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2. Introdução 

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

definem as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, dignos de 

tratamento diferenciado em função da maior vulnerabilidade inerente à condição 

de pessoas em desenvolvimento. 

Através da Comissão Intersetorial com o apoio das Secretarias Municipais 

foi elaborado o Plano Decenal dos Diretos da Criança e do Adolescente do 

município de José Boiteux, ou seja, um planejamento a longo do prazo que 

norteará as ações na área da criança e do adolescente daqui para a frente.  

Este Plano Decenal está dividido em 5 capítulos, quais são: Princípios, Marco 

Legal; Marco Conceitual; Marco Situacional - Diagnóstico e Plano de Ação. 

 

 

2.1. Princípios 

Com a Constituição da República Federativa do Brasil surgiram novos 

elementos capazes de alterar valores e regras em relação à criança e ao 

adolescente, bem como garantir o efetivo exercício dos direitos de meninos e 

meninas, incorporando uma série de princípios como ferramenta para o 

reconhecimento da criança como uma pessoa em condição peculiar de 

desenvolvimento.  

Cabe destacar que segundo o ECA, é considerado criança e adolescente 

com as seguintes idades. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade. (Brasil, 1990). 

O Direito da Criança e do Adolescente é constituído por diversos 

princípios, a qual destaca-se os princípios doutrinários: Universalidade dos 

direitos com equidade e justiça social e Igualdade e direito à diversidade, são 

reconhecidos como princípios universais de direitos humanos, não estando 

diretamente vinculados a crianças e adolescentes. Estes princípios estão 

afirmados na Constituição Federal e respaldo também no art. 3º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, nos seguintes termos:  



A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-

lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. (BRASIL, 2010).  

Desse modo, pode-se dizer que os princípios são um conjunto de 

normas, fundamentos legalmente instituídos que são utilizados como 

pressupostos que norteiam a atividade jurídica. Segundo Mello:  

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um 

sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental 

que se irradia sobre diferentes normas compondo lhes o 

espírito e servindo de critério para a sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica 

e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere 

a tônica e lhe dá sentido harmônico. (1990, p. 230).  

A Política dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes está 

embasada em princípios sólidos e incorporados pela sociedade de forma 

permanente. Estes princípios estão divididos entre princípios doutrinários e 

organizativos. Sendo que, estes princípios podem ser divididos em oito. Segue 

um breve relato dos princípios que regem a política de direitos humanos de 

crianças e adolescentes: 

➢ Universalidade dos direitos com equidade e justiça social refere-se 

à garantia de que todos os direitos, para as crianças e adolescentes do país, 

visando o acesso igualitário aos direitos e as políticas, não existe mais 

preferência na efetivação de direitos de alguns em face de outros, devido sua 

classe social, mas tais direitos devem ser destinados a todo ser humano.  Os 

grupos principalmente de crianças e adolescentes em condições desiguais exige 

o desenvolvimento de programas e ações voltados ao reconhecimento dos 

direitos de crianças e adolescentes historicamente discriminados, ou seja, exige 

esforços no sentido de buscar, num contexto de profundas desigualdades 

sociais, condições para que todos acessem os seus direitos. 



➢ Igualdade e direito à diversidade significa assegurar a igualdade de 

direitos sem discriminação por etnia, raça, cor, cultura, gênero, religião, condição 

econômica e/ou social, orientação sexual, entre outras. A busca pela igualdade 

é um processo em constante construção na sociedade, já que novos direitos e 

deveres, novas regras, grupos e necessidades sociais sempre surgirão.  

➢ Proteção integral para a criança e o adolescente constitui analisar 

o pleno processo de formação física, psíquica e moral em que se encontram, por 

isso necessitam de plenas condições para o seu desenvolvimento integral. A 

Doutrina da Proteção Integral foi introduzida pela Constituição Federal de 1988 

no ordenamento jurídico brasileiro, na qual considera dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

➢ Prioridade absoluta para a criança e ao adolescente nos serviços 

públicos, na formulação e execução das políticas, na destinação privilegiada de 

recursos públicos, bem como prioridade absoluta na área da saúde, tendo direito 

à primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, 

considerando a fragilidade inerente à própria condição especial de pessoa em 

desenvolvimento.  

➢ Reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos significa compreendê-los como dignos de todos os direitos da pessoa 

humana. Mesmo que em razão da sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento não apresentem condições de reivindicá-los, dependendo de 

outros para isto, continuam sendo detentores dos direitos sem nenhum prejuízo. 

Tendo assim as crianças adolescentes além dos direitos garantidos aos adultos, 

que sejam aplicáveis a sua idade, os direitos especiais reservados a sua 

condição peculiar de desenvolvimento. 

➢ Descentralização político-administrativa pressupõe a distribuição 

de competências, papéis, atribuições e responsabilidades da família, do estado 

e sociedade na efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, isto é, essas 



três instituições não podem, nem devem agir isoladamente, devendo existir uma 

articulação para proteção dos direitos da criança e do adolescente. Assim, 

conforme o pacto federativo, a política de promoção, proteção e defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes deve se dar de forma compartilhada pelas 

três esferas de governo. O princípio da descentralização tem o mérito da 

aproximação da política, ou seja, as políticas públicas devem ser realizadas na 

localidade onde residem as pessoas, se reconhecendo o papel da sociedade nas 

decisões que afetam sua própria realidade. Para Lima a descentralização 

política- administrativa é: 

... uma alternativa que funcionalmente pretender trazer 

eficácia as ações governamentais e não-governamentais 

em termos de políticas públicas, pois uma vez que se divide 

a competência para atuação entre os entes da federação e 

dos demais seguimentos da sociedade civil organizada, 

torna mais simples legitimar os programas e ações sociais. 

A descentralização político-administrativa retira do ente 

federal a competência exclusiva para atuação na área da 

assistência social. (LIMA, 2007, p. 49). 

Este princípio, rompe-se de vez com as práticas assistencialistas e 

caritativas representadas pelo direito do menor.  Assim, tal princípio visa  

...]promover o reordenamento institucional, promovendo 

um conjunto de serviços de efetivo atendimento às 

necessidades de crianças, adolescentes e suas próprias 

famílias por meio de políticas de proteção e defesa de 

direitos, bem como de atendimento em todos os campos 

destinados à efetivação dos direitos fundamentais. 

(CUSTÓDIO, 2009, p. 36). 

➢ Participação e controle social pressupõem a participação da 

comunidade na formulação de políticas públicas e aplicação de recursos 

públicos. Foram incorporados na normativa nacional pela Constituição de 1988, 

inaugurando uma concepção de Estado amplo do qual a sociedade civil 

organizada também é parte integrante. Através de promoção de políticas 

públicas na área do direito da criança e do adolescente, com a participação e 



fiscalização de toda a sociedade atuando em Conselhos Tutelares, Conselho de 

Direitos, Fórum de Direitos bem como nas Conferências de Direitos da Criança 

e do Adolescente, assim se tornam um importante instrumento de controle social 

e garantia de transparência dos atos do poder público. 

➢ Intersetorialidade e trabalho em rede configuram que a formulação 

e implantação das ações ocorram necessariamente de forma articulada entre os 

diversos setores das diferentes políticas públicas, além da articulação entre o 

governo e a sociedade civil nas três esferas de estado, respeitando as 

especificidades das competências de cada uma das partes. Essa articulação 

inclui a integração com os poderes legislativo e judiciário. 

Diante disso, os princípios do Direito da Criança e do Adolescente são 

verdadeiras ferramentas para efetivação dos direitos fundamentais de crianças 

e adolescentes, pois além de integrar a teoria da proteção integral, rompem com 

estigmas do menorismo ainda tão presentes na sociedade. 

 

2.2. Marco Legal 

          Os marcos legais são os instrumentos legais que norteiam a execução das 

Políticas Públicas da criança e do adolescente em todo o país. Assim todos os 

envolvidos como tema devem tê-los como parâmetros para a execução e a 

implantação dos programas e serviços direcionados a criança e ao adolescente. 

Elencamos os principais documentos internacionais e nacionais, em relação aos 

direitos das crianças e dos adolescentes. 

➢ Lei do Ventre Livre, 1871; 

➢ Declaração de Genebra, de 1924; 

➢ Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948; 

➢ Convenção sobre os Direitos da Criança; 

➢ Constituição Federal / 1988 [Art. 6°, 194, 203 e 204]; 

➢  Estatuto da criança e do adolescente [Lei N° 8.069/1990]; 



➢ Lei nº 10.097/2000, consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 

reformulou sobre o contrato de aprendizagem dos adolescentes; 

➢ Lei nº 11.788/2008, que dispõe especificamente sobre o estágio de 

estudantes; 

➢ Decreto nº 6.481/2008, que trata sobre a proibição das piores formas 

de trabalho infantil e da ação imediata para sua eliminação, contendo 

a chamada Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP); 

➢  Política Nacional de Assistência Social – PNAS [resolução CNAS n° 

145/2004]; 

➢ Novo código civil [lei 10.406/2002];  

➢ Lei nº 12.010/2009, conhecida como Lei Nacional de Adoção; 

➢ Lei nº 12.594/2012 que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) 

➢ Resoluções nº 105/2005, 113/2006 e 139/2010 do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que 

regulamentam as disposições do Estatuto referentes aos conselhos de 

direitos, ao sistema de garantia de direitos e aos conselhos tutelares, 

respectivamente. 

 

2.3. Marco Conceitual 

2.3.1 Proteção Integral para a Criança e do Adolescente. 

O princípio da proteção integral para a criança e adolescente, surgiu na 

década de 80, após a instituição da Comissão de Direitos Humanos da ONU, 

substituindo o paradigma da situação irregular e elevando as crianças e 

adolescentes a serem sujeitos de direitos.  

Para Mendes, o princípio de integralidade para a criança e adolescente 

é: 

A proteção integral tem como fundamento a concepção de 

que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, frente 



à família, à sociedade e ao Estado. Rompe com a idéia de 

que sejam simples objetos de intervenção no mundo 

adulto, colocando-os como titulares de direitos comuns a 

toda e qualquer pessoa, bem como de direitos especiais 

decorrentes da condição peculiar de pessoas em processo 

de desenvolvimento. 

No Brasil, a proteção integral para a criança e adolescente veio se 

afirmar somente em 1988 Constituição Federal, no seu artigo 227 e mais tarde 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, de 13 de julho de 

1990, no seu artigo 4º, aonde atribuem como dever da família, da sociedade e 

do Estado a responsabilidade em assegurar os direitos fundamentais, 

estabelecendo que sua realização deve ser realizada com absoluta prioridade 

todas as suas necessidades de proteção integral. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, 2016). 

E no artigo 4º, Parágrafo Único, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

determina a abrangência da garantia e absoluta prioridade aos direitos 

referentes à vida, à saúde, à educação, à alimentação, à esporte, à cultura, à 

lazer, à profissionalização, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 

comunitária. 

A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias;  

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública;  

c) preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas;  



d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

(ECA, 2016). 

Portanto, a responsabilidade de proteger os direitos da criança e 

adolescente cabe: a família, a sociedade e o Estado que antes eram titulares 

desses direitos, passaram a ter o dever de assegurá-los e garanti-los diante de 

qualquer ameaça ou violação.  

Além disso, a lei determina que em casos de conflitos, o princípio da 

prioridade absoluta reforça verdadeira diretriz de ação para a efetivação dos 

direitos fundamentais, na medida em que estabelece a prioridade na realização 

das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada dos recursos 

necessários à sua execução, garantindo assim as crianças e adolescentes não 

somente o direito a vida, mas como também sua qualidade de vida. 

A proteção integral para às crianças e adolescentes é de forma 

diferenciada por serem consideradas pessoas desiguais em relação aos adultos. 

Assim, o Estatuto da Criança e Adolescente vem para proteger a juventude, 

como também consolidar o princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente, a fim de permitir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social com condições básicas de respeito e dignidade.  

 

2.4. Sistema de Garantia de Direitos – SGD e atores sociais. 

De acordo com Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, “sistema é um 

conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam 

um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função” 

(OLIVEIRA, 2002, p.35). É partindo desse sentido de organização das ações e 

atribuições na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes que se 

estabelece o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Para a consolidação da Doutrina da Proteção Integral preconizada na 

CF/1988 e no Estatuto, o Brasil caminhou para a estruturação de um sistema 

que organiza a proteção e a garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, estabelecendo atribuições e funções e institucionalizando a 

integração entre os órgãos que atuam nesta área. O Estatuto, apesar de definir 



responsabilidades dos entes, não organizou formalmente e de maneira integrada 

as instituições que atuam na garantia de direitos. Foi com o advento da 

publicação da Resolução nº 113/2006 do CONANDA que se instituiu 

formalmente o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(SGD), que se constitui na articulação e integração das instâncias públicas 

governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e 

no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a 

efetivação dos direitos da criança e do adolescente, estabelecendo as 

atribuições específicas dos componentes desse Sistema e das esferas de 

governo. Significando um grande avanço na proteção de crianças e 

adolescentes, mais do que um sistema em si, o SGD é a integração de vários 

sistemas que convergem para a proteção integral de crianças e adolescentes. O 

SGD só existe na interlocução com outros sistemas nacionais, como o de saúde, 

de assistência social, dentre outros. A proposta é de que todas as instituições, 

executando suas funções de modo colaborativo, possam ser facilitadoras da 

garantia integral de direitos. Não é fixada uma hierarquia entre as instituições, 

mas, sim, cada uma executa a sua parte de um todo que se forma no conjunto, 

sendo que algumas ações imprescindíveis só podem ser executadas se os 

serviços trabalharem em parceria, em uma concepção de intersetorialidade.  

A atuação em rede é estratégia de ação que pretende escapar da visão 

reducionista em que somente um agente/instituição é o responsável por tomar 

as decisões, como ocorria com a figura do Juiz de Menores no Código de 

Menores. Nesses termos, incumbem a esse Sistema a garantia e a efetivação 

dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos em 

prol de todas as crianças e os adolescentes, de maneira que estes sejam 

reconhecidos e respeitados como sujeitos de direitos e como pessoas em 

peculiar condição de desenvolvimento. Busca-se, assim, a salvaguarda das 

crianças e dos adolescentes de quaisquer ameaças e violações de direitos, além 

da garantia da apuração e da reparação de eventuais ameaças e violações. Ao 

instituir o SGD, a Resolução nº 113/2006 estabeleceu três eixos de atuação de 

seus partícipes, sendo todos eles interdependentes e integrados: promoção, 

defesa e controle social da efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, conferindo atribuições e lócus específicos de cada ente dentro da 

organização desse Sistema.  



A promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes realiza-se por 

meio da formulação e implementação da política de atendimento a esse público 

específico. O desenvolvimento dessa política envolve a satisfação das 

necessidades básicas das crianças e dos adolescentes, sendo que ela deve ser 

operacionalizada a partir da descentralização político- -administrativa, com a 

participação da população na sua formulação e controle. A política de 

atendimento das crianças e dos adolescentes operacionaliza-se por meio de 

serviços e programas das mais diversas políticas públicas, da execução de 

medidas de proteção desses direitos, bem como da execução de medidas 

socioeducativas. Essa política especializada deve funcionar de forma transversal 

e intersetorial, com a articulação de todas as políticas públicas de infraestrutura, 

institucionais, econômicas e sociais, e com a integração de todas as suas ações, 

a fim de que seja alcançada a efetivação de todos os direitos fundamentais das 

crianças e dos adolescentes.  

A defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes compreende a 

garantia do acesso à justiça por intermédio das instâncias públicas e 

mecanismos jurídicos de proteção dos seus direitos, com o intuito de se 

assegurar a impositividade, a exigibilidade e a mais rápida restituição desses 

direitos. A concretização da defesa dos direitos depende da participação intensa 

daqueles institutos denominados de “porta de entrada” das denúncias e 

situações de violações de direitos, tendo especial destaque os conselhos 

tutelares e a polícia judiciária, por meio de suas delegacias especializadas. Faz-

se necessária também a atuação dos órgãos do Poder Judiciário, como as varas 

especializadas, os tribunais e as comissões judiciais de adoção, bem como do 

Ministério Público, a exemplo das promotorias e as procuradorias de justiça. 

Ademais, as defensorias públicas e os serviços de assessoramento jurídico e 

assistência judiciária desempenham função essencial na viabilização do 

necessário acesso à justiça. Ainda, compõem o eixo de defesa dos direitos a 

Advocacia Geral da União, as procuradorias gerais dos estados, a polícia militar, 

as ouvidorias e as entidades sociais de defesa de direitos humanos, incumbidas 

de prestar proteção jurídico-social, nos termos do art. 87, V, do Estatuto.  

