac;:ao PAIP, mas foi considerado desde o
inicio como CCIM , atendendo nos primeiros anos
crianc;:as de 4 a 6 anos apenas em periodo parcial ,
e possuindo apenas urn Orientador Pedag6gico.
0 CCIM do Parque Alvorada, ap6s uma
avaliac;:ao e reforma no seu espac;:o fisico , passa
por algumas mudanc;:as e recebe tambem a
denominac;:ao de PAIP , inclusive com duas
Orientadoras Pedag6gicas (95/96) .

A EMEI (Escola Municipal de

Educa~;ao

lnfantil)

0 primeiro atendimento feito a Educac;:ao
lnfantil pela Secretaria Municipal de Educac;:ao em
Presidente Prudente tern origem na Pre-Escola
"Pingo de Gente" e "Chapeuzinho Vermelho", com
o atendimento as crianc;:as de 4 a 6 anos em
periodo parcial. A partir de 1990, com a criac;:ao
dos CIEMs e, logo em seguida , com a vinda das
creches para a SEDUC , a Pre-Escola Pingo de
Gente passa a denom inar-se EMEI.
Ate 1990 as salas estavam localizadas em
centros comunitarios, creches , escolas estaduais e
em alguns predios pr6prios , a saber: EMEI
"Ormando Nochetti" (inaugurado em 1986 como
Escola Municipal do Parque Sao Francisco),
"Centro Comunitario Jardim Sabara" (atualmente
desativado) , EMEI Edna Carnel6s Barbosa (antigo
Polo Social lntegrado Paulo Roberto) e EMEI Irma
Nazarena Zamith (antigo Polo Social lntegrado
Irma Nazarena Zamith).
A partir de 1990, a EMEI passa a ter
outras unidades pr6prias e/ou cedidas: EMEI
"Eiuiza de Rezende Rodrigues", com 06 salas de
aulae 12 classes (anexa ao I.E. Fernando Costa);
EMEI Vila Flores , com 03 salas de aula e 06
classes (no predio da antiga Escola Estadual
Carmem P. Delfin); EMEI "Jose Carlos Pimenta"
com 5 sal as de aula e 10 classes (no predio da
antiga E.E . Jose Carlos Pimenta - 1994); EMEI

79
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"Aparecida Alves", tambem com 5 salas de aula e
10 classes (no predio da E.E. Aparecida Alves 1995). Continuaram vinculadas as EMEI's as .salas
da pre-escola que funcionavam nas Escolas
Estaduais, Creches Particulares e Centros
Comunitarios. Na SEDUC a estrutura permaneceu
quase a mesma, variando apenas o numero de
Coordenadores de Nucleo, o qual com a criac;:ao
dos CIEMs e CCIMs diminui de 8 para 5 em 1992,
passando em 1993 para 7 Coordenadores de
Nucleo. Havia tambem uma Pedagoga e uma
Diretora Administrativa.
Em 1998, na Administrac;:ao Mauro
Bragato, as Unidades Escolares passam a receber
9
a denominac;:ao de EMEI , EMEIF e EMEF
A generalizac;:ao do termo EMEI para as
unidades de CIEMs e CCIMs se da em virtude de
todas elas atenderem a Educac;:ao lnfantil (0 a 6
anos), com a unica diferenc;:a em relac;:ao ao
atendimento ser parcial ou integral.
A partir de 1996, com a aprovac;:ao da
Emenda Constitucional n° 14, os municipios
passam, obrigatoriamente, a destinar 15% das
suas Receitas Pr6prias e de Transferencias ao
Ensino Fundamental. Essa alterac;:ao na 16gica do
financiamento ampliou as responsabilidades dos
municipios em relac;:ao ao Ensino Fundamental,
provocando, no caso de Presidente Prudente,
alterac;:oes no atendimento da SEDUC.
Assim, no ano de 1998, a Secretaria
8
Municipal de Educac;:ao assume as crianc;:as da 1
serie nao atendidas pela Rede Estadual (por terem
7 anos incompletos) , num total de 1.213 crianc;:as
em 36 classes. Essas classes passaram a
funcionar em unidades municipais, surgindo assim
a EMEIF (Escola Municipal de Educac;:ao lnfantil e
Fundamental).
Em 1999, o Municipio assina o Convenio
com a Secretaria do Estado municipalizando 11
10
escolas , num total de 13 predios e 5.314 crianc;:as
'' Locais onc!e ainda funcionam as classes de Pre- Es cola e
Ensino Fundamental que sao consideradas Classes lsoladas
cia Rede Municipal de Ensino ( 1999):
Creches Particulares:
./
Creche do Lar dos Meninos (3 classes)
./
Creche Clotilde Veiga de Barros (3 classes)
./
Creche Walter Figueiredo (4 classes)
./
Creche Anita Braga de Oliveira (4 classes)
./
Creche Mei-Mei (3 classes)
./
Creche do Ersa (3 classes)
./
Creche da UNESP (2 classes)
Escolas Estaduais:
./
EEPG "Catarina Martins Arteiro" (2 classes)
./
EEPSG "Nanna Clarinda" (3 classes)
./
EEPG "lvo Garrido" (I classe)
Centros Comunitarios I Salao Paroquial e outros:
./
Centro Comunitario Ana Jacinta (4 classes)
./
Centro Comunitario Santa Edwirges (4 classes) - Parque
Watal Ishibashi
./
Centro Comunitario do Brasil Novo (4 classes)
Casada Sopa (6 classes) - Jardim Morada do Sol
Bosque da Vila Aurelio (2 classes)
CDHU (Conjunto Habitacional Ana Jacinta) - (4 classes)
1
"

