RELATÓRIO DE AÇÕES DE GESTÃO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
2019 - 2020

O início de 2019 marcou uma nova etapa da educação em Santa Catarina,
com gestores técnicos, investimentos igualitários entre todas as regiões do Estado e
foco no ensino público de qualidade. O Programa Minha Nova Escola, apresentado
em julho de 2019, definiu os pilares da gestão que nortearam as ações da pasta ao
longo de dois anos: Educação Inovadora, Infraestrutura Escolar, Gestão Total,
Qualificação Permanente e Além da Escola.
Após a constituição da equipe e o diagnóstico das ações da secretaria, a
gestão definiu as prioridades, adotou estratégias e colocou ações em prática em
cada um dos cinco pilares do Minha Nova Escola. Com objetivo de tornar Santa
Catarina uma referência na Educação Básica, houve a priorização do atendimento
ágil das necessidades da comunidade escolar, com foco no apoio aos gestores,
professores e alunos que estão na ponta do processo de educação.
Em 2020, com a pandemia, houve ainda o desafio de mudar totalmente a
forma de fazer educação, retirando alunos e professores da sala de aula e tornandoos protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Foi necessário agir de forma
rápida para implementar o regime especial de atividades escolares não presenciais,
tornando Santa Catarina uma referência para o país e incluindo alternativas para os
alunos com e sem acesso à internet.
Há inúmeras ações iniciadas em 2019 e 2020 que serão refletidas em
resultados positivos ao longo dos próximos anos. As principais são as entregas das
obras de reforma em andamento e os projetos educativos que serão implementados
neste e nos próximos anos com base no Currículo da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, que orientarão o percurso formativo dos estudantes
da educação básica e profissional de todo o estado catarinense.
As iniciativas detalhadas a seguir, que transformaram a educação
catarinense, são um breve recorte das ações realizadas nos últimos dois anos e que
representam o legado da atual gestão para os próximos anos, divididas nos
investimentos em cada um dos cinco pilares do programa Minha Nova Escola.

EDUCAÇÃO INOVADORA: Incorporação da tecnologia ao ensino e
implementação do Novo Ensino Médio e modelo cívico-militar
Com objetivo de tornar o ensino mais atrativo e facilitar o aprendizado dos
alunos, a gestão fez diversos investimentos em equipamentos, como as lousas
digitais, para criar laboratórios de tecnologia nas escolas. Também houve a
modernização do ensino com a adesão a iniciativas como o Novo Ensino Médio e o
Programa das Escolas Cívico-Militares (Pecim)
O ano de 2020, inclusive, marcou uma grande mudança no modelo de
ensino, com a adoção de tecnologias para o estudo entre a maioria dos alunos da
rede estadual. O uso da plataforma Google Classroom, prevista para atender duas
escolas-piloto em 2020, foi ampliado para todas as unidades de ensino da rede,
criando a possibilidade de trilhas de aprendizagem e novas formas de interação
entre alunos e professores.
Conforme dados cadastrados pelos docentes na plataforma Professor On-line
em 2020, 59% dos alunos foram atendidos com as atividades orientadas pelos
professores na plataforma do Google Classroom, enquanto 24% tiveram acesso aos
materiais com atividades impressas e 16% aprenderam de ambas as formas. Ao
longo do ano, 424 mil estudantes, que representam 78% da rede, chegaram a entrar
na plataforma on-line, sendo que 75% seguiram acessando.
Implementação do Novo Ensino Médio em 120 escolas
Além das mudanças causadas pela pandemia, alunos do Ensino Médio de
120 escolas da rede estadual de Santa Catarina iniciaram um novo modelo de
ensino, com currículo flexível e foco nos projetos de vida dos jovens. A partir de
2022, conforme Lei 13.415/17 e Resolução CEE/SC 093/20, todas as escolas
catarinenses de Ensino Médio deverão adaptar suas grades curriculares ao novo
modelo educacional.
Essas escolas, que se encontram em processo de implementação de ações
de flexibilização curricular, fornecem importantes subsídios para a construção da
proposta do Novo Ensino Médio na rede estadual de ensino. Dentre as ações de
flexibilização realizadas nas escolas-piloto há destaque para a inclusão de
componentes curriculares como Projeto de Vida e o estudo de uma Segunda Língua
Estrangeira, além de um portfólio com uma diversidade de eletivas, que passam a
incorporar o percurso formativo desses estudantes.
Esse portfólio, construído com a participação de 363 profissionais da rede
estadual, é composto por roteiros pedagógicos com 25 Componentes Curriculares
Eletivos, que formam parte do currículo flexível desse modelo. Cada escola que
adotou o Novo Ensino Médio poderá escolher quais desses componentes oferecerá
aos alunos a partir de 2021.