O controle da efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes é 

instrumentalizado pela atuação das instâncias públicas colegiadas, nas quais 

deve ser garantida a paridade da participação de instituições da sociedade civil 



organizada e de órgãos governamentais. As principais instâncias de controle são 

os conselhos de direitos de crianças e adolescentes, os conselhos setoriais de 

formulação e controle de políticas públicas e os órgãos e poderes de controle 

interno e externo definidos nos arts. 70 a 75 da CF/1988. Destacam-se as 

funções fundamentais realizadas pelos conselhos de direitos, que deverão 

acompanhar, avaliar e monitorar as ações públicas de promoção e de defesa de 

direitos, deliberando a respeito mediante normas, recomendações e orientações, 

vinculando as ações governamentais e da sociedade civil organizada. O controle 

social é esfera soberana e própria de operação da sociedade civil, possibilitando 

o pleno exercício da democracia participativa.  

Nesses termos, a fim de ressaltar a importância da democracia 

participativa nas políticas públicas direcionadas à efetivação dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, cabe a realização de reflexões sobre o 

protagonismo juvenil e a necessidade de seu fortalecimento. Com o 

reconhecimento de que crianças e adolescentes são dotados de direitos, tanto 

de igualdade quanto de liberdade, vem a perspectiva de que suas ideias e 

necessidades precisam ser ouvidas e consideradas ao serem pensadas ações 

a eles dirigidas.  

 

 

A figura apresenta o tipo de instituições, serviços ou conjunto de política 

pública que se vincula, prioritariamente, a cada eixo. Observa-se que alguns 

entes, como o conselho de direitos e o Ministério Público, possuem funções 

institucionalizadas que incluem a atuação em mais de um eixo, por isso os 

círculos representativos dos eixos aparecem em interseções. Há também o caso 



da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), inserida como um órgão de defesa, 

dada sua possibilidade de canal de denúncia e facilitação do acesso à justiça, 

mesmo não executando medidas processuais. No entanto, por intermédio das 

comissões da criança, a OAB também se volta à promoção e ao controle social. 

A fundamentação legal da política pública voltada à garantia de direitos de 

crianças e adolescentes vem permitindo a concretização de ações cruciais para 

que o objetivo da política seja atingido. No entanto, a legislação não coincide 

com a realidade social, e sim disponibiliza um sentido que orienta a ação de 

grupos e indivíduos que precisam lidar com uma complexa trama social e com a 

coexistência de muitos significados, que nem sempre apontam para a mesma 

direção da ação. Desse modo, para uma aproximação com a realidade é 

necessário compreender as práticas vigentes, a adequação entre princípios 

legais e fatos, a relação entre demanda e serviços disponíveis. 

 

2.5. Intersetorialidade e trabalho em rede. 

O ECA prevê a necessidade do trabalho intersetorial e em rede no art. 86, 

ao destacar que “A política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios”. 

A intersetorialidade significa trabalhar entre setores, ou seja, enfatiza os 

vínculos entre os grupos, entre as burocracias, entre as políticas, exigindo um 

olhar para o trabalho produzido em conjunto, para atingir um objetivo comum.  

          Segundo o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Estado do Paraná, devido a complexidade das situações vivenciadas pelas 

crianças e adolescentes, bem como a organização das políticas públicas por 

setores ou segmentos, impõem-se que o atendimento às crianças e aos 

adolescentes seja realizado em rede, de forma articulada e intersetorial para que 

seja prestado completa e satisfatoriamente.  

Essa rede deve ter ações voltadas à prevenção e à proteção 

das crianças, dos adolescentes e de suas famílias, implementadas por meio de 

políticas públicas do Poder Público com a participação da sociedade civil 

(DIGIÁCOMO, 2012c). 



Apesar da importância, BOURGUIGNON (2001) afirma que trabalho em 

rede constitui-se, hoje, um grande desafio para os profissionais vinculados às 

políticas públicas, gestores municipais, conselheiros pertencentes aos diferentes 

Conselhos de Direitos que respondem pela garantia dos direitos fundamentais 

do cidadão. Diante do quadro de fragilização das políticas públicas, é oportuno 

refletir sobre como definir estratégias que viabilizem, na realidade local, meios, 

recursos e possibilidades de garantir os direitos dos cidadãos. 

 

 

2.6. Descentralização político-administrativa e o papel do município na 

política direcionada a criança e ao adolescente. 

Segundo Limana (1999) foi somente após a constituição de 1988 que se 

pode dizer que existe a possibilidade de uma democracia no Brasil e 

consequentemente a descentralização político administrativa, a partir da 

existência de uma constituição democrática; estruturada; de uma sociedade civil 

que reconhece suas instituições políticas e está predisposta a participar na 

criação de um desenvolvimento democrático. 

A Descentralização Política administrativa caracteriza-se quando 

um poder antes absoluto, passa a ser repartido, ou seja, o estado por seus 

diversos órgãos e nos diversos níveis da federação estará prestando serviço 

por execução direta  sendo o titular do serviço e o seu executor dentro de sua 

estrutura administrativa (ministérios, secretarias, departamentos, delegacias), 

dotados de autonomia política, financeira e administrativa. 

Partindo do princípio da descentralização político administrativa, faz-se 

necessário discutir a responsabilidade dos munícipio na política relacionada a 

criança e ao adolescente.  

Os municípios possuem o dever de estruturar um sistema de garantia de 

direitos. Conforma já explicitado neste plano e conforme o ECA, é dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder
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a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude. 

Ainda segundo o ECA artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

São linhas de ação da política de atendimento: 

I - políticas sociais básicas; 

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 

aqueles que deles necessitem; 

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial 

às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 

opressão; 

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças 

e adolescentes desaparecidos; 

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança 

e do adolescente. 

VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 

afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à 

convivência familiar de crianças e adolescentes; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) 

VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, 

especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 

necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. 

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). 

Assim considerando a descentralização política e também o ECA, através 

de políticas públicas já criadas faz-se necessário a efetivação de políticas 

públicas de maneira à realmente garantir a plena efetivação dos direitos. 

 

 



3. MARCO SITUACIONAL – DIAGNÓSTICO 

A seguir, apresenta-se o diagnóstico municipal nas diferentes áreas. 

Destaca-se que todas as informações contidas são cópias fidedignas do que foi 

repassado pelas instituições.  

 

3.1. Histórico de José Boiteux 

  O município de José Boiteux se localiza no Alto Vale do Itajaí, Estado de 

Santa Catarina. Sua evolução histórica tem estrita ligação com a história do 

município de Ibirama, na qual pertenceu como distrito até o ano de 1989. 

José Boiteux, conhecido como Scharlach, por muitos anos, foi desbravada 

por alemães, em fins do século passado e início deste. Com a propagação 

governamental, outros grupos de imigrantes italianos, que havia se fixado no 

Vale do Itajaí, Rodeio, Guaricana, tomaram conhecimento destas terras, sendo 

que, alguns permaneceram, seguiram rio acima até atingirem a região de 

formação atualmente Vitor Meireles. 

O primeiro nome dado ao atual Município de José Boiteux conforme já 

citado anteriormente foi Scharlach, ao Doutor Júlis Scharlach, o mesmo foi 

advogado em Hamburgo e primeiro conselheiro fiscal da Sociedade 

Colonizadora Hanseática, nome dado pelos primeiros colonizadores que aqui 

se estabeleceram, porém, mais tarde mais precisamente 04 de fevereiro de 

1934, se passou a denominar José Boiteux, pelo Decreto de 469 artigo 1º, o 

Coronel Aristiliano Ramos, interventor Federal no Estado de Santa Catarina, no 

uso das atribuições e consultado os interesses do município de Blumenau, criou 

o distrito de José Boiteux, homenageando o historiador e Político Catarinense 

José Artur Boiteux. 

     O Município poderia ter escolhido o seu primeiro Prefeito e Câmara de 

Vereadores já em novembro de 1988, mas um cidadão residente na cidade de 

Itajaí, alega numa ação judicial, junto ao Supremo Tribunal Eleitoral, a 

inconstitucionalidade do novo município, entretanto uma emenda 

constitucional, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina, viabilizou a criação do município de José Boiteux, que efetivamente 

aconteceu no dia 26 de abril de 1989. 



Em por fim, José Boiteux consegue pela segunda vez sua emancipação 

política administrativa, tendo como primeiro Prefeito o Senhor Augustinho 

Fusinato, no período de 1990 a 1992.  

 

3.1.1. Etnia 

A população de José Boiteux está dividida por etnias: Branca, Índia e 

Quilombola Cafuza, somando aproximadamente 5.053 habitantes, dos quais 

vivem na área urbana e na área rural, localizados em 17 comunidades e são 

descendentes de alemães, italianos, índios e quilombola cafuza. Cada grupo 

procura manter as tradições dos seus antecedentes e expressam isto, no modo 

de trabalhar nas relações familiares, na cultura e na religião. 

 

3.1.1.1Cultura Alemã 

Os primeiros imigrantes alemães chegaram em terras Brasileiras, no ano 

de 1824, esta imigração concentrou-se, especificamente, nos três estados do 

Sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os imigrantes eram 

em sua maioria pequenos agricultores, que vieram ao Brasil devido ao desnível 

social e econômico existente na Alemanha, provavelmente, vieram ao Brasil 

para fugir da concentração da pobreza e da fome, que se alastrava nas 

pequenas propriedades rurais da Alemanha. 

Os imigrantes alemães viam no Brasil saídas para um futuro melhor, já 

que ali, cada qual poderia ter o seu próprio pedaço de chão, o que era oferecido 

pelo Governador Brasileiro. 

No Brasil os imigrantes alemães organizaram-se em pequenas 

propriedades, e trouxeram em sua bagagem costumes e tradições: 

vestimentas, comidas e danças típicas. Preocuparam-se de forma especial com 

a questão religiosa, reuniram-se em comunidades religiosas, com enormes 

sacrifícios, construíram suas igrejas e a lado desta uma escola, pois viam que 

a educação era imprescindível na vida das crianças. E casa Pastoral onde o 

Pastor (o qual certamente era professor), residia com a sua família. 



Algumas dessas famílias que vieram para o Sul, migraram para município, 

através da colonizadora Hanseática. 

 

3.1.1.2. Cultura Italiana 

Quando se abriu a estrada pelo Vale do Itajaí, ligando a colônia de 

Blumenau com o Planalto, veio uma importante oportunidade para a 

colonização italiana. Em 1864 o engenheiro Emílio Odebrecht recebeu a 

incumbência de traçar a estrada de rodagem de Blumenau a Curitibanos 

ligando assim o vale e o próprio planalto ao estuário de Itajaí. Recebiam os 

contratantes dos diversos trechos de estrada a construir um terço em dinheiro 

e dois terços em terras. Nasceram dali numerosas outras localidades, inclusive 

italianas, tudo ia sendo superiormente coordenado. Dez anos depois que o 

engenheiro Emílio Odebrecht recebera a incumbência de traçar a estrada de 

Blumenau a Curitibanos, agora, em 17 de junho de 1874, o Governo Imperial 

assina contrato com o Comendador Joaquim Caetano Pinto Júnior, para trazer 

da Europa, em dez anos, 100 mil imigrantes. Ocorreu agora a fundação das 

colônias italianas de Timbó (onde já havia alguns alemães em 1869), Rodeio 

(1875), Escura (1875), Rio dos Cedros, e outras em mais regiões do Vale do 

Itajaí. 

 A partir do apoio em Blumenau se difundiram os italianos amplamente 

pelo médio e alto Vale do Rio Itajaí, penetrando mesmo as cidades alemãs, os 

imigrantes italianos tiveram grande contribuição no início da colonização de 

José Boiteux, antigo Scharlach, como também em toda a história do município. 

 

3.1.1.3. Cultura Quilombola Cafuza 

A comunidade Cafuza é um grupo renascente da Guerra do Contestado, 

são descendentes de Jesuínos Dias de Oliveira, filhos de escravos africanos e 

de Antônia Lotéria de Oliveira, filha de uma nação indígena desconhecida. 

Durante muitos anos as famílias quilombola ocuparam terras desertas do 

Mirador, em 1947, são expulsos e aldeados na localidade do Platê da Reserva 

Duque de Caxias. 



Atualmente, vivem no assentamento na localidade do Alto Rio Laeiz, com 

o número de aproximadamente 130 pessoas, em 30 famílias tendo como maior 

preocupação em garantir a cultura e a sobrevivência do grupo. 

Desde 26 de novembro de 1992, os cafuzos desenvolvem seus objetivos 

e metas de forma organizada, a Comunidade mantém suas tradições antigas 

de organização sócio comunitária. 

 

3.1.1.4. Cultura Indígena 

Em 1914, uma pequena equipe de funcionários do Serviço de Proteção 

ao Índio – SPI, conseguiram finalmente contato pacífico com os Xoklengs. 

Eduardo de Lima e Silva Hoerhan chegou a região na qualidade de pacificador 

e iniciou seu trabalho por volta de 7 de setembro de 1914, foi designado para 

estabelecer a paz no sertão e procurar eliminar as ações violentas dos 

bugreiros. Eduardo de Lima e Silva Hoerhan era idealista e apaziguou a tribo 

xokleng que vinha sofrendo um verdadeiro genocídio, vítimas dos ataques 

constantes dos bugreiros, que agiam em defesa dos interesses dos 

colonizadores do vale. 

A história conta que Eduardo utilizou a música no trabalho de pacificação, 

manteve a cultura indígena quase intocada, não queria ele abrir a reserva para 

o contato com homens brancos, ele tentou atender os índios em suas 

necessidades quase imediatas, preocupavam-se com a segurança dos 

mesmos, iniciou uma longa caminhada e discussão com o Governo do Estado 

e com a colonização Hanseática.  

Paralela a miséria surgiram várias doenças, fazendo muitas vítimas entre 

os índios, desesperado, Eduardo disse: “se pudesse prever que iria velos 

morrer tão miseravelmente, os teria deixado na mata onde os mesmos 

morreriam mais felizes e defendendo-se de armas na mão contra os bugreiros 

que os assaltavam”.  

Eduardo era chamado pelos índios de Katanghara, foi chefe do posto 

durante 40 anos, como conta o livro de Silvio Coelho 1973, que Eduardo foi 

amado e odiado por índios e brancos, faleceu em 30 de agosto de 1976, e está 

sepultado modestamente no Cemitério Municipal de Ibirama. 



A partir de 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio - FUNAI em 

substituição ao SPI, que atua como órgão assistencialista ou de assistência ao 

índio, desde aquela época até os dias atuais. 

Em relação à cultura indígena, é preservada a língua materna e houve a 

implementação do ensino bilíngüe nas escolas indígenas. 

 

3.2. Quanto ao direito a vida e a saúde. 

3.2.1. Secretaria municipal de saúde e secretaria especial de saúde 

indígena – SESAI1. 

3.2.1.1. Indicadores de saúde. 

 Para se ter uma ideia de como está a saúde da criança e do adolescente 

do município de José Boiteux serão analisados alguns indicadores de saúde 

referentes aos anos de 2014 e 2015, descritos na tabela a baixo. 

                               Indicadores de saúde  2014 2015 

Taxa de mortalidade infantil 4,76 2,22 

Taxa de mortalidade em menores de 5 anos 3,03 01,03 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia 

elétrica 

 

99,94 

 

99,99 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios urbanos com 

serviço de coleta de lixo 

 

99,97 

 

100 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios rurais com 

energia elétrica  

97,99 99,99 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com banheiro 

e água encanada  

95,60 100 

Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 3,06 0,93 

 

                                                           
1 Texto e dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde na pessoa de Graciele Lansnaster 

 



3.2.1.2. Taxa de mortalidade infantil 

 A taxa de mortalidade infantil é um indicador social ou demográfico 

representado pelo número de crianças que morreram antes de completar um ano 

de vida a cada mil crianças nascidas vivas no período de um ano. É um 

importantíssimo indicador da qualidade dos serviços de saúde, saneamento 

básico e educação de uma cidade, país ou região. 

 

3.2.1.2.1. Causas da mortalidade infantil. 

 Sendo um índice tão importante, medir a mortalidade de bebês traz 

implícito um incômodo. Pois é um questionamento a respeito da 

responsabilidade que sociedade e Estado possuem nesse quadro. Os fatores 

mais importantes que promovem a mortalidade infantil são: 

• Falta de assistência e de instrução as gestantes 

• Ausência ou deficiência no saneamento básico 

• Ausência ou deficiência de acompanhamento médico  

• Ausência de políticas públicas efetivas em educação  

O saneamento básico é o fator mais grave quando a água e esgoto 

não tratados provocam a contaminação da água e, por consequência dos 

alimentos ocasionando doenças como hepatite, malária, febre amarela, cólera, 

diarreia entre outras. Essas doenças em conjunto com quadros de desnutrição 

são fatais. 