As II esco las municipalizadas sao:

8

8

do Ensino Fundamental, de 1 a 4 serie, mais as
classes das unidades municipais ja instaladas no
ano anterior. Desta forma, surge entao a
denominac;:ao EMEF (Escola Municipal de Ensino
Fundamental) destinadas as Unidades que s6
possuiam o Ensino Fundamental.

Outros Projetos
Projeto 2.000
0 Projeto 2.000 veio para a Secretaria
11
Municipal de Educac;:ao em 1995, resultante da
12
uniao entre o entao Projeto Esperanc;:a , da
SECRIFA (Secretaria da Crianc;:a, Familia e BemEstar Social), e a Educac;:ao Suplementar I dos
ClEM's. Era oferecido a crianc;:as de 7 a 12 anos,
em periodo oposto ao do frequentado na Escola
Estadual.
0 projeto era destinado a crianc;:as
carentes de alguns bairros perifericos da cidade,
funcionando na EMEI Armando Nochetti, EMEI
Irma Nazarena Zamith, Lar Santa Filomena e nos
tres ClEM's (Joao Bohac, Ditao e Vilma Gianotti).
0 Projeto 2.000 permaneceu na SEDUC
ate 1996 e tinha urn Coordenador Pedag6gico e
urn Orientador Pedag6gico para atender aos
professores.
Em 1997, na Administrac;:ao Mauro
13
Bragato , este projeto e transferido para a SAS
(Secretaria da Assistencia Social) pelo seu carater
assistencial e s6cio-educativo.

8

Ensino Supletivo (1 a 4• series)
Extinta no inicio de 1989, a Educac;:ao de
Jovens e Adultos
depois retomada dentro da
estrutura
dos
ClEM's,
como
Educac;:ao

e

./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

EMEF Alayde T01torela F. Mota
EMEIF Carlos Castilho Cabral
EMEIF Carmem Pereira Del tim
EMEIF Domingos Ferreira de Medeiros
EMEIF Pedro Furquim
EMEF Joao Franco de Godoy
EMEIF Padre Emilio Becker
EMEIF Professor Ocyr Azevedo
EMEIF Professora Rosy Brandao
EMEF Maria do Socorro B. Almeida
EMEF Ruy Carlos Berbet

Compoem ainda as I I escolas municipalizadas, mais dais
predios:
./
EEPG Nirma Jorge
./
EEPG (A) Joao Ceribelli Pacca
que ja eram a epoca escolas agrupadas/vinculadas a outras
unidades.
11

12

A Secretaria de Educayao. Cultura, Turismo e Lazer, em
1993, na Administra<;ao Agripino de Oliveira Lima e
desmembrada, passando entao a ser Secretaria Municipal de
Educa<;ao.