Um dos principais resultados práticos dessa inovação no Ensino Médio pode
ser identificado no componente eletivo “Educação Empreendedora”, projeto
pedagógico presente no currículo de 1.500 alunos de 24 escolas da rede estadual,
que incluiu até um festival on-line para apresentar os projetos desenvolvidos ao
longo do ano.
Escolas com lousas digitais e laboratórios de tecnologia
Foram adquiridas 1,3 mil lousas digitais para tornar o ensino mais dinâmico,
com a possibilidade dos alunos assimilarem os conteúdos de forma mais interativa e
interessante. São 910 equipamentos prontos para uso nas unidades de ensino e
390 que estão em fase de instalação.
Para equipar os laboratórios de tecnologia, que estão sendo montados em
todas as escolas estaduais catarinenses, também foram distribuídos 9 mil
computadores, 2.912 notebooks, 321 carrinhos de recarga, 325 webcams, 73
televisores, 2 mil projetores e 2.250 tablets.
Essas entregas de materiais e equipamentos às escolas foram intensificadas
no período sem atividades presenciais para que os alunos encontrem um ambiente
estimulante quando retornarem à sala de aula. Além disso, há implantação de 419
pontos de fibra óptica nas escolas estaduais, sendo que 269 já foram instalados.

Figura 1: Lousa instalada na EEB Professor Padre Schuler, em Cocal do Sul.

Laboratórios equipados para estudo de ciências exatas e naturais
Estudantes de 59 escolas da rede estadual poderão aprender de forma mais
dinâmica e interativa com laboratórios de matemática, física, química e biologia.
Foram distribuídos ao longo do ano kits com aparelhos e materiais didáticos para
equipar laboratórios com objetivo de ensinar, na prática, as temáticas da sala de
aula.
Além dos equipamentos para laboratórios, as entregas feitas ao longo do ano
também incluem 1 milhão de livros para as bibliotecas, com o objetivo de estimular a
leitura dos estudantes, e mobiliários novos, que incluem conjuntos escolares para a
sala de aula e móveis para o setor administrativo.

Figura 2: Laboratórios de informática estão sendo equipados em todas as escolas da rede
estadual, como na EEB Victor Hering, em Blumenau.

Adesão de mais duas escolas ao modelo cívico-militar
O ano de 2020 marcou a implementação do Programa das Escolas CívicoMilitares (PECIM) em três escolas da rede estadual: EEB Emérita Duarte Silva e
Souza, em Biguaçu, a EEB Professora Irene Stonoga, em Chapecó, e a EEB
Professor Ângelo Cascaes Tancredo, em Palhoça. Os profissionais militares, que
atuam em parceria com o diretor e demais gestores pedagógicos, orientam os
alunos sobre disciplina, criam ações de educação cívica, auxiliam na conservação
da unidade, organizam eventos e oferecem apoio socioemocional em situações de
bullying.

Mais duas escolas da rede estadual aderiram ao modelo cívico-militar em
2020 e farão parte do projeto em 2021: a EEB Professor Jaldyr Bhering Faustino da
Silva, de São Miguel do Oeste, e a EEB Coronel Pedro Christiano Feddersen, de
Blumenau. Em janeiro de 2021, o estado respondeu positivamente ao novo edital
nacional para implementação do modelo cívico-militar em mais duas escolas da
rede estadual, em municípios que ainda serão definidos.

Figura 3: EEB Professor Ângelo Cascaes Tancredo, em Palhoça, foi inaugurada em 2020 e
aderiu ao modelo cívico-militar.