Santa Catarina registra a menor taxa de mortalidade infantil e a maior 

expectativa de vida do País. É o que aponta um estudo divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). 

Para cada 1000 crianças nascidas vivas, 2,53 menores de um ano 

morrem. O valor é quase 70% menor que a taxa observada em alagoas, 

considerado o estado com as menores taxas era o Rio Grande do Sul.  



A menor taxa de mortalidade na infância, que considera o óbito de 

crianças até cinco anos de idade, também foi verificada em SANTA CATARINA. 

No Estado 2,90 menores de cinco anos morrem a cada 1000 nascidos vivos. 

Os catarinenses ainda ocupam a primeira posição em esperança de vida 

ao nascer, com uma expectativa média de 76,8 anos de idade 73,7 para os 

homens e 79,9 ás mulheres. A última posição é ocupada pelo Maranhão, com 

68,7 anos de idade. 

O programa das nações unidas para o desenvolvimento anunciou que os 

10 municípios com melhor expectativa de vida do Brasil estão em Santa 

Catarina, Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú, e Rio do Sul. 

 

3.2.1.2.2. Taxa de mortalidade em menores de 5 anos. 

 O indicador mortalidade até cinco de idade também apresentou queda nos 

anos de 2014 e 2015. Nesse indicador pode-se constatar uma redução de cerca 

de 2,0 %. Esse resultado, somado ao da taxa de mortalidade infantil, reforça a 

conclusão de que houve uma melhoria na prestação de serviço de saúde do 

município de José Boiteux para esse público. 

 Comparativamente, os dados do município com o estado indicam que 

José Boiteux segue a tendência de queda, como observado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico: taxa de mortalidade menores de 5 anos 2014/2015. 
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3.2.1.2. Percentual de crianças/adolescentes de sexo feminino de 10 a 17 

anos que tiveram filhos. 

 

 O indicador de crianças/adolescentes do sexo feminino de 10 a 17 anos 

que tiveram filhos, sofreu uma queda muito significativa de 3,06 % de 2014 para 

0,93% em 2015. Essa melhoria se deve pela existência do programa de 

planejamento familiar e orientações quanto a questão 0relacionadas à 

sexualidade para os adolescentes nas escolas realizada pela saúde. 

 Santa Catarina ainda tem percentuais mais baixos que José Boiteux, o 

estado em 2014 apresentava 0,64 % e 2015 0,47 % de suas crianças e 

adolescentes engravidaram entre os 10 e 17 anos. 

 O município de José Boiteux também tem reserva indígena onde a cultura 

das crianças/adolescentes é diferenciada quanto ao planejamento familiar. José 

Boiteux apresenta índices maiores que o estado de Santa Catarina, tendo em 

vista muito trabalho para ser realizado com as crianças e adolescentes nesta 

questão  conforme visto em gráfico abaixo. 

 

Gráfico: Taxa de crianças/adolescentes sexo feminino de 10 a 17 anos que 

tiveram filhos. 
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3.2.1.3. Indicadores epidemiológicos. 

 Os indicadores que demonstram as condições sanitárias do município, 

percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica, percentual 

de pessoas que vivem em domicílios urbanos e rurais com serviço de coleta de 

lixo, percentual de pessoas que vivem em domicílios com banheiro e água 

encanada tiveram aumento entre 2014 e 2015, estando acessíveis a quase toda 

a população do município. 

  Nos índices percentuais de pessoas que vivem em domicílios com 

energia elétrica e percentual de pessoas que vivem em domicílios com banheiro 

e água encanada, José Boiteux acompanhou a tendência nacional de melhoria 

na infraestrutura urbana e rural destinada a população. 

 

3.2.1.4. Cobertura estratégia de saúde da família. 

 O atendimento de saúde é municipalizado e gerenciado pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), o município conta com 100% de cobertura das 

equipes da Estratégia da Saúde da Família, a rede de serviço é composta por: 

• 2 equipes de Estratégia de Saúde da Família com saúde bocal; 

• 1 equipe de apoio para saúde indígena composta pelo SESAI – 

Secretaria Especial de Saúde Indígena; 

• Ambulatório de pronto atendimento das 19:00 horas da noite até as 

07:00 horas da manhã. 

Os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica são executados pela 

Secretária Municipal da Saúde. 

A rede dos serviços de saúde carece da implantação do NASF- Núcleo de 

Apoio á Saúde da Família, o qual conta com equipe multiprofissional para 

oferecer apoio técnico ás equipes dos ESFs. 

 

 



3.3. Quanto ao direito à liberdade, ao respeito e a dignidade. 

3.3.1. Conselho Tutelar2. 

Demonstrativo dos procedimentos do Conselho Tutelar de José Boiteux, 

conforme os registros que constam em nossos arquivos nos anos de 2013 a 

2015. 

Os atendimentos ocorridos no período, foram na realidade compostos de visitas, 

notificações, advertências, verificações, e outros atos que foram feitos pelos 

componentes deste conselho. 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

introduz na legislação brasileira em seu artigo 5º Nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligencia, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.  

TRABALHO INFANTIL Elencado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

em seu artigo 60 É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de 

idade, salvo na condição de aprendiz. (Vide Constituição Federal).  

VIOLÊNCIA REPRODUZIDA POR ADOLESCENTE o ato infracional está no 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 103, 104 parágrafo único e 

105 considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos as 

medidas previstas nesta Lei, para efeitos desta Lei, devem ser considerada a 

idade do adolescente e a data do fato. Ao ato infracional praticado por criança 

corresponderão as medidas previstas no Artigo 101.  

PROGRAMAS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO está em seu artigo 

7º, 15 e 98 do Estatuto da Crianças e do Adolescente, a criança e o adolescente 

tem direito a proteção a vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 

em condições dignas de existência. A criança e o adolescente tem direito a 

liberdade, ao respeito e a dignidade como pessoas humanas em processo de 

                                                           
2 Texto e dados fornecidos pelo Conselho Tutelar. 

 



desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos 

na Constituição e nas Leis. As medidas de proteção à criança e ao adolescente 

são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados 

ou violados. 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS o artigo 11 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente está assegurado atendimento integral a saúde da 

criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido 

o acesso universal e igualitário as ações e serviços para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde. 

 

Procedimentos  2013 2014 2015 

Atendimentos 123 132 137 

Vítimas de violência 12 9 6 

Trabalho infantil 8 8 11 

Violência reprod. por adolescentes 9 11 8 

Prog. Especiais prom. E proteção 11 9 20 

Crianças adolescentes com deficiências 7 2 10 

 

 

123

12 8 9 11 7

132

9 8 11 9
2

137

6 11 8
20

10

Atendimentos Vitimas de
Violência

Trabalho Infantil Violência Rep.
p/

Adoelescentes

Prog. Prom. e
Proteção

Crianças e
Adolesc. Com

Def.

Conselho Tutelar

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015



3.3.2. APAE3 

A Escola Especial ‘Flor do Amanhecer” – APAE – atende crianças e 

adolescentes com Deficiência Intelectual  ou com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor nas seguintes turmas: 

 

3.3.2.1. Estimulação essencial  

Descrição: Este serviço atende crianças de zero a cinco anos e onze 

meses com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e/ou de alto risco (baixo 

peso ao nascer, prematuridade, etc.), decorrentes de fatores genéticos, 

orgânicos e/ou ambientais.  O objetivo é proporcionar estratégias de 

estimulação, possibilitando um desenvolvimento equilibrado com o aumento do 

potencial para garantir uma melhor evolução nas etapas de desenvolvimento 

neuropsicomotor. As crianças são atendidas em espaço físico devidamente 

organizado para esse fim. Este serviço visa o desenvolvimento integral da 

criança, envolvendo as áreas motora, sensório-perceptiva, sócio-afetiva, 

cognitiva e da linguagem, centrando maior atenção nos aspectos que 

evidenciam maior defasagem, na qual a criança é estimulada de forma global, 

como ser único e íntegro. O atendimento é realizado por um professor com 

orientação e/ou intervenção dos profissionais das áreas de assistência social, 

Fisioterapia (em conjunto com a secretaria de saúde) e psicologia e 

fonoaudiologia. O planejamento é individual de acordo com as necessidades 

apresentadas, utilizando metodologia específica (GUIA PORTAGE). Os 

brinquedos e os jogos são largamente utilizados no processo de estimulação. 

São trabalhadas as questões relacionadas à afetividade como forma de 

interação, ludicidade, autonomia, diferentes formas de linguagens, 

concentração, atenção, memória, organização, análise e síntese, classificação, 

comparação, orientação espacial e temporal. É fundamental que a criança seja 

a produtora da ação, devendo atuar de forma ativa na interação com o meio. A 

importância da estimulação ainda na primeira infância está ligada ao fato 

                                                           
3 Texto e dados fornecidos pela APAE. 

 



de ser essa a fase de maior capacidade de aquisições e em função da 

neuroplasticidade do sistema nervoso apresentada nessa fase de vida. 

Público-alvo atendido em: 

• 2013: 6 

• 2014: 5 

• 2015: 8 

• 2016: 9 

 

3.3.2.2. Serviço pedagógico específico (SPE) – 06 a 17 anos. 

Descrição: este serviço de educação especial é conveniado com a 

Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), organizado para atender 

educandos com diagnóstico de severos comprometimentos intelectuais. A 

Política de Educação Especial de Santa Catarina prevê este atendimento, com 

base legal na Resolução nº 112/06/CEE/SC - Conselho Estadual de Educação e 

no Artigo 10 da Resolução nº 2/CNE, Setembro 2001, que “garante ao educando 

com severos comprometimentos, o atendimento realizado pelo Serviço 

Pedagógico Especifico, com alunos que requeiram atenção individualizada nas 

atividades da vida autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e 

contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola 

comum não consiga prover, podem ser atendidos, em caráter extraordinário, em 

escolas especiais, públicas ou privadas, atendimento esse complementado, 

sempre que necessário e de maneira articulada, por serviços das áreas de 

Saúde, Trabalho e Assistência Social”. O objetivo é oportunizar condições para 

o desenvolvimento global do educando, que são atendidos são atendidos em 

grupos, conforme organização e convênio com a FCEE. O planejamento 

acontece de acordo com as especificidades da turma, contemplando atividades 

educacionais, exercícios reabilitatórios, estimulação motora, sensorial e 

cognitiva. São oferecidas também atendimento de educação física, informática 

e artes.  

Público-alvo atendido em: 



• 2013: 3 

• 2014: 3 

• 2015: 3 

• 2016: 3 

 

3.3.2.3. Serviço de atendimento educacional especializado para a área da 

deficiência intelectual– AEE/DI.  

Serviço direcionado ao aluno com diagnóstico de deficiência intelectual 

moderada que frequenta níveis e modalidades do ensino regular; tem por 

objetivo qualificar a estrutura do pensamento do educando para o 

desenvolvimento dos processos mentais superiores, através de metodologias, 

estratégias e recursos pedagógicos, que possibilitem a apropriação de 

conhecimento científico. Nos atendimentos são trabalhadas questões 

relacionadas à autonomia, diferentes formas de linguagem, concentração, 

atenção, memória, organização, análise e síntese, classificação, comparação, 

orientação espacial e temporal, resolução de problemas e textualidade.  Tem o 

objetivo de qualificar as funções psicológicas superiores do educando, para 

autorregulação de sua estrutura cognitiva, mediante investigação de estratégias 

pedagógicas que possibilitem avanços no seu processo de prendizagem. O 

atendimento deverá ser em grupo e, quando necessário, de forma individual em 

caráter temporário, conforme a necessidade do educando. 

   No AEE/DI são realizados atendimentos nas áreas de: 

• Educação Física – desenvolvida e elaborada para os usuários participarem da 

JORAVI - Jogos Regionais e Estaduais de Santa Catarina também a nível 

Nacional. 

• Artes - atividades de artes plásticas, teatro, dança e música, 

• Informática – atividades no laboratório da APAE.  

Público-alvo atendido em: 

• 2014: 4 



• 2015: 7 

• 2016: 5 

 

3.3.2.4. Nos Serviços de proteção Social Básica de Assistência Social para 

crianças e adolescentes a instituição oferta alguns programas. 

A Escola Especial ‘Flor do Amanhecer” – APAE – proporciona atendimento à 

crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual e Múltipla ou com atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor, promovendo seu desenvolvimento 

biopsicossocial e profissional, facilitando sua inclusão junto à família e 

sociedade, para o exercício pleno de sua cidadania. 

A APAE de José Boiteux presta serviços de Proteção Social Básica, Serviços de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade e serviços de apoio, 

orientação e acompanhamento às crianças e adolescentes e suas famílias com 

um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 

 

3.3.2.4.1. Programa 1:  “Atendimento Domiciliar Especializado”. 

Descrição: é um programa conveniado com a Fundação Catarinense de 

Educação Especial, em que são atendidas pessoas com deficiências severas e 

que estão impossibilitadas de frequentar a APAE, no qual necessitam de 

atendimento especializado domiciliar que viabilize reestruturação ambiental, 

social, de lazer, de recreação, de comunicação, de habilidades domésticas, de 

auto-cuidados, de reabilitação através de atividades sociais, psicomotoras, 

pedagógicas e de reabilitação, que serão desenvolvidas por uma equipe 

multiprofissional nas áreas de assistência social, psicologia, pedagogia e 

fonoaudiologia.   

 

3.3.2.4.2. Programa 2 - “Educação e Iniciação para o Trabalho”. 

Descrição: este programa tem o intuito de oportunizar aos usuários um espaço 

para desenvolver e aprimorar habilidades que venham facilitar a busca pela 

cidadania, estimulando a capacidade de escolha e decisão, bem como ampliar 

a percepção e passar a influenciar mais ativamente o meio social a que 

pertencem, pensando na construção de uma relação de parceria junto à APAE, 

família e sociedade. Tem como função também incentivar a busca pela 



autonomia, para sua inclusão. Desta forma serão trabalhados temas como a 

comunicação, liderança, oratória, legislação, treino para as atividades de vida 

prática/diária, e atividades que potencialize, identifique suas capacidades e 

habilidades laborais; motivando-os a se manifestarem sobre determinados 

assuntos e sobre a temática da pessoa com deficiência intelectual e múltipla nas 

políticas sociais. 

 

3.3.2.4.3. Programa 3: “Autodefensoria e Família”. 

Descrição: este programa visa capacitar pessoas com deficiência intelectual 

e/ou múltipla sobre temáticas relacionadas à sua emancipação pessoal, 

preparando-os como representantes da Rede Apaeana, com o intuito de dentre 

estes, escolher e formar dois representantes como Autodefensores da APAE de 

José Boiteux. O serviço de acontece mensalmente e tem como um de seus 

principais objetivos a defesa e valorização da diversidade e à promoção da 

dignidade das crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual e 

múltipla. Os encontros serão em forma de palestras interativas, com participação 

através da avaliação das características, habilidades e nível de 

comprometimento. As palestras e dinâmicas serão ministradas pela diretoria, 

equipe multiprofissional e convidados. Objetiva possibilitar a defesa de suas 

posições e indicar ações e serviços que atendam suas necessidades e 

expectativas, visando sua participação em todos os segmentos da sociedade.  

 

3.3.2.4.4. Programa 4: “Acesso ao Transporte”.Descrição: o objetivo é 

garantir atendimentos através do transporte. Realizamos a adequação 

entre a rota percorrida pelo transporte com o local de moradia dos 

usuários, fixando ponto de embarque/desembarque. As crianças e 

adolescentes dependentes e cadeirantes têm garantido o uso do 

transporte até a sua residência.  

 

3.3.2.5. Nos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

as crianças e adolescentes são atendidos nos seguintes programas: 

 

3.3.2.5.1. Programa 1 -  “Grupos de Convivência, Atendimento Específico e 

Ocupacionais – Oficinas Terapêuticas Protegidas”. 