Tem origem no Projeto Crescer, que iniciou com a SEPROM
(Secretaria da Promo<;ao Social).
1
1. 0 atual Secretario Municipal de Educa<;ao e o Professor
Pedro Newton Rotta.
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Suplementar II, a partir da criagao do 1° ClEM em
setembro de 1990.
Nos anos que se seguiram o Supletivo foi
estendido a outros locais, variando o numero de
classes entre 9 e 11 no total. Possuia um
Orientador Pedag6gico e um Coordenador
Pedag6gico na SEDUC. Atualmente o Supletivo
possui 11 classes, atende 339 alunos e concentrase nas seguintes unidades: EMEF Alayde Tortorela
F. Mota, com 5 classes, EMEIF Prof. Ditao, com 2
classes e EMEIF Profa. Vilma Gianotti Martinez,
com 4 classes. Essas classes sao oferecidas aos
professores
da
pre-escola
como
Carga
Suplementar .

Programa de Combate ao Analfabetismo

No 2° semestre de 1997 a Secretaria
Municipal de Educagao langou o Programa de
Combate ao Analfabetismo. Resultado de convenio
com a UNESP, as aulas sao ministradas por
estagiarios denominados monitores, alunos dos
Cursos de Licenciatura da UNESP. A SEDUC
possui um Coordenador Pedag6gico que trabalha
diretamente com esses monitores e conta com a
assessoria da UNESP. Os monitores recebem um
salario minimo e o tempo em sala de aula e de 2
horas diarias mais o HTPC. 0 Programa possui
hoje 20 classes e atende um total de 380 alunos.

A Busca da Formar;ao Continuada

Em 1986, ao implantar o PROEPRE, a
SEDUC estabelecia o inicio de um processo de
formagao continuada. A partir de entao, a
Secretaria Municipal de Educagao passou a
oferecer dois momentos de formagao continuada
aos professores da Pre-Escola.
Um deles era o proprio PROEPRE,
ministrado pela equipe da SEDUC, obrigat6rio para
todos os professores da pre-escola e com um total
de 240 horas. Era ministrado em tres etapas, ao
Iongo do ano, ocupando periodos do recesso
escolar, e, tambem em periodos de aula, quando
entao os alunos eram dispensados.
0 outro curso denominado "Curso de
na
Aprofundamento", acontecia anualmente,
segunda semana de julho, antecedendo o recesso,
com carater obrigat6rio, organizado pela Equipe
Pedag6gica da SEDUC com, no minimo, 30 horas
de duragao.
A formagao continuada tera esse desenho
ate 1989/90.
A partir do momento em que a rede
questiona o PROEPRE, por volta de 1990/91, o
curso para os professores iniciantes sofre
mudangas, tendo um enfoque centrado nas areas
de conhecimento e passando a ter uma carga
horaria de 180 horas ate 1995. 0 Curso de
Aprofundamento se mantera nas mesmas
condig6es ate 1995.
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Com a conquista da HTP, em 1994, a
rede passa a ter mais um momento de formagao. A
HTP semanal realizada na unidade escolar, sob a
coordenagao
do
orientador
pedag6gico,
constituindo-se em momenta de planejamento,
estudo e avaliagao.
A partir de 1997 o momenta de Formagao
Continuada da Rede transforma-se no Congresso
de Educagao lnfantil Municipal, evento este
idealizado pela Diretoria de Organizagao e
14
Coordenagao Pedag6gica (ex-Departamento de
Estudos e Normas). Desta forma, perde o seu
carater obrigat6rio, passando a acontecer na 3a
semana do mes de julho, no recesso dos
professores, aberto a participagao dos educadores
das cidades da regiao.
Em 1998, aconteceu o "II Congresso de
Educagao lnfantil Municipal" com o tema "Projeto
Pedag6gico - Agao do Professor", e, em 1999
aconteceu o "Ill Congresso Municipal de Educagao
lnfantil e Ensino Fundamental" com o lema
"Construgao da Autonomia da Escola", atendendo
assim a nova realidade da Rede.