Laboratórios de eficiência energética no Cedup
Uma parceria da SED com a Celesc irá preparar os estudantes do Ensino
Médio para o mundo do trabalho, capacitar os professores e ainda reduzir o
desperdício de energia elétrica. Com o Projeto Educacional de Eficiência
Energética, inédito no Brasil, seis Centros de Educação Profissional (Cedup) de
Santa Catarina tiveram laboratórios montados para que os alunos aprendam e
atuem na otimização do uso de energia elétrica tanto em casa quanto em indústrias
e comércios.

Figura 4: Inauguração do Laboratório de Eficiência Energética em Joinville, que faz parte do
Projeto Educacional de Eficiência Energética.

A inauguração do projeto ocorreu no ano passado com a entrega do
laboratório no Cedup de Joinville. A partir de 2021, os professores poderão iniciar a
capacitação para lecionar os cursos e itinerários formativos que serão incluídos na
grade curricular. A expectativa é que 2.849 alunos da rede estadual tenham essa
qualificação no ensino técnico e profissionalizante nas unidades do Cedup de
Joinville, Chapecó, Lages, Tubarão, Criciúma e Blumenau.
Milhares de vagas para iniciação profissional
As parcerias com instituições também se tornaram aliadas do eixo Educação
Inovadora. Com os programas EDUtec, parceria com a Associação Catarinense de
Tecnologia; Aprendizagem Criativa, com o SENAI e o SENAC; e Novos Caminhos,
com o Governo Federal, estabelecidos durante a gestão, alunos da rede estadual de
Ensino podem ter até 4,7 mil vagas em cursos de iniciação profissional no
contraturno escolar, voltados a tecnologia, indústria e comércio, de acordo com as
vocações econômicas de cada região do Estado
Elaboração de Espaço Maker nas escolas
A EEB Zitta Flach, em Chapecó, foi a primeira escola da rede estadual a
possui o Espaço Maker, que valoriza a aprendizagem criativa por meio de
ferramentas artesanais e tecnológicas. As atividades estão associadas à construção
de objetos com uso de tecnologia, incluindo equipamentos como impressoras 3D,
cortadoras laser e também kits de robótica, programação, costura, marcenaria e
outras técnicas. A metodologia é voltada para que os estudantes se apropriem das
técnicas e se tornem produtores de tecnologia, não apenas consumidores.

A proposta da gestão era instalar o espaço em outras 100 unidades da rede
em Santa Catarina, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19. A SED está
atuando para fazer a aquisição dos equipamentos de eletrônica, robótica e
tecnologia da informação para o Espaço Maker nas demais escolas previstas.
Proposta para a Rede de Formação Docente em Inovação Tecnológica
Ao longo de 2020, a SED propôs à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Sustentável (SDE) a criação da Rede de Formação Docente em
Inovação Tecnológica. O objetivo é proporcionar a formação de professores da rede
estadual em espaços tecnológicos de ponta, para despertar a Educação Inovadora
no estado. A proposta busca criar 16 espaços criativos para a formação docente,
alinhando esse propósito da gestão com a rede catarinense de Centros de Inovação
do Estado de Santa Catarina.

INFRAESTRUTURA ESCOLAR: Investimento em obras de reforma e
criação de até 5,8 mil vagas com novas escolas
Para melhorar a estrutura física das escolas da rede estadual, muitas sem
intervenções há mais de 20 anos, houve o empenho de mais de R$ 170 milhões
apenas em 2020. O investimento envolve desde a compra de equipamentos de
tecnologia e novos veículos até a contratação de serviços de limpeza,
desinsetização e manutenção de caixas d’água nas escolas.
O valor inclui, por exemplo, as entregas da reforma e ampliação da EEB
Professora Maria Garcia Pessi, em Araranguá, com investimento de R$ 5,3 milhões,
e a reforma e ampliação da EEB Catulo da Paixão Cearense, em Sombrio, que teve
investimento de R$ 3,5 milhões.
Obras de manutenção em 54% das escolas da rede
Em dois anos foram concluídas 179 obras de reforma ou ampliação nas
escolas da rede estadual, sendo 124 em 2019, com investimento de R$ 56,6
milhões, 55 em 2020, com investimento de R$ 53,7 milhões. Ainda há, no período
de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, 1.418 registros de manutenções civis nas
unidades de ensino, atendendo 577 em um total de 1067 das escolas estaduais
(54% de todas as unidades da rede) com investimento de R$ 28,1 milhões.
Há 86 obras de reformas ou ampliação em andamento para 2021, com
investimento de R$ 119,7 milhões. Além disso, há outras 188 obras em fase de
licitação e 1.204 pedidos de intervenção em 538 escolas que estão sob análise.