Descrição: objetiva oportunizar aos usuários o convívio em grupo, a aquisição 

de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades/habilidades para sua 

autonomia e aptidões para as atividades da vida diária/prática. Os atendimentos 

são realizados em grupos sob a regência de pedagogos, de segunda à sexta-

feira num período de quatro horas diárias, sendo que alguns frequentam em dias 

alternados devido as suas especificidades. As ocupacionais, grupos de 

convivência e oficinas acontecem cinco vezes por semana em salas específicas, 

com um trabalho sócio assistencial e educacional, bem como atendimentos de 

informática, educação física e artes. Os usuários com melhor capacidade 

cognitiva e para o trabalho ocupacional participam das oficinas de artesanato, 

em vidro e, madeira, tear, tapeçaria, reciclagem de materiais. Nas oficinas 

terapêuticas são trabalhados conteúdos que desenvolvam a iniciativa, o 

interesse, a responsabilidade, a criatividade, o uso correto dos materiais, a 

conduta social, a sequencia lógica, a tolerância, além de relacioná-los aos 

conteúdos pedagógicos, através do uso e manejo de materiais diversificados. É 

importante salientar que nestas oficinas o “processo de trabalho” é o foco 

principal, sendo secundário o produto final. 

Além dos serviços incluídos na proteção social básica e de média complexidade, 

a Apae proporciona na área de assistência social serviços de apoio, orientação 

e acompanhamento às crianças e adolescentes e suas famílias: 

 

3.3.2.6. Serviço de Orientação e Acesso a Benefícios: Programa 1: 

“Atendimento Socioassistencial às pessoas com deficiência e seus 

familiares”. 

Descrição: tem como objetivo prestar atendimento socioassistencial e 

psicossocial aos familiares das pessoas com deficiência. As famílias são 

acolhidas conforme sua demanda, interesse, necessidades e possibilidades. 

São realizados: estudo social, entrevistas, visitas domiciliares, atendimento 

psicossocial e encaminhamento aos serviços, programas, projetos, benefícios 

e/ou recursos da comunidade, bem como aos demais profissionais da entidade, 

quando necessário. É realizada a socialização de informações entre a equipe 

multiprofissional.  

 



3.3.2.7. Programa 2: “Acesso a Avaliação e Laudo Diagnóstico”  

Descrição: realização de uma entrevista e avaliação social das pessoas que 

apresentam indícios de deficiência intelectual e/ou múltipla, a fim de propor 

ações de habilitação e reabilitação, para melhoria da sua qualidade de vida e de 

suas famílias. A avaliação acontece em várias etapas, compreendendo um 

período de tempo de aproximadamente 20 dias para conclusão do processo. As 

etapas são: Preenchimento do protocolo de triagem de pessoas com deficiência 

intelectual e/ou múltipla, incluídos em escolas comuns na faixa etária de 04 a 17 

anos; Agendamento das avaliações; Avaliação com os profissionais da equipe 

multiprofissional da APAE, Atendimento Multidisciplinar da Secretaria Municipal 

de Educação de José Boiteux e Vitor Meireles; Discussão das avaliações 

individuais, elaboração de laudo diagnóstico pela equipe, definição dos 

encaminhamentos e elaboração de diagnóstico final; Devolutiva do processo de 

avaliação através de reunião com as famílias e o segmento que realizou o 

encaminhamento inicial. 

 

3.3.2.8. Programa 3 - Orientação e Acesso à Benefícios 

Descrição: o objetivo é oportunizar o acesso aos benefícios socioassistenciais 

previstos em Lei. É feito o acolhimento das famílias, seguido de orientação e 

encaminhamentos. Quando o benefício se refere à Pensão Especial e Passe 

Livre Intermunicipal (estes são orientados e encaminhados á APAE de 

Presidente Getulio para procedimentos finais) segue-se o protocolo específico 

para cada benefício, sendo montado processo pelos profissionais responsáveis 

e credenciados. São reavaliados anualmente os beneficiários da Pensão 

Especial do Estado de Santa Catarina. Nos demais benefícios, realizamos 

orientação e encaminhamentos aos órgãos competentes. 

 

3.4. Quanto ao direito a convivência familiar e comunitária. 

3.4.1. Proteção social 

 

É a garantia de inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de 

vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção 

Social local. A Proteção Social é hierarquizada em Básica e Especial. 



3.4.1.1. Secretaria municipal de assistência social – Centro de Referência 

da Assistência Social- CRAS4. 

O CRAS segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - 

MDSA, é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência 

social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços 

socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios.  

Com base nos dados dos CENSO CRAS enviados ao MDSA, entre os 

anos de 2010 a 2015 com referência o mês de agosto, no que diz respeito aos 

atendimentos de famílias e crianças e adolescentes, podemos observar:  

 

3.4.1.1.1 Famílias atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral a Família- PAIF. 

Paif oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do 

trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o 

objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito 

de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. 

Abaixo segue o número de famílias atendidas de acordo com cada ano: 

 

 

                                                           
4 Texto e dados fornecidos pelos profissionais do CRAS 
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3.4.1.1.1 Famílias atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral a Família- PAIF. 

O SCFV serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as 

situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a 

socialização e a convivência comunitária. Abaixo segue o número usuários 

crianças e adolescentes atendidos de acordo com cada ano: 

 

 

3.4.1.1.2. Crianças e adolescentes com deficiência e beneficiarias do BPC -

Benefício de Prestação Continuada atendidas pelo SCFV. 

O Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social 

(BPC/LOAS) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 

anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de 

longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na 

ociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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Conforme dados citados acima, é nítida a ampliação do número de 

usuários sendo atendidos pelos serviços PAIF e SCFV, essa grande diferença 

dos últimos anos para os primeiros se dá ao fato de ampliação e efetivação de 

Recursos Humanos, hoje o CRAS conta com 01 Psicóloga e 01 Assistente Social 

estatutárias que executam o PAIF e também uma pedagoga 40 horas cedida 

pela Secretaria de Educação na função de coordenadora do SCFV e 04 

orientadores sociais destinados a infância e adolescência.   

É nítida a necessidade de busca ativa de mais crianças e adolescentes 

beneficiarias de BPC para participarem ativamente dos Serviços, entretanto 

esbarramos na estrutura física, que é inadequada a alguns tipos de deficiências.  

Os serviços mantem-se em constate adequação na tentativa de qualifica-

los e ampliá-los para melhor amparar as vulnerabilidades e riscos sociais em que 

estão expostas as crianças e adolescentes de nosso município.  

 

3.4.1.2. Secretaria Municipal de Assistência Social – Serviço de Proteção 

Especial de média e alta complexidade5. 

Os serviços de Proteção Social Especial destinam-se a famílias e 

indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçados. É a modalidade 

de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram 

em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos 

                                                           
5 Texto e dados fornecidos pelos profissionais do serviço de Proteção Social Especial. 
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físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação trabalho 

infantil, entre outras. São serviços que requerem o acompanhamento familiar e 

individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, 

comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que 

assegurem qualidade na atenção protetiva. Os serviços de Proteção Social 

especial têm estreita interface com o sistema de Garantia de Direito exigindo, 

muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder 

Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo.  

No município de José Boiteux o serviço de PSE é fornecido a população 

em dois dias da semana, terças e quartas feiras em horário comercial, a equipe 

é composta por uma Assistente Social e uma Psicóloga.   

Os serviços da Proteção Social Especial dividem-se em níveis de 

complexidade diferenciados: média e alta complexidade. 

 

3.4.1.2.1. Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas 

cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação 

técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um 

acompanhamento sistemático e monitorado, tais como: Serviço de orientação e 

apoio sociofamiliar; Plantão social; Abordagem de rua; Cuidado domiciliar; 

Serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com 

deficiência; Medidas socioeducativas em meio-aberto (PSC e LA). 

Abaixo relacionamos em tabela os casos atendidos no município referente a 

Proteção Social Especial de Média Complexidade nos anos de 2012 a 2016: 

 



 

 

 



3.4.1.2.2. Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

Garantem proteção integral - moradia, alimentação, higienização e 

trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência 

e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar 

e, ou, comunitário, tais como: Atendimento Integral Institucional; Casa Lar; 

República; Casa de Passagem; Albergue; Família Substituta; Família 

Acolhedora; Medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade (semi-

liberdade, internação provisória e sentenciada); Trabalho protegido. 

Abaixo tabela dos casos atendidos no município referente a Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade nos anos de 2012 a 2016: 
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3.5. QUANTO AO DIREITO A EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO 

LAZER.  

3.5.1 Escola de Educação Básica José Clemente Pereira6. 

Ensino Médio 

 2013 2014 2015 

Nº de 

aluno

s 

Apro

v. 

% 

Repr 

% 

Aba

n 

% 

Nº de 

aluno

s 

Apro

v. 

Repr 

% 

Ab. 

% 

Nº de 

aluno

s 

Aprov

. 

% 

Repr. 

% 

Ab. 

% 

 - - - - - - - - - - - - 

 15 86,0 14,0 - 66 67 21 12 28 38 33 29 

1ª EM 

INT 

- 94,4 5,6 - 27 89,3 3,6 7,1 18 - - - 

1ª-

EM-

NOT 

23 100 - - 19 78,3 4,3 17,4 05 64 18 18 

1ª EM 

Diurn

a 

35 96,7 3,3 - 20 90,4 4,8 4,8 30 81,5 10,5 8 

2² -

EM 

INT 

14 100 - - - - - - 13 100 0 0 

3² -

EM 

INT 

- - - - 07 100 - - - - - - 

3ª EM 

NOT 

24 95,8 4,2 - 25 88,9 3,7 7,4 24 84 12 4 

3ª EM 

MAT 

10 100 - - 15 93,8 - 6,2 19 91 0 9 

Total/

Ano 

121 96,1 3,9 - 179 86,8 5,4 7,8 137 76,4 12,3 11,3 

                                                           
6 Dados fornecidos pelo diretor da EEB José Clemente Pereira Sr. Igidio Fusinato.  



3.5.1.1. Aprovação – reprovação – abandono - ensino fundamental, ensino 

médio. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Apr

ov 

% 

Rep

r 

% 

Ab

an 

% 

Apr

ov. 

% 

Rep

r 

% 

Ab

an 

% 

Apr

ov. 

Rep

r 

% 

Ab

. 

% 

Apr

ov. 

% 

Rep

r. 

% 

Ab. 

% 

Apr

ov. 

% 

Rep

r. 

% 

Aba

n. 

% 

1ª-

EM-

NO

T 

- - - - - - - - - - - - 59 4,5 36,

5 

1ª 

EM 

Diur

na 

- - - 86,0 14,

0 

- 67 21 12 38 33 29 92,

5 

2,5 5 

1ª 

EM 

INT 

84,

9 

5,7 9,4 94,4 5,6 - 89,3 3,6 7,1 - - - - - - 

2ª-

EM 

NO

T 

75 13,

9 

11,

1 

100 - - 78,3 4,3 17,

4 

64 18 18 57,

2 

9,5 33,

3 

2² -

EM 

DIU

RN

O 

100 - - 96,7 3,3 - 90,4 4,8 4,8 81,5 10,

5 

8 - - - 



 

 

 

 

 

 

 

2² -

EM 

INT 

- - - 100 - - - - - 100 0 0 - - - 

3² -

EM 

INT 

- - - - - - 100 - - - - - 100 - - 

3ª 

EM 

NO

T 

95,

6 

2,2 2,2 95,8 4,2 - 88,9 3,7 7,4 84 12 4 96,

3 

- 3,7 

3ª 

EM 

MA

T 

- - - 100 - - 93,8 - 6,2 91 0 9 92,

3 

- 7,7 

Tot

al/A

no 

88,

9 

5,4 5,7 96,1 3,9 - 86,8 5,4 7,8 76,4 12,

3 

11,3 82,

9 

2,8 14,

3 



Fonte: ENEM 

 

3.5.2. Escola João Bonelli7 

3.5.2.1. Relatório do programa mais educação – 2016  

O Programa Mais Educação, ofertado às escolas públicas de ensino 

fundamental, consiste no desenvolvimento de atividades de educação integral 

que expandem o tempo diário de escola para o mínimo de sete horas e que 

também ampliam as oportunidades educativas dos estudantes. 

Neste ano de 2016 à Escola de Ensino Fundamental Professor João 

Bonelli, iniciou as atividades do Programa Mais Educação no mês de março de 

2016 contando apenas com a professora Orientadora do projeto, onde foi feita 

uma reunião com os pais para mostrar a importância do Programa para a 

comunidade, tendo a família como agente incentivador, melhorando a 

aprendizagem dos educandos.  

                                                           
7 Texto e dados fornecidos pela Diretora da Escola João Bonelli Sra. Soraia Dell Agnollo 

Ano Nº 

alunos 

matric

ulados  

Partic

ipant

es 

Provas 

Objetivas 

 Objetiva 

com 

correção 

Média 

Geral 

com 

correção 

-------- Média 

Geral 

2010 42 21 438,6    -------- 474,66 

2011 40 18     -------- 532,42 

2012 42 32 Linguage

ns, 

códigos 

Matemáti

ca 

Ciências 

Humanas 

Ciências 

da 

Natureza 

Redaçã

o 

 

 

457.22 

444,4 456,57 486,68 435,99 462,50 

2013 44 28 - - - - - 424,36 

2014 47 35 - - - - - 471,96 

2015 34 24 487,65 420,26 529,15 435,83 552,50 485,08 



No início do ano Letivo encontramos diversos obstáculos como a falta de 

espaços adequados para realização de determinadas atividades, falta de 

recursos para contratação de monitores, mas mesmo assim seguimos em frente 

e iniciamos o Programa. Buscamos junto ao município uma parceria com o 

CRAS, onde nossas crianças realizam atividades diferenciadas de Dança, 

Capoeira e Violão. 

OFICINA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: Acontece três vezes 

por semana com duração de 90 min cada aula, onde priorizou-se o atendimento 

aos anos iniciais que apresentou maiores dificuldades de aprendizagem e tem 

como objetivo melhorar o desenvolvimento do educando através da leitura, da 

interpretação de textos, projetos, pesquisas na internet e da escrita, buscando 

trabalhar as dificuldades encontradas em sala de aula, auxiliando os professores 

nos conteúdos e reforçando o aprendizado em sala, inserindo assim, no 

cotidiano escolar dos educandos atividades com diversos gêneros textuais e 

materiais lúdicos pedagógicos.  

OFICINA DE MATEMÁTICA: Acontece três vezes por semana, onde são 

trabalhadas com as dificuldades encontradas em sala de aula, intercalando as 

atividades com a oficina de Acompanhamento Pedagógico, são desenvolvidas 

atividades de matemática usando materiais lúdicos como: jogos matemáticos 

com as quatro operações, problemas matemáticos, uso do material Dourado e 

brincadeiras lúdicas. 

DANÇA (Parceria com o CRAS): Acontece uma vez por semana com 

duração de 3hs, as crianças podem optar por Dança de Rua ou Balé. A dança 

enquanto um processo educacional, não se resume simplesmente em aquisição 

de habilidades, mas sim, poderá contribui para o aprimoramento das habilidades 

básicas, dos padrões fundamentais do movimento, no desenvolvimento das 

potencialidades humanas e sua relação com o mundo. O uso da dança como 

prática pedagógica favorece a criatividade, além de favorecer no processo de 

construção de conhecimento. 

OFICINA DE ARTES: Acontece duas vezes por semana com duração de 

45 min cada aula, onde através da ARTE a criança se mantém livre para 

expressar, através de seu corpo, linhas e pinceladas, dobraduras, mosaicos, 

desenho livre, suas ideias, sentimentos e capacidades, possibilitando inúmeras 



chances de desenvolver sua autonomia, autoestima e segurança para falar e se 

expressar. 

  OFICINA DE MÚSICA (violão parceria com o CRAS): Acontece uma vez 

por semana com duração aproximadamente de 2:30 min cada aula, a  música 

ajuda a afinar a sensibilidade dos alunos, aumenta a capacidade de 

concentração, desenvolve o raciocínio lógico-matemático e a memória, além de 

ser forte desencadeador de emoções, a música é um instrumento facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, portanto, deve ser incentivado e possibilitado 

seu uso no cotidiano escolar do educando. 

OFICINA DE ESPORTE: Acontece três vezes por semana com duração 

de 45 min cada aula, A prática esportiva como instrumento educacional visa o 

desenvolvimento integral das crianças, capacitando-as a lidar com suas 

necessidades, desejos e expectativas, bem como, a dos outros, além de que 

desenvolve competências técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para seu 

processo de desenvolvimento tanto individual quanto social. Em cada aula, é 

desenvolvido brincadeiras: com xadrez, ping-pong, peças para montar (lego), 

vôlei, basquete e futsal. A escolha da brincadeira fica a critério do educando e 

do seu interesse pelas atividades oferecidas. Também é realizada uma vez por 

semana com parceria do CRAS a aula de Capoeira que tem duração 

aproximadamente de 2hs por aula, onde os educandos aprendem o respeito e a 

valorização dessa cultura. 