Problemas e Desafios da Gestao Educacional
de Presidente Prudente
0 primeiro problema com o qual nos
deparamos foi a ausencia de dados sistematizados
em relagao ao atendimento. Os dados utilizados
sao de fontes diversas, alguns encontrados em
jornais da epoca e outros em relat6rios isolados,
localizados na SEDUC, pouco elaborados e, em
alguns casos, contradit6rios entre si. Assim,
podemos concluir que a constituigao dos projetos
nao se fazia a partir de dados reais, sobre os quais
se planejava e se avaliava os resultados
alcangados.
Somente na gestao atual encontramos um
inicio de sistematizagao, trabalho este feito na
Diretoria de Planejamento e Projetos. Um outro
elemento que chama a atengao na analise e a
propria estrutura da Secretaria Municipal de
Educagao. Ate 1996 o organograma da SEDUC
(criado em 1983) era centralizado em dois grandes
departamentos (Departamento de Estudos e
Normas e Departamento de Ensino). Com a
ampliagao da rede municipal, o organograma foi
incorporando
divis6es
e
seg6es,
ficando
extremamente hierarquizado. Os departamentos,
divis6es e seg6es sempre trabalharam sem muito
dialogo entre si, possuindo uma caracteristica
diferente e compartimentada. 0 Departamento de
Estudos e Normas se caracterizava por equipes
que "pensavam", as quais estavam sempre em
discuss6es e reuni6es e que, mais ou menos,
definiam o "fazer" pedag6gico da rede. 0
Departamento de Ensino tinha a caracteristica de
"operacionalizar", sem grandes discuss6es do que
seria feito.
" A Diretora de Organiza((ilo e Coordena((ao Pedag6gica e a
Professora Isabel Cristina Arcanjo Riquetti. idealizadora do
Congresso.
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Na atual Administrar;ao ocorreu uma
alterar;ao no organograma, onde o termo
Departamento foi substitufdo par Diretoria ,
inclusive com a alterar;ao das nomenclaturas,
dando ao organograma uma caracterfstica mais
horizontal em relar;ao ao anterior. Porem, a falta de
dialogo entre as diretorias permaneceu e, mesmo
entre as equipes de uma mesma Diretoria nao M
articular;ao entre os pianos de
traba/ho,
caracterizando uma ar;ao fragmentada e com baixo
grau de eficiencia.
Urn terceiro elemento comum na analise
das administrar;oes e a descontinuidade dos
projetos, observavel nas mudanr;as de govemo ou
mesmo dentro de um mesmo governo. 0 exemplo
mais clara dessa descontinuidade foi a Educar;ao
de Jovens e Adu/tos; extinta na transir;ao dos
govemos Tiezzi e Constantino e ressurgindo
dentro dos ClEM's com urn atendimento pequeno,
variando entre 7 a 10 classes par a no. Na atual
administrar;ao houve um aumento significativo no
atendimento a esta popular;ao com a criar;ao do
Programa de Combate ao Ana/fabetismo, nao
superando, no entanto, os numeros hist6ricos. Fica
clara, portanto, a necessidade tanto de repensar o
programa, quanta a sua institucionalidade no
interior da Secretaria.
A Educa9a0 lnfantil e o unico projeto que
esta presente o tempo todo, a principia com
atendimento as crian9as de 4 a 6 anos e depois
ampliando para 0 a 6 anos, embora presente
outros niveis de descontinuidade. Na Educa9ao
lnfantil pode-se dizer que a descontinuidade se da
nos diferentes enfoques que assume . Assim
criaram-se os ClEM 's para atender crian9as de 4 a
6 anos em tempo integ ral, a Educa9ao
Suplementar I (crian9as de 7 a 12, em periodo
inverso da educa9ao regular) , e a Educa9ao
Suplementar II (suplencia). Depois os ClEM 's
passaram a atender tambem em periodo parcial ,
visto que em algumas das regi6es onde se
insta laram nao havia demanda para tempo integral.
Ap6s os ClEM's criaram-se os PAIP 's
para atender crian9as de 0 a 6 anos em tempo
integral. Alterava-se assim a nomenclatura e o
enfoque . No entanto, o enfoque estabelecido para