Figura 5: Reforma da Escola de Educação Básica Catulo da Paixão Cearense, no município de
Sombrio

Figura 6: EEB Professora Maria Garcia Pessi, em Araranguá, teve a reforma e ampliação
concluída em 2020.

Reformas e manutenções após ciclone e tornado
Além dos desafios causados pela pandemia, Santa Catarina foi afetada por
fenômenos climáticos como o ciclone-bomba e tornado, que causaram estragos em
mais de 400 escolas da rede estadual. A Secretaria de Estado da Educação atuou
de forma rápida e investiu R$ 12,3 milhões para obras e reformas das unidades de
ensino afetadas.

Figura 7: Reforma da EEB Elisa Cláudio Aguiar, no município de Schroeder.

Nova modalidade com o contrato de manutenção civil
A SED modificou a forma de contratação das manutenções civis e serviços
como capinas e roçadas para as escolas, que passaram a ser feitas sob demanda.
Em vez da abertura de um processo por unidade de ensino, as empresas já
contratadas são acionadas pela SED de acordo com a necessidade. A mudança
trouxe celeridade ao atendimento e otimizou o controle dos recursos públicos, com
R$ 257 milhões licitados nos contratos.

Essa modalidade também foi importante para atender de forma rápida a
maior parte das avarias causadas pelos fenômenos climáticos, como quebra de
parte do telhado, queda do forro, janelas danificadas e infiltrações.
No caso da execução de capina, roçada e jardinagem nas unidades
escolares, a SED atendeu às recomendações do Tribunal de Contas do Estado
(TCE) e, desde 2019, esses serviços são realizados com a contratação de
empresas especializadas. O processo foi subdividido em 36 lotes individualizados,
de modo a permitir maior concorrência, aumentar o interesse de empresas regionais
e evitar a concentração dos serviços em uma única empresa.
Inauguração de novas escolas e criação de 5,8 mil novas vagas
Ao longo dos dois anos, foram inauguradas três novas escolas na rede
estadual, criando 4,6 mil novas vagas. A EEB Zitta Flach, em Chapecó, será a
primeira escola do Governo do Estado a ter o Espaço Maker. A EEB Professor
Ângelo Cascaes Tancredo, em Palhoça, foi uma das escolas que aderiu ao modelo
cívico-militar. E o Centro de Educação Profissional (Cedup) de Guaramirim, que
poderá atender alunos de ensino médio, cursos técnicos e cursos
profissionalizantes, os quais poderão ser abertos para a população.

Figura 8: CEDUP Perfeito Manoel de Aguiar, em Guaramirim, foi inaugurado neste ano e terá
alunos a partir do próximo ano letivo.

Ainda há outras obras que estarão concluídas para iniciar o ano letivo em
2021. Os novos espaços incluem um conjunto de salas modulares no Norte da Ilha
de Santa Catarina, o qual está finalizado e ainda não foi inaugurado, e uma escola
nova em Blumenau, que está em fase de conclusão das obras.