 

3.5.3.   Escolas municipais8. 

3.5.3.1. Aspectos educacionais. 

A Educação Básica, compreende a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino 

Médio, conforme o Artigo 21 da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

LDB Nº9394/96. E “...tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Artigo 22 da LDB 

9394/96). Segundo o Artigo 11, inciso V da citada Lei cabe aos municípios:  

                                                           
8 Texto e dados fornecidos pelos representantes da Secretaria Municipal de Educação Srta. 

Ana Paula de Oliveira e Sr. Tiago Griboski. 



“Oferecer a educação infantil em creches e pré-escola e com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 

quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.” 

O município de José Boiteux conta com algumas instituições 

educacionais, A Rede Estadual é responsável por 03 escolas que oferta desde 

os anos iniciais do ensino fundamental até a conclusão do ensino médio e (02) 

que atende ensino fundamental anos iniciais e finais, e uma (01) unidade escolar 

que atende somente anos iniciais do ensino fundamental. A Rede Municipal 

conta com duas (02) Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino que 

ofertam desde o pré-escolar até anos finais do ensino fundamental, uma (01) 

que oferece somente anos inicias (escola do campo) e seis (06) unidades que 

ofertam o atendimento a educação infantil. 

  

RELAÇÕES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOSÉ BOITEUX 

UNIDADE EDUCACIONAL ENDEREÇO NÍVEL DE ENSINO 

Escola de Educação Básica 

José Clemente Pereira 

Rua 07 de Setembro, n° 157 

– centro 

Ensino Fundamental – 

Anos iniciais e finais e 

Ensino Médio 

Escola de Ensino 

Fundamental Professor João 

Bonelli: 

Estrada Geral, Barra Rio 

Dollmann, s/n. 

Ensino Fundamental – 

Anos iniciais e finais 

Escola Indígena de 

Educação Básica Laklãnõ 

Aldeia Palmeirinha - Reserva 

Indígena, s/n. 

Ensino Fundamental – 

Anos iniciais e finais e 

Ensino Médio 

Escola Indígena de Ensino 

Fundamental Luzia Meiring 

Aldeia Toldo Ensino Fundamental – 

Anos iniciais e finais 



Escola Indígena de Ensino 

Fundamental Taquaty 

Aldeia Bugiu Ensino Fundamental – anos 

iniciais 

Escola Indígena de Ensino 

Fundamental Vanhecu Patté 

Aldeia Bugiu, Reserva 

Indígena, s/n 

Educação Infantil – Pré 

escola 

Centro Educacional 

Municipal Amália de 

Marchi Lunelli 

Rua 13 de Maio, n°2757- 

Centro. 

Educação Infantil – Pré 

escola -Ensino Fundamental 

Anos iniciais e finais 

Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Francisco 

Bertelli 

Estrada Geral Volta Grande, 

s/n. 

Educação Infantil –Pré 

escola 

– Ensino Fundamental Anos 

iniciais e finais 

Escola Isolada Municipal 

Jesuíno Dias de Oliveira 

Comunidade Cafuza, Alto Rio 

Laiezs, s/n. 

Ensino Fundamental Anos 

iniciais 

Centro de Educação Infantil 

Branca de Neve 

R. 15 de agosto, 64, centro Educação Infantil – Creche – 

Pré-escola 

Centro de Educação Infantil 

Tia Páscoa 

Ribeirão Griesebah, s/n. Educação Infantil – Creche 

Centro de Educação Infantil 

Rio Wiegand 

Rio Wiegand, s/n. Educação Infantil – Creche 

Centro Indígena de 

Educação Infantil Jô To Aju 

Aldeia Palmeira - Reserva 

Indígena, s/n. 

Educação Infantil – Pré 

escola 

Centro Indígena de 

Educação Infantil Olímpio 

Severino da Silva 

Aldeia Bugiu, Reserva 

Indígena, s/n. 

Educação Infantil – Pré 

escola 

Centro de Educação Infantil 

Tia Cida 

Estrada Geral, Barra Rio 

Dollmann, s/n. 

Educação Infantil – Pré 

escola 

 

 

 

 



3.5.3.2. Indicadores da educação de José Boiteux. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo 

Inep em 2007 com a iniciativa de reunir em um só indicador dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias 

de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos 

resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados 

sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade 

educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas 

avaliações do Inep. 

Em José Boiteux as avaliações da Prova Brasil (IDEB) foram realizadas 

desde 2005, porém em algumas unidades e/ou turmas não foram aplicadas ou 

os resultados não foram divulgados, em virtude de que a unidade avaliada não 

atendia os critérios de participação e divulgação determinados pelo INEP, 

conforme representado nos dados abaixo. Os resultados das avaliações 

educacionais de José Boiteux, comparados com os resultados do Estado de 

Santa Catarina e do Brasil, demonstram um esforço coletivo da escola, secretaria 

e comunidade, porém é sempre preciso buscar a melhoria da proficiência dos 

alunos. 

Ao observarmos as tabelas abaixo, é imprescindível, que haja um esforço 

e fortalecimento do sistema SME – Escola – Classe – Aluno e Família, da rede 

pública municipal e estadual de ensino, em ações para que as metas do IDEB, 

estabelecidas pelo Ministério da Educação para o município de José Boiteux, 

não sejam apenas alcançadas, mas sim superadas. 

RESULTADOS DA PROVA BRASIL – PROFICIENCIA – REDE MUNICIPAL ANOS INICIAIS 

DISCIPLINAS 2005 2007 2009 2011 2013 

Matemática ND* ND 216,75 227,94 218,56 

Língua 

Portuguesa 

ND ND 184,96 204,80 201,84 

* (ND) Não Divulgado ou não realizado. Número de participantes na Prova Brasil 

insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 

 



RESULTADOS DA PROVA BRASIL – PROFICIENCIA – REDE MUNICIPAL ANOS FINAIS 

DISCIPLINAS 2005 2007 2009 2011 2013 

Matemática ND* ND ND ND 248,06 

Língua 

Portuguesa 

ND ND ND ND 243,81 

 

IDEB – JOSÉ BOITEUX 

 

RESULTADOS DA PROVA BRASIL - IDEB DE JOSÉ BOITEUX – ANOS INICIAIS 

 2005 2007 2009 2011 2013 

IDEB Esc. 

Municipais 

ND  ND 5,4 5,9 5,6 

 

RESULTADOS DA PROVA BRASIL - IDEB DE JOSÉ BOITEUX – ANOS FINAIS 

 2005 2007 2009 2011 2013 

IDEB Esc. 

Municipais 

ND ND ND ND 4,5 

 

 

METAS PROJETADAS – JOSÉ BOITEUX 

 

METAS PROJETADAS – ANOS INICIAIS 

2015 2017 2019 2021 

6.2 6.4 6.6 6.9 

METAS PROJETADAS – ANOS FINAIS 

2015 2017 2019 2021 

4.8 5.0 5.3 5.5 



                                                                                                                           

Fonte: INEP 

 

        Observando os conhecimentos, competências e habilidades atingidos nas 

últimas avaliações da Prova Brasil pelos alunos da Rede Municipal de Ensino, 

percebe-se nos anos iniciais uma evolução na escala de proficiência, porém 

demonstra uma pequena redução no ano de 2013, comparados com 2011, nas 

disciplinas de Matemática e Português. Sendo classificada seu nível de 

Proficiência como Básico em Matemática e Proficiente em Português. Nos anos 

finais só existe registro de participação na edição de 2013, atingindo nível de 

proficiência considerada básica, nas duas disciplinas. 

  Identificamos que o desafio é grande para o município efetivar a 

aprendizagem adequada para os alunos conforme ano de estudo no Ensino 

Fundamental. Os fatos e dados expostos, demonstram como grandes desafios 

a serem vencidos, para as próximas décadas. 

Os cálculos das taxas de aprovação, reprovação, evasão e abandono são 

baseados nas informações sobre o movimento e o desempenho dos alunos, com 

base nestes dados foi realizado levantamento de informações, da qual será 

possível analisar o rendimento escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino 

de José Boiteux. 

Os índices de reprovação nos anos iniciais e finais do ensino fundamental 

da Rede Municipal tem oscilado em média de 0,5% a 3,4% nos últimos anos, 

apresentando uma variante considerável no ano de 2013 nos anos finais, onde 

o índice permaneceu em 6,4%. Cabe ressaltar, a necessidade dos principais 

atores da educação do município de José Boiteux, tornarem efetivo o 

monitoramento desses resultados, afim do planejamento destas ações incutir na 

diminuição destes percentuais. 

Além disso, usar os dados sobre o aprendizado para embasar ações 

pedagógicas; fazer da escola um ambiente agradável e propício ao aprendizado; 

ganhar o apoio de atores de fora da escola e efetivar ações pedagógicas 

embasadas em evidências e dados de aprendizagem. 

 

 

 



 

 

TAXA DE REPROVAÇÃO 

REDE 

MUNICIPAL 

2010 2011 2012 2013  

ANOS 

INICIAIS  

0,5 3,1 1,9 3,4  

ANOS FINAIS 2,3 0,9 1,9 6,4  

Fonte: Qdu 

 

A taxa de distorção idade/ano na Rede Pública de José Boiteux é 

considerável, no ensino fundamental anos iniciais nos últimos 8 anos, a média 

de distorção chega a 10,01%. Nos anos finais a média é mais preocupante ainda, 

chegando a 19,55%, sendo que em 2013 na rede estadual este indicador chegou 

a 30,2%. Estes indicadores representam uma necessidade de ações e 

programas que visem à correção destas disparidades e traçar novas estratégias 

e parcerias para que este indicador seja reduzido a índices menores. 

 

DISTORÇÃO SÉRIE IDADE/ ANO 

REDE 

MUNICIPAL 

2007 2011 2012 2013  

ANOS 

INICIAIS  

10,1 10,0 5,2 5,1  

ANOS FINAIS 13,0 12,5 18,9 16,3  

       Fonte: Qedu 

    

Apesar dos altos índices de distorção idade/ano é possível observar que 

o município de José Boiteux mantem índices satisfatórios nas taxas de abandono 

nas escolas municipais e estadual no ensino fundamental, apresentado indicador 

satisfatório. Já no ensino médio, houve uma redução de 11,8% em 2011 para 

8,1% em 2013. 



 

  TAXA DE ABANDONO/ EVASÃO ESCOLAR 

REDE 

MUNICIPAL 

2010 2011 2012 2013  

ANOS 

INICIAIS 

0,0 0,0 0,0 0,0  

ANOS FINAIS 0,7 0,0 0,7 0,0  

Fonte: SME 

 

Ao analisar a taxa de distorção por ano cursado, incluindo a escola 

estadual, verifica-se que na proporção que aumentam os anos de estudo, 

aumenta a distorção idade/ano cursado. Isto revela o impacto das taxas de 

reprovação, repetência e evasão, ao longo do processo de escolarização, bem 

como as dificuldades de acesso/permanência e aprendizagem do aluno na 

escola. 

A taxa de aprovação tem em seus indicadores resultados próximo ao 

aceitável, principalmente nos anos iniciais, onde a taxa média chega a 97,62%. 

Nos anos finais do ensino fundamental (92,31%) e no ensino médio (83,15%) as 

taxas são mais preocupantes, apesar de estar acima das taxas do estado de 

Santa Catarina e principalmente do Brasil, há necessidade de realizar um esforço 

continuo para a melhoria desde indicador, sendo que a meta aceitável é 

indicadores acima de 98%. 

 

TAXA DE APROVAÇÃO 

REDE 

MUNICIPAL  

2010 2011 2012 2013  

ANOS 

INCIAIS 

99,5 96,9 98,1 93,6  

ANOS FINAIS 97,1 99,1 97,4 96,3  

 



Na tabela abaixo é possível verificar que existe alguns indicadores de 

rendimento que inspiram maior atenção, principalmente a taxa de reprovação e 

abandono. Quando o índice de abandono ou reprovação está acima de 5%, a 

situação indica a necessidade de definir estratégias para conter o avanço da 

evasão escolar. 

 

TAXA DE RENDIMENTO- REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

 

Reprovação                                   Abandono                                                                      Aprovação 

Anos iniciais                     Anos Iniciais                         Anos Iniciais 

2010   2011  2012  2013    2010  2011  2012  2013          2010  2011    2012   2013 

   0,4   2,5     2,7      3,6       0,0     0,4     0,0      0,0            99,6    97,2    97,3    96,4 

Anos Finais                                       Anos Finais                                                                     Anos 

Finais 

2010  2011  2012  2013           2010  2011  2012  2013                                               2010  2011  

2012  2013 

    6,6       5,5      5,1     10,8             2,0         1,5        2,6       2,0                                                                  91,3    

93,0     92,3     87,2 

 

Com base nos dados apresentados em relação ao rendimento escolar dos 

alunos da Educação Pública de José Boiteux, observa-se que em comparação 

com as médias Nacional e Estadual o processo educacional está mais 

equilibrado. 

O principal papel da escola é promover o desenvolvimento de 

competências cognitivas, de formação de hábitos e de convívio social. Nesse 

sentido é fundamental implementar práticas Exitosas: diagnóstico, definição de 

metas e de indicadores, criação de estratégias, capacitação sistemática dos 

envolvidos, monitoramento permanente e avaliações sistemáticas e integração 

estratégica de todas as ações para que se tornem, de fato, políticas públicas 

para o município, garantindo dessa forma, o sucesso na aprendizagem dos 

alunos. 

 



3.5.3.3. Educação infantil. 

 

Nos últimos anos o cenário da Educação Infantil vem passando por 

transformações significativas, nesse contexto, ela constitui-se como um direito 

social de todas as crianças até 5 anos, 11meses e 29 dias, (0 a 5 anos) sem 

nenhuma distinção proveniente de origem geográfica, etnia, sexo, nacionalidade, 

deficiência física ou intelectual, nível socioeconômico ou classe social. 

A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA,1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96 com 

destaque para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI,2009) e Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil 

(Resolução CME 01/2003) define a Educação Infantil como primeira etapa da 

educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se caracterizam 

como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 

anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social. É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 

gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.  

Em José Boiteux no âmbito público municipal, o segmento de Educação 

Infantil atende crianças com idade Creche de 4 meses à 3 anos completos e Pré-

escola 4 à 5 anos completos, em tempo parcial e integral, totalizando 8 

instituições, conforme dados de 2015 emitidos pela Secretaria Municipal de 

Educação – SME. 

S EDUCACIONAIS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade educacional Localização Total de matriculas Servidores 

 

Unidade Educacional Localização Total de Matrículas Servidores 

Centro Educacional 

Municipal Amália de 

Marchi Lunelli 

Urbana 33 8 

 

Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 

Francisco Bertelli 

Rural 24 6 

Centro de Educação 

Infantil Branca de Neve 

Urbana 140 29 

Centro de Educação 

Infantil Tia Páscoa 

Rural 15 04 

Centro de Educação 

Infantil Rio Wiegand 

Rural 06 04 

Centro Indígena de 

Educação Infantil Jô To 

Aju 

Rural 21 03 

Centro Indígena de 

Educação Infantil 

Olímpio Severino da 

Silva 

Rural 12 01 

Centro de Educação 

Infantil Tia Cida 

Rural 20 02 

Fonte: SME 

 

A organização do trabalho pedagógico na escola acontece de maneira 

articulada com os professores. Os planejamentos e ações da rede municipal 

acontecem sob a orientação do SME, a realização e acompanhamento dos 

planejamentos e ações com os professores ficam sob a responsabilidade da 

coordenação pedagógica do SME. Capacitação em serviço, participação em 

cursos de formação continuada e fóruns de educação infantil ocorrem 



periodicamente, contribuindo para a oferta de uma educação de qualidade. O 

material didático oferecido atende às necessidades da faixa etária, sendo 

adquirido de acordo com a solicitação dos docentes. O quadro de professores é 

composto por servidores efetivos com formação na área e por professores 

contratados temporariamente que também possuem formação ou estão em fase 

de conclusão. FORMAO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cargo Quantidade Formação Lato Sensu Formação Stricto Sensu 

 

Cargo Quantidade Formação Latu 

sensu 

Formação Stricto 

sensu 

Professores Efetivos 12 13 00 

Professores 

Contratados 

21 00 00 

Coordenação 

(diretores, 

orientadores...) 