os PAIP's nao se reproduziu na constru9ao da
segunda unidade. Assim a constru9ao do PAIP
"JOVITA TERIN", no Conjunto Habitacional Brasil
Novo, que por ser bem menor e possuir apenas um
pavilhao , diferente do projeto original do primeiro
PAIP vai atender apenas crian9as de 0 a 3 anos
em tempo integral e de 4 a 6 anos em periodo
parcial. Interessante e salientar que, pelas
condi96es do bairro, nao tera sido a ausencia de
demanda que determinou a diminui9ao fisica e do
tempo de atendimento.
A descontinuidade tambem pode ser
percebida em rela9ao ao processo pedag6gico
vivido pela rede . Ap6s a implanta9ao do
PROEPRE a rede fez varias op96es em rela9ao a
pratica pedag6gica , sem entretanto sistematizar as
experiencias vividas nesse processo. A rede nao
passou assim nem por um processo de avalia9ao
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dessa experiencia, nem por um replanejamento
das a96es da pratica docente, assim como
verificou-se a ausencia de sistematiza9ao coletiva
que resultasse, por exemplo, numa proposta
curricular.
·
A partir de 1998 a Secretaria Municipal de
Educa9ao passou a trabalhar com o Ensino
Fundamental, num primeiro momenta com 36
classes e, em 1999, com a municipaliza9ao de 11
escolas e 13 predios atendendo de 1a a 4 a series
do 1o grau . Esse fato estabelece do is grandes
desafios para a Secretaria , ou seja, administrar
uma rede dimensionada, que praticamente triplicou
num periodo de 2 anos , e ainda, a falta de
experiencia acumulada em rela9ao ao Ensino
Fundamental por parte dos Orientadores e
Coordenadores Pedag6gicos. Some-se a esse
processo os desafios colocados pela politica de
inclusao dos portadores de necessidades especiais
na rede.
Nesse sentido , pode-se perceber que nao
houveram processos sistematizados em rela9ao a
forma9ao continuada. No caso da Educa9ao de
Jovens e Adultos isso pode ser explicado, em
parte, pelas pr6prias descontinuidades que o
programa sofreu . Mas essa 16gica nao cabe em
rela9aO a Educa9aO lnfantil.
Ap6s 1986, as iniciativas em rela9ao a
continuada
serao
pontuais
e
forma9ao
descontinuas, com a participa9ao em congressos ,
simp6sios e seminarios que foram incorporando
novos elementos ao fazer pedag6gico.
Paralelamente a isso, a rede foi
crescendo , incorporando novos professores, com
experiencias variadas e, em 1991 , com a vinda das
creches para a Educa9ao , o contingente de
profissionais tornou-se ainda mais heterogeneo,
com demandas de forma9ao mais complexas.
Assim a rede passou a ter desde profissionais
semi-alfabetizados ate de nivel universitario;
profissionais com muitos anos de trabalho e
profissionais inicia11tes na fun9ao; profissionais
com uma trajet6ria de trabalho vivida dentro da
rede municipal e profissionais vindos de outras
redes.
Em 1994, a rede conquista a hora de
trabalho pedag6gico (HTP) e passa a ter assim urn
horario remunerado, em servi90, para a forma9ao
continuada. Cabe lembrar que essa conquista se
deu para os professores e s6 em 1996 (ao final do
ano) ela foi estendida as ADI 's, com a consequente
redu9ao da jornada de trabalho para seis horas.
Todos os profissionais passaram a ter, no minimo,
quatro horas de trabalho pedag6gico semanais.
Com a organiza9ao da rede fisica propria
foram sendo geradas outras exigencias de
forma9ao, como e o caso da forma9ao voltada aos
diretores de unidade e mesmo dos orientadores
pedag6gicos.
Um outro elemento a se considerar nessa
analise e a questao da autonomia das unidades
escolares. 0 crescimento da rede e mesmo a
constitui9ao de unidades escolares municipais nao
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foi permeado por um processo organizado e
intencional de descentralizar;:ao.