Solução para obras aguardadas há anos pela comunidade
Entre 2019 e 2020 foram destravados alguns processos de obras em escolas
que estavam há anos aguardando decisões de aditivos junto às empresas. A SED
atuou para o reinício dos trabalhos a partir da retomada dos contratos, incluindo
grandes obras que estão próximas de serem entregues, como a EEB Ana Gondin,
em Laguna, a EEB Sen. Evilásio Vieira, em Blumenau, e o ginásio de Esportes da
EEB Ivo Silveira, em Palhoça.
Outra solução encontrada pela gestão foi atender a demanda de vagas na
região norte de Florianópolis. Além do conjunto de salas modulares, modelo
inovador pela agilidade de construção e que contemplará 300 novas matrículas por
turno a partir de 2021, também foi negociada a cessão de um terreno junto à
Prefeitura Municipal de Florianópolis para a construção de uma nova unidade
escolar do bairro dos Ingleses, com capacidade de até mil novas matrículas.
Aquisição de veículos para as coordenadorias regionais de educação
Após o diagnóstico de uma frota sucateada para atuar com as 1067 escolas
estaduais, a SED investiu na compra de automóveis para o atendimento
pedagógico, supervisão e suporte tecnológico nas 36 Coordenadorias Regionais de
Educação. Foram adquiridos 62 automóveis que, além de facilitar a chegada a
locais de difícil acesso no interior do Estado, oferecem ainda segurança em
distâncias que chegam a 170 km entre coordenadorias e escolas. Dessa forma, faz
com que a gestão esteja presente nas escolas de qualquer localidade do estado.
Os veículos foram plotados e entregues às coordenadorias no início de 2020.
Além de permitir à SED retirar de circulação os automóveis que já não se
encontravam em condições de trafegar, os veículos se mostraram essenciais
durante o período de pandemia, sendo usados para a entrega dos kits de
alimentação escolar e de atividades impressas aos alunos que não dispõem de
acesso à internet.

Figura 9: Equipe da Coordenadoria Regional de Educação usando o veículo adquirido pela
SED para fazer atendimento a uma escola no interior do estado.

Internet patrocinada para alunos e professores
A SED contratou serviços de operadoras de internet móvel, com investimento
mensal de R$ 900 mil, para uso de alunos e professores durante as atividades do
“Tempo Casa”, conforme o regime de alternância adotado por cada escola em 2021.
O objetivo é possibilitar o acesso aos aplicativos e ferramentas educacionais on-line,
como o Google Classroom, de forma gratuita pelo celular.

GESTÃO TOTAL: Criação do sistema de inteligência de dados,
nomeação de 3,4 mil efetivos e repasse de R$ 38 milhões para
despesas com o cartão CPESC
Além dos investimentos com recursos, a melhoria da gestão envolve também
mudança de processos. E nesses dois anos, a SED trabalhou no desenvolvimento,
pela própria equipe, de um sistema de inteligência de dados, único no país, com o
objetivo de tornar as decisões mais assertivas. Houve ainda o fortalecimento da
gestão escolar, com a digitalização de diversos serviços para melhorar o
atendimento à sociedade, com informações confiáveis e fidedignas.
Criação do sistema de inteligência de dados da SED
O sistema de inteligência de dados “Educação na Palma da Mão”, criado em
2019 para o acompanhamento das matrículas por região e escola da rede estadual,
foi ampliado em 2020 com a inclusão de mais painéis, que apontam informações
importantes para a tomada de decisão e também para o planejamento estratégico
de ações. O objetivo é apresentar os dados da rede estadual de forma dinâmica e
detalhada para embasar as ações dos gestores da educação e facilitar o
acompanhamento dos órgãos de controle e fiscalização.
Um exemplo é o painel elaborado com base nos dados do Censo Escolar da
Educação Básica de 2019, que apresenta o detalhamento das informações de 1,6
milhão de alunos matriculados do Ensino Infantil ao Ensino Médio em Santa
Catarina. Outro é o painel de indicadores educacionais georreferenciados, que
agrupa os principais indicadores nacionais de qualidade (IDEB, SAEB e taxas de
aprovação) e as informações de matrículas das escolas estaduais para o
planejamento e gestão da secretaria e das Coordenadorias Regionais.
Reconhecimento do “Educação na Palma da Mão” em premiação
A SED foi classificada entre as três finalistas na modalidade Gestão da
Educação Pública (categoria Estadual ou Federal) do Prêmio Boas Práticas em
Gestão Pública de Santa Catarina. Com o tema “Transparência com Cidadania”, a
iniciativa do “Educação na Palma da Mão” chegou à etapa de apresentação oral da
premiação, que teve o evento final suspenso em função dos efeitos da pandemia de
Covid-19 e deve ter nova data em 2021. Além disso, a ferramenta de gestão
também se tornou referência em âmbito nacional, inclusive, para o MEC.
Acompanhamento aluno por aluno durante a pandemia
Para fazer o acompanhamento de matrículas, frequência e desempenho
durante as atividades não presenciais, a SED implementou o monitoramento aluno