05 00 00 

Fonte: SME. 

 

Em relação à estrutura física dos prédios existentes, são na sua maioria 

prédios próprios para o atendimento à Educação Infantil, sendo que apenas três 

centros são espaços cedidos por outras escolas, contudo possuem condições 

adequadas de infraestrutura para a prestação do serviço. 

Nos últimos anos o atendimento a demanda de matriculas na educação 

infantil cresceu significativamente e conta-se com uma lista de espera reduzida, 

existindo a necessidade de ampliação de estrutura física, sempre considerando 

o propósito de melhor atender a demanda, bem como a ampliação da estrutura 

está diretamente ligado ao crescimento populacional, tendo por base o aumento 

0.6% para os próximos 10 anos. 

Com esta projeção de crescimento da população que se observa e um 

número cada vez maior de mulheres ingressando no mercado do trabalho, 

inclusive as mulheres residentes do campo, e necessitam de atendimento para 

seus filhos a uma previsão lógica de aumento da demanda. 



Os profissionais, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de 

Educação, são comprometidos com o processo pedagógico, visando uma 

corrente sócio histórica cultural, tendo como prioridade os seis grandes macros 

conceitos: Educar e Cuidar; Organização do espaço temporal; Ludicidade; 

Linguagens; Mundo natural e social; Interações e relações sociais. 

Através de parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência Social, as 

crianças recebem atendimento de equipe multidisciplinar sendo atendidas pelos 

seguintes profissionais: odontólogo, psicólogo, nutricionista, assistente social e 

fonoaudiólogo entre outros. 

Face ao exposto, vale reafirmar que, na trajetória da Educação Infantil, 

avanços e conquistas aconteceram de maneira gradativa, mas muito se tem a 

melhorar, há necessidade de elaborar e implementar políticas públicas de 

financiamento e gestão da educação, que garantam a este segmento ampliação 

nas discussões e execução de ações que objetivem a melhoria da qualidade do 

ensino bem como, a expansão do número de vagas para todas as crianças com 

idade creche e pré-escola. 

 

3.5.3.4. Ensino fundamental. 

A Lei nº 4.024/1961 estabeleceu quatro anos de escolaridade obrigatória; 

com o Acordo de Punta Del Este e Santiago, de 1079, estendeu-se para seis 

anos o tempo do ensino obrigatório. A Lei 5.692/1971 determinou a extensão da 

obrigatoriedade para oito anos; Já a Lei 9.394/1996 sinalizou para um ensino 

obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis anos de idade, o que, 

por sua vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei nº 10.172/2001, que 

aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Finalmente em 06 fevereiro de 

2006, a Lei nº 11.274, instituiu o ensino fundamental de nove anos de duração 

com a inclusão das crianças de seis anos de idade. 

Em José Boiteux, o Ensino Fundamental é ofertado em 03 escolas 

municipais e 06 escolas estaduais, incluído a peculiaridade da educação 

indígena, que será abordada mais especificamente em outro momento. 

UNIDADEEDUCACIONAIS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 



Unidade educacional Localização Total de matriculas Responsabilidade 

 

Unidade Educacional Localização Total de Matrículas Responsabilidade 

Escola de Educação 

Básica José Clemente 

Pereira 

Urbana 18 Estadual  

Escola de Ensino 

Fundamental 

Professor João Bonelli 

Rural 175 Estadual 

Escola Indígena de 

Ensino Básico Laklãnõ 

Rural 196 Estadual 

Escola Indígena de 

Educação Básica 

Luzia Meiring Nunc 

Nfoorro 

Rural 8 Estadual 

Escola Indígena de 

Educação Básica 

Taquaty 

Rural 3 Estadual 

Escola Indígena de 

Educação Básica 

Vanhecu Patté 

Rural 77 Estadual 

Centro Educacional 

Municipal Amália de 

Marchi Lunelli 

Urbana 380 Municipal 

Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 

Francisco Bertelli 

Rural 90 Municipal 

Escola Isolada 

Municipal Jesuíno 

Dias de Oliveira 

Rural 11 Municipal 

  



 As matrículas do ensino fundamental da Rede Pública de Ensino de José 

Boiteux nos últimos 10 anos revelam uma pequena diminuição na demanda, 

sendo que em 2004 possuíamos 986 alunos regularmente matriculados, e em 

2014 eram 876, uma redução de 11,15%. (Censo 2004/2014). 

Dos profissionais de educação que atuam no ensino fundamental na rede 

municipal de ensino, 34% possuem nível superior com pós-graduação em nível 

de especialização. O município conta com 42,10% de professores admitidos em 

caráter temporário, com formação em nível superior ou com formação em curso. 

 

Cargo Quantidade Formação Lato Sensu Formação Stricto Sensu 

 FORMA 

Cargo Quantidade Formação Lato 

sensu 

Formação Sricto 

sensu 

Professores Efetivos 17 13 01 

Professores 

Contratados 

16 00 00 

Coordenação 

(diretores, 

orientadores...) 

05 00 00 

Fonte: SME 

 

A rede municipal investe periodicamente na formação dos professores, 

oferecendo condições de acesso a frequência a cursos de formação continuada 

e capacitação em serviço, dentro e fora do município, bem como, desenvolve 

projetos e programas que contribuem para melhorar a qualidade da oferta do 

ensino fundamental. 

A estrutura física para atendimento a clientela do ensino fundamental é 

adequada na maioria das escolas, mas necessita de manutenção constante, 

como: reformas e ampliações, adequação do espaço físico para portadores de 

necessidade especiais; área de recreação e lazer; quadra de esportes coberta; 

anfiteatro; refeitório; bibliotecas; sala de vídeo e sala de professores e condições 

para a utilização das novas tecnologias. Além disso, são necessários 

investimentos para a melhoria dos equipamentos (mobiliário adequado para a 



faixa etária de 6 anos, acervo bibliográfico, parques recreativos e recursos 

didáticos pedagógicos). 

 

3.5.3.5. Projetos desenvolvidos nas escolas: 

3.5.3.5.1. EMEF Francisco Bertelli.  

 

Projeto Novo mais Educação: O Projeto do governo federal conta com 

oficinas de apoio pedagógico (Português, Matemática), música, dança e 

atletismo. Onde são desenvolvidas atividades com os alunos no contra turno.  

 Projeto de Dança: Atividade desenvolvida extra classe. Grupos de dança 

com apresentações em eventos, nas escolas municipais e estaduais.  

Projeto Ambiental: Desenvolvido extra classe com alunos de anos finais 

com a finalidade de preservação e a conscientização ambiental como principal 

objetivo. Neste projeto os alunos participam na construção de trilhas ecológicas, 

visitação de canteiros de mudas nativas, caminhadas ecológicas, plantio de 

árvores e outros. 

 

3.5.3.5.2. CEM Amalia de Marchi Lunelli. 

Projeto novo mais educação: Contemplados no ano de 2014, 2015 e 2016. 

Em 2017 a prefeitura juntamente com a escola oferece, projeto de dança 

atendendo 75 crianças. Apoio pedagógico atendendo 35 crianças e informática, 

atendendo 55 crianças. 

Ensino Integral:  Para crianças de baixa renda ou que não tem com quem 

ficar no horário de trabalho dos pais atendendo 65 crianças.  

Projeto Ambiental: Desenvolvido extra classe com alunos de anos finais 

com a finalidade de preservação e a conscientização ambiental como principal 

objetivo. Neste projeto os alunos participam na construção de trilhas ecológicas, 

visitação de canteiros de mudas nativas, caminhadas ecológicas, plantio de 

árvores e outros. 

 

3.5.3.6. Educação de jovens e adultos.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN 9394/96, 

Parágrafo 1º, Artigo 37, afirma que os sistemas de ensino assegurarão 

oportunidades educacionais aos jovens e adultos, de acordo com suas 



características, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames. Afirma ainda que deve assegurar a garantia dos direitos à 

continuidade e conclusão da escolaridade básica a todas as pessoas que não 

tiveram acesso ao ensino fundamental na idade própria, ou ainda não 

conseguiram alcançar o nível de formação acadêmica necessário à melhoria de 

sua atuação na sociedade, para o desenvolvimento de suas atividades 

profissionais. 

No município, o EJA é regido administrativamente pelo Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA) do município vizinho de Ibirama, tendo 

sua regularização e autorização emanada pela Secretaria Estadual de 

Educação. Possui concepção didático-pedagógica com a finalidade de garantir 

um ensino de qualidade para que se tenha uma sociedade voltada aos valores 

humanos, sociais e profissionais, tendo como base norteadora a Proposta 

Curricular de Santa Catarina. 

IDADE EDUCACIONAL QUE OFERTA EJA 

Unidade educacional Localização Total de matriculas Responsabilidade 

                                                                                                                                                                 

Fonte: SME 

 

Com base IBGE 2010, em José Boiteux a taxa de analfabetismo 

preocupa, jovens e adultos de 15 anos ou mais que não aprenderam a ler nem 

escrever, representam 6,3% da população do município, o que significa 215 

pessoas. O maior índice de analfabetos encontra-se na faixa etária acima dos 

60 anos, representando 42,32% do total de analfabetos do município. Para inibir 

este índice, o convênio existente entre a Secretaria Municipal de Educação e a 

Secretaria Estadual de Educação para o oferecimento desta modalidade de 

ensino é garantido com os profissionais, infraestrutura física e transporte gratuito 

do município e em contrapartida o estado oferece a regularização e o material 

didático-pedagógico. 

Unidade Educacional Localização Total de matrículas 

CEJA  IBIRAMA 10 (MUNICIPAL E 

ESTADUAL) 



Para garantir um maior acesso à educação de jovens e adultos e erradicar 

o analfabetismo faz-se necessário um pacto social onde todos os segmentos 

responsáveis pela condução dos destinos de José Boiteux, juntamente com os 

Governos Estadual e Federal sejam parceiros, assegurando no decênio 

oportunidades de atendimento a demanda existente. 

 

3.5.3.7. Educação Especial. 

A Educação Especial, atualmente, é entendida como uma modalidade de 

ensino que deve permear toda a educação, assim estabelece como uma das 

metas assegurar a inclusão escolar dos alunos que apresentam deficiência em 

toda a sua jornada escolar na rede regular de ensino, ou seja, desde a Educação 

Infantil até a Educação Superior.  A inclusão como consequência de um ensino 

de qualidade para todos, necessita de mudanças em todo o contexto escolar, 

desde o espaço físico até os recursos humanos, pois a inclusão exige que a 

escola se prepare para receber a todos os alunos e não apenas os receba sem 

reconhecer e atender ás suas especificidades. 

Sendo assim, o município de José Boiteux, com base na LDB-Lei de 

Diretrizes e Bases, artigo59, que considera a Educação Especial como 

“modalidade de Educação Escolar” e assegura “aos educandos com 

necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos para atender as suas necessidades...”, atendeu nos 

últimos anos diversos alunos com necessidades educacionais especiais 

(transtornos e deficiências), sendo a maioria em salas regulares com 

acompanhamento quando necessário de equipe multiprofissional e um número 

menor que participa de atividades especializadas junto ao APAE - Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais – Escola Especial Flor do amanhecer, 

através de convênio com o Poder Executivo, respeitando as particularidades e 

limitações de alguns alunos. 

A Rede municipal conta com 16 matriculas de educação especial atendido 

no ensino regular com atendimento educacional especializado. 

Em 2014 a rede municipal de ensino de José Boiteux, atendeu alunos com 

necessidades especiais, além de oferecer acompanhamento individual, no 

horário escolar, com o auxílio do segundo professor, sempre que o aluno tiver 

laudo e respeitar os critérios da Política Nacional de Educação Especial, no 



intuito de diminuir e/ou eliminar as barreiras entre o sistema de ensino e as 

particularidades do aluno com deficiência, também existe a parceria com outros 

profissionais, como psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta entre outros. 

Há também o atendimento através da unidade de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) ou SAEDE (Sala de Atendimento Educacional 

Especializado) situada no Centro Educacional Municipal Amália De Marchi 

Lunelli, que oferece atendimento individualizado aos alunos incluídos em 

diferentes unidades escolares no turno oposto ao ensino regular. 

No que concerne à existência de Diretrizes Curriculares Municipais que 

tratem da Educação Especial, convém salientar que o município ainda não 

dispõe de diretrizes específicas próprias. As concepções pedagógicas utilizadas 

são aquelas da Proposta Curricular de Santa Catarina. 

A única unidade escolar a se considerar em termos de acessibilidade é a 

APAE, pois apresenta infraestrutura plenamente adaptada. Além desta também 

a EEB José Clemente Pereira sofreu algumas modificações de acessibilidade 

financiadas pelo estado. Na Rede Municipal de Ensino, 03 unidades escolares 

estão passando pelo processo de reestruturação necessária para a garantia da 

acessibilidade. 

Em relação a qualificação de profissionais para o atendimento em 

Educação Especial e/ou inclusão do aluno em escola regular, há que se 

considerar a carência de professores tanto na Rede Municipal quanto na Rede 

Estadual de Ensino. Tal fator se deve inclusive à inexistência de Diretrizes 

Curriculares Municipais que tratem da Educação Especial. 

 

Com base no exposto, a Secretaria Municipal de Educação, conclama a 

comunidade josé-boateense a buscar alternativas de melhoria na vida das 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, portadores de necessidades especiais, 

por meio de ações no sentido de fortalecer aquilo que já ofertamos, através da 

implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, formação continuada e oferta 

de atendimento multiprofissional. 

 

3.5.3.8. Educação do campo. 

O Setor primário é responsável por mais de 70% do Valor Adicionado (VA) 

do município de José Boiteux, o que influencia não só diretamente na economia 



do município, mas também na cultura e no cotidiano dos munícipes. Por este 

motivo reconhecemos o modo próprio de vida social e o de utilização do espaço 

do campo como fundamentais para garantir as comunidades rurais à 

preservação da sua diversidade, e também respeitando a constituição de sua 

identidade de população rural e de sua inserção cidadã na definição dos rumos 

da sociedade brasileira, e tendo em vista o disposto na Lei nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 -LDB, na Lei nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e no 

Parecer CNE/CEB 36/2001, que constituem um conjunto de princípios e de 

procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do campo. 

A educação no campo está ligada diretamente na realidade educacional 

do nosso município, sendo que existem 12 unidades educacionais inseridas na 

zona rural. 

 

3.5.3.9. Unidades educacionais que ofertam educação infantil. 

 

Unidade educacional Localização Total de matriculas Responsabilidade 

 

Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 

Francisco Bertelli 

Rural 114 Municipal 

Centro de Educação 

Infantil Rio Wiegand 

Rural  06 Municipal 

Centro Indígena de 

Educação Infantil Jô 

To Aju 

Rural 26 Municipal 

Centro Indígena de 

Educação Infantil 

Olímpio Severino da 

Silva 

 

Rural 12 Municipal 



Centro de Educação 

Infantil Tia Cida Rural 

Rural 20 Municipal 

Escola de Ensino 

Fundamental 

Professor João Bonelli 

Rural 175 Estadual 

Escola Indígena de 

Ensino Básico 

Laklãnõ 

Rural 196 Estadual 

Escola Indígena de 

Educação Básica 

Luzia Meiring Nunc 

Nfoorro 

 

Rural 08 Estadual 

Escola Indígena de 

Educação Básica 

Taquaty Rural 3  

 

Rural 03 Estadual 

Escola Indígena de 

Educação Básica 

Vanhecu 

Rural 77 Estadual 

Escola Isolada 

Municipal Jesuíno 

Dias de Oliveira 

Rural 11  Municipal 

Centro de Educação 

Infantil Tia Páscoa 

Rural 17  Municipal 

Fonte: SME 

 

3.5.3.10. Educação indígena. 

A Educação Infantil indígena é atendida pelo município em prédios 

cedidos pelo estado, necessitando da construção de prédios próprios, pois os 

atuais estão aquém do necessário. 



3.5.3.10.1. Número de matrículas indígenas na educação infantil. 

 

Rede 2010 2012 2013 2014 

Municipal 70 47 41 48 

Fonte: SME 

 

3.5.3.11.Ensino superior profissionalizante. 

NÚ O Município de José Boiteux não possui instituições de ensino superior com 

cursos presenciais, conta apenas com 1 polo de Educação a Distância - EAD, 

através da UNIGRAN. Esta parceria entre a SME e a UNIGRAN, se dá através 

de convênio onde o executivo fornece o espaço para os encontros presenciais e 

a Universidade com toda a logística e formação. 