Conside ra~oes

Finais

Ao definirmos o ano de 1983 como inicio
da nossa analise, o fizemos porque, ao nosso ver,
ao se constituir a Secretaria Municipal de
Educar;:ao, estabelecia-se do ponto de vista da
administrar;:ao publica um "locus" para se pensar a
politica educacional do municipio. Esse fato
implica, segundo a nossa compreensao, numa
diferenr;:a substancial em relar;:ao ao periodo
anterior, no qual a antiga Coordenadoria de
Educar;:ao apenas operacionalizava projetos de
outras esferas de governo.
Buscava-se, assim, superar uma relar;:ao
dicot6mica entre "o pensar" e "o fazer" , permitindo
contextualizar a Educar;:ao na realidade social do
municipio.
Com o passar do tempo, o atendimento
cresce , a demanda fica mais complexa , a realidade
politico-social do mun1c1p1o e da propria
administrar;:ao municipal se modificam e a SEDUC
vai perdendo sua capacidade de formuladora de
politica educacional. Assim , esvaziou-se o "locus"
do pensar.
Esse esvaziamento manifesta-se hoje nas
varias "ausencias":
1. Sistematizar;:ao dos dados educacionais
do municipio, que possa contribuir para a
superar;:ao da fragmentar;:ao e descontinuidade das
politicas educacionais;
2. Proposta Curricular que sistematize o
pensamento educacional da rede, construido ao
Iongo do tempo;
3. Politica de Formar;:ao continuada que
defina o perfil do educador municipal;