por aluno no sistema “Educação na Palma da Mão”. Com os dados à disposição,
professores, gestores escolares e técnicos da secretaria puderam planejar e
aperfeiçoar ações para alcançar mais alunos durante o período de pandemia.

Figura 10: Alunos adaptaram a rotina para manter o aprendizado com as atividades não
presenciais.

Investimento de R$ 38,6 milhões com o CPESC
Para fortalecer ainda mais a gestão escolar em Santa Catarina, foram
repassados R$ 38,6 milhões às escolas pelos Cartões de Pagamento do Estado de
Santa Catarina (CPESC) nos dois últimos anos. A atual gestão também criou o
CPESC Serviços para viabilizar a contratação de pequenos reparos e o pagamento
aos prestadores dos serviços de manutenção nas escolas, além de aumentar os
repasses para o CPESC Materiais.
Os recursos podem ser utilizados de forma ágil e transparente para a compra
de materiais do cotidiano escolar e a contratação de prestadores de serviços para
pequenos reparos na estrutura. A distribuição é feita às unidades de forma
proporcional, conforme o número de alunos informado no Censo Escolar.

Figura 11: CPESC foi usado para aquisição de lâmpadas, pintura das salas de aula e
manutenção do piso na EEB Belisário Pena, de Capinzal.

Nomeação de 3,4 mil efetivos nomeados desde o início da gestão
Foram realizadas três chamadas para ingresso de servidores efetivos durante
a gestão. Em 2019, houve a nomeação de 911 professores efetivos para a rede
estadual e em 2020 ingressaram mais 1.842 profissionais efetivos para o quadro do
magistério da rede estadual de ensino de Santa Catarina, sendo 1.348 professores,
237 especialistas e 257 assistentes de educação.

Figura 12: Secretário Natalino Uggioni fala durante a posse de 1.842 servidores da rede
estadual em fevereiro de 2020.

Em 4 de janeiro de 2021, houve a nomeação de mais 723 professores
efetivos para ingresso na rede estadual, com posse prevista para o dia 3 de

fevereiro. Desta forma, chega-se a 3.476 profissionais de educação nomeados
desde o início da gestão – número que representa cerca de 18% do total de efetivos
que estão nas escolas da rede estadual.
Matrículas on-line e carteirinha do estudante digital
Em um governo com foco em melhorar os processos, houve a consolidação
da matrícula on-line para todas as escolas. Com a inserção de novas funções aos
aplicativos do portal do aluno e do portal do professor, as ferramentas tecnológicas
ajudaram os membros da comunidade escolar a se tornarem mais autônomos.
Outra inovação da gestão foi a implementação da carteira digital do
estudante, um facilitador no uso do sistema de alimentação escolar e no acesso a
eventos culturais em território catarinense.
Plataforma on-line para seleção de ACTs
Em parceria com o Ciasc, a gestão desenvolveu um novo módulo no SIGESC
para operacionalizar as chamadas de servidores Admitidos em Caráter Temporário
(ACTs) de maneira on-line, com um aplicativo acessível através de um smartphone.
O módulo será utilizado pela primeira vez para o início do ano letivo de 2021.
Com essa plataforma, será possível evitar a preparação de grandes espaços
em diversas cidades, as quais reuniam milhares de pessoas de forma presencial,
gerando transtornos tanto a quem operacionalizava quanto a quem se candidatava
a uma vaga. Além de ser uma nova plataforma de gestão, a iniciativa também
atende a uma demanda antiga dos servidores.
Aperfeiçoamento na gestão de pessoas e de processos
A gestão desenvolveu, com apoio da Secretaria de Estado da Administração
(SEA), um projeto para disponibilizar diretamente para as escolas o acesso ao
Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGPe) nas unidades de ensino. Entre
os objetivos estão a transparência no processo de contratação de ACTs e a
definição de uma nova configuração, sem as Agências de Desenvolvimento
Regional (ADR). Atualmente, escolas de 12 Coordenadorias já possuem acesso.
Também está sendo elaborada uma plataforma com indicadores de pessoal
da SED, permitindo a visualização rápida, precisa e pública dos dados relativos à
Gestão de Pessoas, tais como totais de efetivos, ACTs, folha de pagamento, entre
outros. É um diferencial por envolver a gestão de, aproximadamente, 45% de todos
os servidores efetivos ativos do Poder Executivo.
Outra medida para tornar a gestão de pessoas mais eficiente foram os
concursos de remoção, oferecendo aos servidores que já compõem o quadro a