A oferta de ensino superior, no município e/ou na região, deve ter como intuito 

evitar o êxodo de estudantes do município, hoje extremamente úteis para o 

desenvolvimento das cidades. 

Apesar de não possuir nenhuma unidade de ensino superior presencial no 

município, o Poder Executivo através da Secretaria de Educação oferece um 

recurso para custear o transporte dos universitários no valor de R$ 40.000.00 

anual, a ser distribuído entre todos os acadêmicos das mais diversas instituições 

de ensino superior e técnico (UNIDAVI, UNIASSELVI, IFC, UDESC e FURB) 

localizadas em outras cidades vizinhas, como Presidente Getúlio, Ibirama, 

Indaial, Rio do Sul e Blumenau. MER 

A regulamentação da educação profissional pelo Decreto 2.208/97 

procurou diversificar e ampliar sua oferta. Nesse Decreto, foram definidos os 

objetivos que buscam qualificar, especializar, aperfeiçoar e atualizar o 

profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico. O Conselho Nacional de 

Educação normatizou pelo Parecer CNE/CEB 16/99, Resolução CNE/CEB 

04/99, Parecer CNE/CP 29/02, diretrizes nacionais para a educação profissional 

de nível técnico. Criou a possibilidade para que, a partir de 2005, os estudantes 

brasileiros possam cursar disciplinas do ensino médio junto com disciplinas do 

ensino técnico. Essa medida é facultativa e de livre escolha dos Estados. 

Sabe-se que o SENAI oferece cursos profissionalizantes em nível médio 

e técnicos para alunos de toda a Região do Alto Vale do Itajaí através de 



parcerias com empresas e com o Governo Federal, a exemplo do PRONATEC. 

Neste sentido, podemos citar que há estudantes no município que acessam a 

esta modalidade de Ensino, contudo, não há envolvimento da secretaria 

municipal de Educação neste processo, ficando a cargo do próprio estudante 

buscar por estes recursos. Quanto a pós-graduação, atualmente no município 

não é oferecido nenhum curso, ficando a critério dos interessados a procura em 

outros municípios. O DE MATRÍCULAS INDÍGENAS NA EDUCAÇÃO 

 

3.5.4. Escolas indígenas9.  

Em Santa Catarina existem atualmente 33 escolas indígenas na rede 

pública estadual e sete, na rede municipal, chegando próximo de 2.600 

matrículas, conforme o Censo Escolar/2014. Localizadas no interior das 

aldeias, as escolas indígenas atendem as modalidades Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, além da modalidade Educação de Jovens 

e Adultos. Nestas escolas atuam 168 professores indígenas e 125 não 

indígenas, considerando as duas redes. Em José Boiteux, existem quatro 

escolas indígenas conforme pode-se constatar abaixo com o seu número de 

alunos: 

Escola Anos Iniciais Anos finais Ensino Médio 

EIEF VANHECU PATTE 

 

51 37 22 

EIEF TAQUATY 

 

02 00 00 

EIEF LUZIA MEIRING NUNC 

NFOONRO 

 

07 00 00 

EIEB LAKLANO 120 134 76 

 

                                                           
9 Texto e dados fornecidos pela GERED de Ibirama. 



Durante o mês de abril ocorre a comemoração alusiva ao dia do índio, 

onde as escolas indígenas realizam eventos culturais que procuram 

desmistificar uma visão errônea que ainda faz parte do estereótipo indígena, 

como o uso da tanga, o cocar e uma vida tecnologicamente rudimentar, os 

professores propõem discussões sobre a cultura indígena ou sobre elementos 

que esta emprestou a nossa vida, seja na língua, na alimentação, na arte ou na 

medicina.  

 

3.5.5. Esporte municipal10. 

➢ Participou-se de competições escolares com os alunos das escolas 

municipais como: JESC, JASTI e JIMAVI levando para competir cerca de 

50 alunos; 

➢ Realizou-se campeonato municipal de Futebol de campo; 

➢ Realizou-se campeonato municipal de Bocha;  

➢ Realizou-se campeonato de canastra de casal; 

➢ Realização do passeio ciclístico alusivo à data de emancipação político-

administrativa do município, mobilizando cerca de 200 participantes; 

➢ Realizou-se o Dia do Desafio, data mundialmente instituída que acontece 

em todo mês de maio, com o objetivo de conscientizar e incentivar a 

prática de atividades físicas, mobilizando no município cerca de trezentas 

pessoas; 

➢ Acompanhamento semanal do grupo da terceira idade, realizando 

treinamento de canastra, bocha, dominó, entre outros, atendendo cerca 

de30 idosos e também estimulando e fomentando o laser a estas 

pessoas; 

 

                                                           
10 Texto e dados fornecidos pelo Diretor do Departamento Municipal de Esportes Sr.Silvio  

Rescarolli 



3.5.6. Cultura municipal.11 

• Curso de bordado em ponto cheio, ponto cruz e richilieu a um grupo de 

aproximadamente 20 mulheres. Os encontros eram realizados 

semanalmente todas as quartas feiras nas dependências da secretaria 

municipal de educação. 

• Realização do tradicional baile de escolha da rainha e princesas do 

município de José Boiteux. Esta tradição estava adormecida por alguns 

anos, porém, no ano de 2013 o evento voltou a acontecer. Depois disso, 

estabeleceu-se que a troca da realeza se daria a cada dois anos, na forma 

como tem acontecido. 

• Foi realizado em parceria com a secretaria de educação aulas de danças 

por meio de projetos escolares. Basicamente, atenderam-se crianças em 

período contraturno difundindo entre elas o interesse pela dança nas suas 

mais diversas formas de expressão. 

• Realização do Tradicional Jantar Típico Italiano, realizado anualmente 

como parte da programação da festa de emancipação política de José 

Boiteux, onde se servem os pratos peculiares da culinária boitenses, 

podendo destacar, a polenta com galinha, molho de queijo e 

acompanhamentos.  

• Elaborado o inventário do patrimônio cultural material e imaterial de José 

Boiteux através da AMAVI, a Associação dos Municípios do Alto Vale do 

Itajaí. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Texto e dados fornecidos pelo Diretor do Departamento de Cultura Sr. Tiago Griboski. 



4. PLANO DE AÇÃO. 

4.1 Quanto ao Direito à Vida e a Saúde 

METAS AÇÕES PRAZOS RESPONSÁVEIS 

Fazer busca ativa das gestantes 

ainda no 1º trimestre com intuito 

de priorizar o pré- natal 

diminuindo assim o taxa de 

mortalidade infantil. Fazer Busca 

ativa nas aldeias também, onde a 

taxa de pré -natal é muito baixa  

Realizar trabalhos juntamente com as agentes comunitárias de 

saúde para busca ativa das gestantes  

2017 Agentes 

comunitários de 

saúde  

Implantar mais palestras de 

educação sexual nas escolas para 

diminuição de gravidez na 

adolescência.  

Fazer palestras e atividades educativas juntamente com os 

profissionais de saúde da SESAI nas aldeias para os 

adolescentes   

Realizar 

trimestralmente 

atividades 

educativas  

Equipe de ESF 

Implantar trimestralmente 

palestras nas comunidades sobre 

planejamento familiar 

Fazer palestras trimestralmente para esclarecer dúvidas e 

fornecer instruções sobre métodos contraceptivos  

2018 Equipe de ESF 

Disponibilizar na unidade de 

saúde, horário flexível para as 

mães que trabalham, para realizar 

consultas e acompanhamento 

(puericultura) para as crianças de 

0 à 12 anos  

A secretaria de saúde deverá estender o horário de atendimento 

para as mães terem disponibilidade para levar suas crianças para 

consultar 

2019 Secretária 

municipal de 

saúde  



Disponibilizar médico pediatra 

para crianças  

Criança fazer consulta mensalmente com profissional 

especializado na área de pediatria  

2019 Secretária 

municipal de 

saúde 

SESAI12 

 

 

4.2. Quanto ao Direito à Liberdade, ao Respeito e a Dignidade. 

METAS AÇÕES PRAZOS RESPONSÁVEIS 

1.1 Reduzir o número de violência 

contra as crianças e adolescentes 

para o mais próximo de zero possível. 

 

Realizar visitas periódicas, junto aos familiares que apresentam 

casos de violência, uma vez que como o constatado é uma 

prática que se repete. 

 

Permanente 

 

-Conselho Tutelar 

1.2 Buscar parcerias junto as outras 

secretarias no sentido de prestar 

informações e resolver os casos 

necessários. 

1.1Estabelecer ações direcionadas, 

fazer um estudo preventivo no sentido 

de erradicar o trabalho infantil e de 

certa forma proteger o adolescente 

que trabalha. 

 

Verificar a viabilidade de cursos profissionalizantes, voltado 

para a realidade do município, para a colocação dos 

adolescentes no mercado de trabalho a partir dos 14 anos 

 

-2020 

 

-Conselho Tutelar 

                                                           
12 A SESAI Secretaria Especial de Saúde Indígena foi convidada a participar da construção do Plano, porém segundo a Enfermeira Josiane Inácio 

necessitam de autorização do DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena para repassar qualquer informação. Até o momento do fechamento deste 

Plano a Comissão de elaboração não recebeu quaisquer informações sobre o Plano de Ação da referida instituição.  



1.2 Ficar em contato com outras 

secretarias, principalmente a da 

Saúde e da Educação para se colocar 

em prática todos os planos traçados 

em conjunto.  

Elaboração de planos de trabalhos 

dirigidos para localizar a causa 

concreta dos problemas, encaminhar 

aos órgãos competentes, fazer 

solicitações de profissionais, estar em 

contato com outras secretarias 

relacionadas com o problema em 

questão. 

 

Promover palestras, panfletos, conscientizar a população sobre 

o caso de violência que está inteiramente ligado a evasão 

escolar, consumo de álcool ou outras drogas ilícitas 

 

-2018 

 

-Conselho Tutelar 

Implantar e aprimorar o 

funcionamento do Conselho Tutelar 

de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pelo CONANDA. 

1.1 Alimentar os dados no  SIPIA CT  para criação de banco 

de dados sobre violações de direitos. 

 

2018 Conselho Tutelar 

Sensibilizar o Gestor do Executivo para instituir uma 

remuneração condizente com o envolvimento e o grau de 

complexidade das atribuições dos Conselheiros Tutelares. 

Promover e articular ações de defesa 

de direitos e prevenção, orientações, 

prestação de serviços, apoio à família, 

direcionadas à melhoria da qualidade 

de vida da pessoa com deficiência e à 

Projeto Prevenção  Anualmente APAE- Equipe técnica 

(Psicóloga, Assistente 

Social e Fonoaudióloga) e 

Equipe diretiva. 



construção de uma sociedade justa e 

solidária. 

Sensibilizar a população sobre a 

garantia do direito a convivência 

familiar e comunitária da pessoa com 

deficiência.  

Promover campanhas para sensibilizar a sociedade sobre a 

importância da convivência  da pessoa com deficiência na 

sociedade e seus direitos.  

Anualmente APAE - Equipe técnica 

(Psicóloga, Assistente 

Social e Fonoaudióloga), 

Equipe diretiva e 

pedagógica. 

Garantir a oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para a pessoa com 

deficiência intelectual.   

Realizar atendimentos e suporte diretamente aos alunos com 

deficiência intelectual e suas famílias. 

Conforme a 

demanda 

APAE - Equipe técnica 

(Psicóloga, Assistente 

Social e Fonoaudióloga) e 

Equipe diretiva. 

Reforma (troca) do telhado da 

instituição. 

 

Eventos beneficentes realizado pela instituição, doações e 

projetos sociais. 

2026  APAE - Diretoria 

Executiva da Instuição, 

Equipe Diretiva e 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 



4.3.  Quanto ao Direito a Convivência Familiar e Comunitária  

METAS AÇÕES PRAZOS RESPONSÁVEIS 

Busca ativa de famílias em 

situação de pobreza para inclusão 

no cadastramento único e 

monitoração no cumprimento das 

condicionalidades do programa.  

1.1 Ampliar o número de visitas domiciliares de busca ativa 2019 CRAS E Gestão do 

Programa Bolsa Família 

1.2 Acompanhar 100% das famílias em descumprimento de 

condicionalidades 

Sensibilizar a população sobre a 

garantia do direito a convivência 

familiar e comunitária de crianças e 

adolescentes  

Promover campanhas sobre a importância da convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes 

Realizar 

campanhas 

a cada dois 

anos  

CRAS em parceria com 

os demais órgãos ( 

Saúde, Ass Social, 

Educação, CMDCA) 

Estender a oferta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e 

adolescentes Das comunidades do 

interior.   

Realizar os serviços em todas as comunidades do interior 2023 CRAS 

Construção de 1 estrutura física 

para o CRAS  

Pleitear o cofinanciamento junto ao estado 2021 Poder Executivo 

Municipal  

Articular e fomentar o trabalho em 

rede  

 

1.1 Realizar reuniões periódicas para troca de experiências, 

discussões e estudo de casos. 

Anual 

 

 

 Secretaria de 

Assistência Social, 

Secretaria de Saúde, 

Conselho Tutelar e 

CMDCA 

1.2 Realizar reuniões com profissionais de outros municípios para 

troca de experiências, estudo e discussão de casos. 



Conhecer a realidade e 

acompanhar a evolução dos dados 

de violências contra crianças e 

adolescente. 

1.1 Realizar diagnóstico sobre as violências contra crianças e 

adolescentes. 

 

Anual Secretaria de Assistência 

Social, Conselho Tutelar, 

CMDCA 

 1.2 Aprimorar e implantar serviços, programas e Projetos de 

enfrentamento a violência contra crianças e adolescentes.   

Sensibilizar e mobilizar a 

população sobre a temática da 

violência contra crianças e 

adolescentes, fortalecer e 

divulgar canais de denúncia. 

1.1 Realizar campanhas educativas de orientação para a não violência 

e divulgação dos canais de denúncia “181” e “Disque100”. 

Anual Secretaria de Assistência 

Social, CT, Educação, 

CMDCA 

Fomentar os serviços de 

orientação e de atendimento a 

familiares, responsáveis, 

cuidadores ou demais envolvidos 

em situações de violação de 

direitos. 

1.1 Realização de  atividades  como  oficinas  e  palestras voltadas ao 

atendimento de familiares e cuidadores de crianças vítimas de 

violência. 

Anual Secretaria de Assistência 

Social 

1.2. Oferecer acompanhamento imediato e sistemático das famílias 

e ou cuidadores de crianças e adolescentes vítimas de violência. 

Ampliar e articular políticas, 

programas, ações e serviços para 

o enfrentamento da violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes. 

1.1. Incentivar a denúncia principalmente pelas escolas e unidade de 

saúde, salientando a obrigatoriedade legal. 

 

2018 Conselho Tutelar e 

Unidade Básica de Saúde 

1.2. Intensificar a notificação pelas UBS através da ficha própria. 

Ampliar e articular políticas, 

programas, ações e serviços  para  

atendimento  a  adolescentes 

autores de ato infracional, a partir 

1.1 Alimentar  os  dados    no   SINASE,    para estabelecer banco de 

dados sobre adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. 

 

Anual Sec Mun Assistência 

Social  



do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, 

observadas as responsabilidades 

do executivo e do sistema de 

justiça. 

1.2 Sensibilizar os adolescentes em cumprimento de Medidas 

socioeducativas LA e PSC, quanto as possíveis perspectivas de vida 

e auxiliando-os enquanto encaminhamentos. 

Divulgar a existência do FIA  e da  

sua  importância  nos projetos 

voltados  a criança  e  ao 

adolescentes, além de regularizar  

seu  cadastro   no  município, e o 

registro da  entidades. 

Campanhas educativas e reuniões periódicas com a administração 

pública 

 ATÉ 2018 Conselheiros do CMDCA 

e gestor do FIA (indicado 

pela administração 

pública. 

Explanar as ações do CMDCA em  

consulta  pública no site da 

prefeitura 

Publicar as ações do CMDCA do site da administração pública ATÉ 2026 Secretário do CMDCA e 

controladoria interna da  

prefeitura   

Dotar a política dos direitos 

humanos de crianças e 

adolescentes de recursos 

suficientes e constantes para a 

plena implementação das ações do 

Plano Decenal, não sujeitas a 

limitação de empenho, anualmente 

na LDO. 

1.1 Incorporar integralmente o Plano decenal ao PPA municipal para 

garantir a viabilização técnica e orçamentária do Plano. 

 EM 2017 Parceria CMDCA e  

Câmara  dos  Vereadores 

1.2 Sensibilizar o Gestor do Executivo Municipal sobre o 

financiamento integral para a execução do Plano. 