4. Proposta de construr;:ao da autonomia
das unidades.

Junto a essas "ausencias" e preciso
lembrar a necessidade de se aprimorar os atuais
mecanismos e instrumentos de dialogo interno e
externo da SEDUC. Responder a essas exigencias
significa assim, restabelecer a SEDUC a
capacidade de formuladora de politica educacional
para a qual foi criada. Evidentemente que isso nao
significa retornar ao passado. Significa revisita-lo,
procurando pistas para construir o presente e o
futuro, procurando superar as fragilidades. Alem
disso precisamos construir uma analise precisa do
momento historico que vivemos, situando o papel
da Educar;:ao e do educador nesse contexto.
Antes de mais nada, precisamos lembrar
que vivemos um periodo de mudanr;:as rapidas que
tem gerado enormes crises no contexto
educacional. 0 papel do Estado, nas suas varias
instancias, vem sendo amplamente questionado
por uma sociedade complexa, com niveis
diferenciados de demanda em relar;:ao a esse
mesmo Estado. Na instancia municipal essa
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realidade global vem acompanhada de reduzidos
recursos financeiros.
Assim , para que se continue a pensar o
Estado, e no caso o municipio, como promotores
de eqi..iidade social, o historico padrao de gestao
deve ser necessariamente alterado em favor de um
processo que garanta a participar;:ao cada vez
maior e consciente de todos os envolvidos,
permitindo uma ar;:ao planejada e avaliada
constantemente, dentro e fora da Secretaria.
Para tanto, uma primeira questao que se
coloca e a necessidade da SEDUC superar a sua
propria fragmentar;:ao interna entre diretorias e
equipes, de modo que todas se constituam em
formuladoras e operacionalizadoras da politica
municipal de educar;:ao. Somente a medida em que
cada diretoria e/ou equipe entender o seu papel e
como se complementam esses diferentes papeis
na pratica diaria, sera possivel a explicitar;:ao do
que pensam, do que fazem, do porque e para
quem fazem e desta maneira poderao aprimorar a
ar;:ao cotidiana da Secretaria.
Uma outra questao necessaria e que a
SEDUC aprimore sua capacidade de analise da
realidade. Nesse sentido, o processo de
levantamento de dados e analise dos mesmos
precisa ser o norteador do planejamento das ar;:oes
da SEDUC e das unidades.
Dentro dessa perspectiva de gestar a
politica educacional do municipio e preciso que a
SEDUC sistematize a proposta de curricula, numa
logica democratica e participativa. Nessa logica e
fundamental que essa sistematizar;:ao se far;:a a
partir do resgate do fazer historico e do fazer atual,
procurando explicitar as concepr;:oes de educar;:ao
subjacentes a "esses fazeres", e a definir;:ao do
"fazer necessaria" frente a realidade atual.
A definir;:ao coletiva do que fazer deve
levar ao questionamento do perfil necessaria para
realizar tal fazer. Assim e preciso identificar o perfil
ou "perfis" dos profissionais existentes hoje, bem
como a formar;:ao necessaria para se chegar ao
profissional que se espera ter. Nesse sentido , a
construr;:ao de uma politica de formar;:ao
continuada passa tambem e, necessariamente, por
uma logica participativa e democratica, a qual
comprometa o individuo com a sua propria
formar;:ao.
Dessa forma, ao construir uma proposta
de curricula e de formar;:ao continuada, a luz de
uma analise quantitativa e qualitativa de sua
realidade, a SEDUC retoma sua condir;:ao de
elaboradora de politica educacional.
No entanto, esse processo precisa ser
consubstanciado em duas grandes outras ar;:oes,
dados os desafios que a realidade impoe.
Uma dessas ar;:oes se faz no sentido de
garantir que esse processo de dialogo interno se
reproduza externamente com a sociedade civil,
atraves do aperfeir;:oamento dos foruns existentes
hoje, como o COMED(Conselho Municipal de
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Educa<;:ao), e de outros a serem criados, de acordo
com a necessidade.

autonomia nas unidades e tambem para uma
gestao participativa e democratica da educa<;:ao.

Uma outra a<;:ao necessaria passa pela
constru<;:ao de uma politica de autonomia das
Unidades Escolares, procurando constituir nesses
espa<;:os um processo de continua elabora<;:ao e
reelabora<;:ao da politica municipal de educa<;:ao.
Para tanto, e necessaria estabelecer nas unidades
uma pratica reflexiva constante sobre o papel da
Educa<;:ao e do Educador, sem perder de vista que
esse processo se da coletivamente - junto as
outras unidades, e num contexte, ou seja, num
tempo e numa dada sociedade.

A Central de Vagas, a comissao que a
fiscaliza e a constru<;:ao dos criterios para a
concessao de vagas, resultado de uma a<;:ao
conjunta da SEDUC, COMED e o Conselho
Municipal de Direitos da Crian<;:a e Adolescente
sao exemplos de a<;:6es que vao na mesma
dire<;:ao.

Nesse sentido, as Unidades devem
.tambem exercitar o dialogo externo para que o
movimento de elabora<;:ao seja permanente e
democratico.
Na atual administra<;:ao a Secretaria
Municipal de Educa<;:ao construiu "elementos"
importantes para a estrutura<;:ao de uma gestao
participativa e democratica da educa<;:ao municipal.
Assim , o Regimento Comum das Escolas
Municipais e os Conselhos de Escola constituem
diretrizes importantes para a constru<;:ao da

Outros exemplos poderiam ser aqui
citados como a "Campanha Volfe para Ficar", que
mobilizou setores diversos, inclusive pessoas
voluntarias da comunidade num enfrentamento a
questao da evasao escolar.

0 fundamental e que todos eles apontam
na dire<;:ao de nos debru<;:armos sobre os
mecanismos de participa<;:ao existentes hoje,
aperfei<;:oa-los e amplia-los, envolvendo cada vez
mais um numero maior de "atores" na constru<;:ao
das diretrizes educacionais do municipio.
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