possibilidade de se movimentarem dentro da rede, a partir de critérios estabelecidos
em edital próprio.
Digitalização de serviços para facilitar o atendimento ao público
A solicitação e emissão de documentos escolares pela SED, antes feitas de
forma presencial, passaram a ser realizadas diretamente no Portal de Serviços do
Governo. No site, o requerente também poderá acompanhar o andamento da
solicitação e imprimir o documento, tornando o processo mais fácil e ágil.
Por ano, são atendidas cerca de 6 mil solicitações entre atestados de
regularidade, documentos de escolas desativadas, certificações de Enem, Encceja e
supletivos e equivalência de estudos realizados no exterior.
Verificação para cumprir metas do Plano Estadual de Educação de SC
A verificação de conformidade do Plano Estadual de Educação de SC foi uma
revisão técnica de estudo das estratégias para o cumprimento das metas do Plano
Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005, e do Plano Estadual de Educação
(PEE/SC), Lei nº 16.794. O objetivo do procedimento é a atualização das
estratégias do PEE, para viabilizar o atingimento das metas aprovadas em 2015
com data final em 2024, eliminando redundâncias e tornando o texto ainda mais
claro, com o respeito às 19 metas existentes.
Todas as ações e projetos em curso estão diretamente relacionadas ao PEE,
ao Plano de Governo do Estado e também ao Plano Estratégico SC 2030. Essa
vinculação ganha relevância, principalmente, em termos de acompanhamento do
PEE para apresentação junto aos órgãos de controle.
Criação do Planejamento Estratégico
De forma inédita, a SED está concluindo o Planejamento Estratégico, que
tem como objetivo criar um documento para nortear todas as ações, programas e
projetos estratégicos de uma organização. O planejamento inclui o detalhamento de
uma matriz SWOT, apresentando as oportunidades e ameaças da pasta, com
desdobramento em um plano de ação. Ainda foi desenvolvido um painel no
“Educação na Palma da Mão” relacionado com o Planejamento estratégico da SED
para acompanhamento on-line do PEE.
Plano de Ação de Gestão de Pessoas
Outro desdobramento do Plano Estadual de Educação foi a elaboração de
um Plano de Ação estabelecendo medidas para o cumprimento da Meta 17,
Estratégia 17.6, do PEE/SC, que determina pelo menos 80% de professores

efetivos no quadro. O documento foi entregue ao Tribunal de Contas do Estado e à
Controladoria Geral do Estado.
As principais medidas incluem possibilitar alteração de carga horária para os
servidores que já compõem o quadro, concursos de ingresso, plano de carreira,
redução do número de assessores de direção, redução do número de afastamentos,
constituição de comissão multidisciplinar de saúde e reavaliação dos programas,
projetos e modalidades.
Avaliação Institucional da Educação em duas edições
A gestão desenvolveu uma avaliação institucional para a rede pública
estadual da educação básica, uma iniciativa inédita para aperfeiçoar os processos
de planejamento e gestão. O objetivo foi identificar áreas carentes de adequado
investimento institucional ou que requerem melhorias. O resultado da avaliação
forneceu indicadores que poderão subsidiar o planejamento de ações nas escolas e
de políticas públicas para oferta de um ensino de qualidade em Santa Catarina.
Foram realizadas duas aplicações on-line da avaliação com 360.150
respondentes participantes. No ano de 2020, a iniciativa foi transformada em
avaliação para o Sistema Estadual de Educação, em parceria com o CEE, mas não
chegou a ser desenvolvida em 2020 por conta da pandemia.
Supervisão da Educação Básica e Profissional
Foram ampliadas as atividades de supervisão dos estabelecimentos de
ensino e cursos de Educação Básica e Profissional da rede pública estadual e
privada. A SED é responsável pelo cadastro das escolas de todas as redes de
ensino no sistema, pelo acompanhamento da regularidade documental das escolas
em parceria com o CEE e pela formalização e instrução de processos de
irregularidades.