Promover o protagonismo e a 

participação de crianças e 

adolescentes nos espaços de 

1.1 Incentivar a participação dos adolescentes  nos  Conselhos  e 

Conferências de direitos e setoriais. 

Curto 

Prazo 

CMDCA  



convivência e de construção da 

cidadania, inclusive  nos  

processos de formulação, 

deliberação, monitoramento e 

avaliação das políticas públicas. 

1.2 Garantir o preceito legal da  participação  de  adolescentes  no 

CMDCA. 

Fortalecer o Conselho de Direitos 

da Criança e do Adolescente, 

qualificando suas atribuições de 

formular, acompanhar e avaliar as 

políticas públicas para crianças e 

adolescentes e de mobilizar a 

sociedade. 

Oferecer formação continuada aos Conselheiros do CMDCA. Curto 

Prazo 

CMDCA e Administração 

Pública 

Aderir a cofinanciamento e 

repasse de recursos para o 

Fundo da Criança e do 

Adolescente nas esferas de 

governo estadual e federal, na 

modalidade Fundo a Fundo, para 

as prioridades estabelecidas pelo 

Plano Decenal, de acordo com os 

parâmetros legais e normativos 

do CONANDA. 

Habilitar o município nas esferas m u n i c i p a l ,  estadual e federal  CMDCA 



Reativar a Instância do PBF-(ICS) 

 

Organizar a Instancia do Programa para que funcione ativamente 2018 Gestor do Programa 

Bolsa Família 

Conhecer a rede de atendimento 

das famílias cadastradas no 

CADÚnico 

Visita técnica á Rede de Serviços Socioassistenciais Curto prazo ICS e responsável pelo 

Programa Bolsa Família 

Criação do Comitê do Programa 

Bolsa Família 

Reunir os órgãos que devem compor o comitê e envolver o poder 

púbico municipal na elaboração do Decreto ou Portaria como marco 

legal de criação. 

Curto prazo Gestor do Programa 

Bolsa Família e 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

 

 

 

 

 

 



4.3. Quanto Ao Direito À Educação, Cultura, Esporte a ao Lazer. 

METAS AÇÕES PRAZOS RESPONSÁVEIS 

Ampliar o atendimento a educação 

infantil na pré escola para as crianças 

de 04 (quatro) a 5 (cinco) anos de 

idade e ampliar a oferta de educação 

infantil em creches de forma a 

atender, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das crianças de até 03 

(três) anos. 

1.1 Definir, em regime de colaboração junto à União e o 

Estado, metas de expansão de educação infantil 

segundo padrão nacional de qualidade, considerando 

as peculiaridades locais; 

2019 Secretaria Municipal de Educação 

1.2 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 

levantamento da demanda por creche para a 

população de até 03 (três) anos de idade, como forma 

de planejar e verificar o atendimento da demanda 

manifesta no município;  

1.3 Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a 

oferta do atendimento educacional especializado 

complementar aos estudantes com deficiência, 

transtornos do espectro do autismo, transtorno do 

déficit de atenção com hiperatividade e altas 

habilidades/superdotação, assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da 

educação especial nessa etapa da educação básica; 

Universalizar o ensino fundamental de 

9 (nove) anos para toda a população 

de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de 

idade e garantir que pelo menos 95% 

1.1 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes 

fora da escola, o acompanhamento e o monitoramento 

de acesso e permanência na escola, em parceria com às 

áreas de saúde e assistência social.  

2019 Secretaria Municipal de Educação 



(noventa e cinco por cento) dos 

estudantes concluam essa etapa na 

idade recomendada.  

1.2 Pactuar entre União, Estado e Município, no âmbito 

da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º da 

Lei 13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a 

base nacional comum curricular do ensino fundamental. 

1.3 Garantir o acesso e permanência dos estudantes na 

educação pública, viabilizando material escolar, 

laboratórios didáticos e biblioteca física e informatizada 

com acervo atualizado, visando a inclusão das diferentes 

etnias. 

Garantir, para a população de 4 a 17 

anos, o atendimento escolar aos 

alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, de 

forma a atingir, em cinco anos, pelo 

menos a 50% da demanda e até o 

final da década a sua universalização 

nas escolas da rede regular de 

ensino, garantindo o atendimento 

educacional especializado em salas 

de recursos multifuncionais, ou em 

centros de atendimento educacional 

especializado. Públicos ou 

comunitários, confessionais ou 

1.1 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a 

exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência 

e promovida a articulação pedagógica entre o ensino 

regular e o atendimento educacional especializado. 

2022 Secretaria Municipal de Educação 

e Secretaria Municipal de Saúde 

1.2 Garantir a oferta de educação bilíngue, em língua 

Brasileira de Sinais (libras) como primeira língua e na 

modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 

língua, aos estudantes surdos e com deficiência auditiva 

de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas inclusivas, 

nos termos do Art.22 do Decreto nº 5.626/2005 e dos 

Arts. 24 e 30, da convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do 

Sistema Braille para cegos e surdo-cegos.  

1.3 Intermediar junto à Secretaria Municipal de Saúde ou 

outras instituições, o atendimento de alunos que 

necessitem atenção especial, como consultas médicas 



filantrópicos sem fins lucrativos, 

conveniados ao setor público. 

especiais, próteses, cadeiras de roda, aparelhos 

auditivos, óculos, aparelhos ortopédicos. 

Alfabetizar todas as crianças aos 6 

(seis) anos de idade ou no máximo até 

0 3º ano do ensino fundamental aos 8 

anos de idade. 

1.1Estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré 

escola, valorizando e qualificando os professores 

alfabetizadores garantindo a alfabetização de todas as 

crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. 

2019 Secretaria Municipal de Educação 

1.2 Reformular o Sistema de Avaliação para que garanta 

a permanência dos professores alfabetizadores para os 

primeiros anos do ensino fundamental. 

1.3 Criar e assegurar, na avaliação municipal um exame 

específico para a aferição da aprendizagem das crianças 

do ciclo de alfabetização. 

Oferecer educação em tempo integral 

em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma 

a atender, pelo menos, 40% (quarenta 

por cento) dos alunos da educação 

básica.  

1.1 Promover, com o apoio da União e do Estado, a oferta 

de educação básica pública em tempo integral, por meio 

de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de 

forma que o tempo de permanência dos alunos na 

escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual 

ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano 

letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 

professores em uma única escola. 

2025 Poder Executivo Municipal 

Secretaria Municipal de Educação  



1.2 Aderir, em regime de colaboração, ao programa 

nacional de ampliação e reestruturação das escolas 

públicas por meio de melhorias na infraestrutura, 

laboratórios, inclusive de informática, espaços para 

atividades culturais, salas de leitura e pesquisa, 

auditórios, cozinhas, refeitórios cobertos, depósitos 

adequados para armazenar gêneros alimentícios, 

banheiros e outros equipamentos, bem como da 

produção de material didático e da formação de recursos 

humanos para educação em tempo integral. 

1.3 Adotar medidas para otimizar o tempo de 

permanência dos estudantes na escola, direcionando a 

expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 

combinado com atividades recreativas, esportivas, 

culturais e ações de educação nutricional. 

 

Garantir, em regime de colaboração 

entre União e Estado, política de 

formação e valorização dos 

profissionais da educação, 

assegurando que todos os 

professores da educação básica e 

suas modalidades possuam formação 

específica de nível superior, obtida em 

1.1 Promover, em regime de colaboração entre 

Município, a União e o Estado, ações conjuntas a fim de 

organizar a oferta de cursos de formação inicial diante do 

diagnóstico das necessidades de formação dos 

profissionais da educação, envolvendo as instituições 

públicas de nível superior, sincronizando a oferta e a 

demanda de formação de profissionais da educação. 

2021  

Poder Executivo Municipal 

Secretaria Municipal de Educação 

1.2 Garantir oferta de formação continuada a todos os 

profissionais da educação básica. 



Criação da Casa Municipal da Cultura, 

abrangendo um espaço destinado à 

preservação da memória cultural do 

município de José Boiteux, assim 

Buscar recursos através da administração municipal nas 

esferas de governo estadual e federal para a construção 

da casa da cultura. 

2021 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Cultura 

 

curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

1.3 Avaliar periodicamente o Plano de Carreira dos 

Profissionais do Magistério observando os critérios da Lei 

nº 11.738, de 16 Julho de 2008. E garantir a assistência 

financeira específica da implementação de políticas de 

valorização dos profissionais do magistério, em particular 

o piso salarial nacional profissional. 

Garantir em regime de colaboração 

Interfederativa entre a União, Estado 

e Município o direito de acesso e 

permanência a uma Educação de 

Qualidade a todas as demandas 

educacionais indígenas e quilombolas 

nos diferentes níveis de ensino. 

1.1 Garantir o acesso à escolarização e à permanência 

na escola, com aprendizagem, aos povos indígenas e 

quilombolas, respeitado a cultura, a crença, os valores e 

a organização social deles. 

2025 Poder executivo Municipal  

Secretaria Municipal de Educação 

1.2 Garantir à população indígena, as condições de uma 

educação de qualidade e de acordo com a sua cultura, 

através da oferta de transporte escolar, inclusive para a 

educação infantil, inclusão das unidades escolares em 

programas dos governos municipal, estadual e federal. 

1.3 Trabalhar junto a Secretaria Municipal de Educação 

na criação de programas voltados à produção e 

publicação de materiais didáticos e pedagógicos 

específicos para os grupos indígenas e quilombolas, 

incluindo livros, vídeos, dicionários entre outros, 

elaborados por professores indígenas e quilombolas, 

juntamente com seus alunos e assessores. 



como, um espaço adequado para a 

oferta de cursos e atividades artísticas 

diversas. 

 

Sensibilizar a comunidade para fazer a captação de 

objetos antigos que remontem as tradições culturais 

locais, com o intuito de elaboração de um acervo desses 

referidos objetos assegurando sua preservação. 

2021 Departamento de Cultura 

 

Criação de espaço interligado a Casa Municipal de 

Cultura, onde os artistas plásticos municipais possam 

expor seus trabalhos. 

2021 Departamento de Cultura 

 

Aperfeiçoamento de cursos de 

artesanatos que remontem as 

tradições municipais como: bordado, 

pintura em tecido/tela, tapeçaria, 

dentre outras. 

 

Contratar professores aptos a ensinar técnicas de pintura 

em tela, tecido, bordado de ponto cheio e ponto de cruz, 

tapeçaria, dentre outras manifestações artísticas visuais. 

2020 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Cultura 

 

Implantação de oficinas culinárias que 

resgatem pratos típicos do município, 

como também outras produções 

culinárias que enriqueçam as 

tradições municipais a citar: pães, 

bolos, biscoitos entre outros. 

 

Contratar culinaristas para o repasse das técnicas 

necessárias na produção de pães, bolos, biscoitos, 

dentre outros, bem como, mobilizar pessoas da 

comunidade que tenham condições de transmitir seus 

saberes na culinária típica. 

2020 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Cultura 

 

Aperfeiçoamento de cursos de dança 

nas modalidades: ballet clássico, 

Contratar professores de danças para as modalidades 

indicadas. 

 

2020 Poder Executivo Municipal 

Secretaria de Educação 

Departamento de Cultura 



danças urbanas, danças gaúchas e 

estilos contemporâneos. 

 

Mobilizar a comunidade para participarem das aulas 

considerando as faixas etárias adequadas para as 

referidas práticas 

2020  

Departamento de Cultura 

Aprimoramento dos festivais 

municipais de talentos e de dança. 

 

Mobilizar grupos de dança do município, bem como de 

outros, fomentando a divulgação e a promoção das 

referidas práticas. 

2020  

Departamento de Cultura 

Encontrar e divulgar pessoas de talentos especiais no 

próprio município que muitas vezes sequer conhecidas. 

2020  

Departamento de Cultura 

Realização e aprimoramento de 

campeonatos em várias modalidades 

esportivas 

Mobilização do poder público municipal para a captação 

de recursos para a realização. 

2020 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Esportes 

Participação em campeonatos e jogos 

em níveis intermunicipais e regionais. 

 

Mobilização do poder público municipal, com o propósito 

de angariar recursos para transporte, alimentação e 

estadia em competições de  níveis regionais. 

2022 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Esportes 

Estimular a comunidade e os atletas municipais para que 

participem destes eventos. 

2020 Departamento de Esportes 

Aprimorar e expandir as escolas de 

treinamento de futebol de campo para 

os níveis sub-8, sub-12, sub-14 e sub-

17. 

Contratar profissionais qualificados para treinar os 

jogadores de acordo com as categorias evidenciadas 

2022 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Esportes 



Incentivar a realização de 

campeonatos em níveis municipais 

em âmbito escolar. 

Buscar parcerias junto às escolas da Rede Municipal de 

Ensino e Estadual de Educação. 

2020 Departamento de Esportes 

Criação de uma escola de 

treinamento para o voleibol masculino 

e feminino em âmbito de lazer e 

competição em diferentes níveis 

etários. 

Estimular a comunidade para participar, buscar recursos 

para a construção de um espaço adequado para o 

treinamento e contratar profissional qualificado para o 

treinamento das equipes. 

2025 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Esportes 

Criação de escolas de treinamento de 

esportes individuais e coletivos 

Estimular crianças, jovens e adolescentes para 

participar, buscar recursos para a construção de um 

espaço adequado para o treinamento e contratar 

profissional qualificado para o treinamento das equipes. 

2025 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Esportes 

Construção de um Ginásio Municipal 

e adequação do espaço do Esporte 

Clube Independente para a prática de 

diferentes atividades desportivas. 

Elaborar projeto e encaminhar as esferas de governo 

superiores com o objetivo de buscar parcerias e obter 

recursos para a construção destes espaços. 

2025 Poder Executivo Municipal 

Departamento de Esportes 

 

E.E.F Professor João Bonelli13 

                                                           
13 A E.E.F Professor João Bonelli, encontra-se paralisada de suas atividades escolares por período indeterminado, os alunos das 
séries iniciais foram absorvidos pelo município e os das séries finais foram para as escolas estaduais EEB José Clemente Pereira 
e EIEB Laklano. Por este motivo não consta o Plano de Ação da referida instituição.   

 



E.E.B José Clemente Pereira14 

            EIEF VANHECU PATTE15 

            EIEB LAKLANO16 

 

4.5. Quanto ao Direito à Profissionalização e Proteção no Trabalho. 

 

METAS AÇÕES PRAZOS RESPONSÁVEIS 

Implantar Programas de 

Aprendizagem através de Lei 

Municipal  

 

1.1 Criar o Programa Jovem Aprendiz, trabalho para os 

adolescentes na modalidade de aprendizagem, 

preparando jovens de 14 a 24 anos para ingressar no 

mercado de trabalho através de formação técnico-

profissional. 

2027 Administração Pública 

                                                           
14   A E.E.B José Clemente Pereira foi convidada a participar da elaboração do Plano, porém mesmo com a insistência da Comissão 
que foi pessoalmente conversar com o Diretor Igidio Fusinato além de contatos telefônicos e por email, até o fechamento deste Plano 
não encaminhou seu Plano de Ação.  
 
15  Em relação a EIEF VANHECU PATTE, solicitamos auxilio da Diretora do Departamento Indígena da Administração Pública 
Municipal Elizete Priprá, que repassou o email da instituição, fizemos contato, mas não obtivemos retorno. Ligamos e conversamos 
com o Diretor da escola para que participasse das reuniões, porém não houve adesão.  
 
16 Em relação a EIEB LAKLANO, solicitamos auxilio da Diretora do Departamento Indígena da Administração Pública Municipal 
Elizete Priprá, que repassou o email da instituição, fizemos contato, mas não obtivemos retorno. Ligamos e conversamos com o 
Diretor, que compareceu a reunião com membro da Comissão onde foi explicado sobre a elaboração e importância do Plano de 
Ação, porém até o fechamento deste Plano não obtivemos retorno. 



1.2 Definição de incentivos fiscais possíveis as empresas 

Consolidar a   oferta   de   ensino 

profissionalizante integrado ao 

ensino médio, com fomento à 

inserção no mercado de trabalho 

dos adolescentes  a  partir dos  16  

anos,  de acordo com a legislação 

vigente. 

1.1 Criar mecanismos para o  levantamento  dos  

interesses  dos adolescentes,   para   criação   de   cursos   

profissionalizantes condizentes. 

 

Até  

2027 

GERED  

1.2 Criar mecanismos para o levantamento das 

necessidades das Empresas locais, para criação de 

cursos profissionalizantes que estejam de acordo com 

a realidade local. 
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