QUALIFICAÇÃO PERMANENTE: Formação continuada para os
professores e investimento recorde de R$ 264,3 milhões em bolsas
universitárias
Oportunizar aos educadores e demais profissionais da educação o
conhecimento sobre novos métodos de ensino e aprendizagem, com capacitações
frequentes, também foi um dos focos do trabalho da SED em 2019 e 2020. Além
das formações, o eixo da qualificação permanente também tem como destaque o
investimento recorde no Programa Uniedu, beneficiando dezenas de milhares de
estudantes em Santa Catarina.
Ciclos de formação para orientações pedagógicas durante a pandemia
Enquanto implementava as atividades não presenciais, a SED elaborou
formações com orientações pedagógicas aos professores para o ensino durante a
pandemia. Transmitidas ao vivo pelo YouTube, as formações somaram mais de 1,3
milhão de acessos e oportunizaram um ambiente de conversa sobre como adaptar o
plano de ensino para as atividades não presenciais e como aproveitar ao máximo as
ferramentas disponíveis no Google Classroom. As formações tiveram a participação
de professores especialistas nas áreas debatidas.
O primeiro ciclo de capacitação teve 28 transmissões ao vivo entre abril e
maio, somando 40 horas de formação, e certificou 20.426 professores da rede. O
segundo ciclo teve a participação de 5 mil professores do Ensino Fundamental em
mais 28 webinars entre agosto e novembro, com 40 horas de formação e foco na
implementação do Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do
Território Catarinense.
Como resultado das capacitações, 30 mil professores trabalharam ativamente
durante o ano na plataforma on-line, equivalente a 96% de participação entre os
docentes. Os docentes sem acesso à internet usaram o espaço das escolas,
seguindo os cuidados sanitários, para conseguir elaborar as atividades. O
engajamento dos professores reflete nas 4,41 milhões de atividades publicadas na
plataforma on-line ao longo do ano.
Formação com os gestores escolares
A capacitação buscou oferecer subsídio teórico e prático para qualificar o
trabalho da gestão pedagógica, considerando a adesão da rede ao regime de
atividades escolares não presenciais. Houve a participação de 4.793 profissionais,
entre diretores, assessores de direção, assistentes técnico-pedagógicos e
especialistas em assuntos educacionais. O curso foi composto por quatro webinars
e três estudos orientados transmitidos de forma on-line, com carga horária total de
20 horas/aula.

Campanha para acolher professores e alunos
Outra ação da SED para acolhimento e formação dos professores, incluindo
também pais e alunos, foi a campanha “Cada um na sua casa. Todos presentes na
Educação”. Com objetivo de manter professores, pais e alunos engajados nas
atividades não presenciais, foram promovidas ações de cuidado com as habilidades
socioemocionais dos professores no período de pandemia, incluindo uma live com
psicóloga sobre saúde mental, além de ações para organização de estudos com
foco nos alunos da rede.

Figura 13: Imagem do vídeo da campanha "Cada um na sua casa. Todos presentes na
Educação".

Conclusão dos Currículos Base do Ensino Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio do Território Catarinense
O Estado de Santa Catarina concluiu em 2019 a elaboração do Currículo
Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense para
escolas das redes estadual e municipal. Foram 19.950 exemplares impressos,
sendo 5,9 mil distribuídos para escolas estaduais e 14 mil para escolas municipais.
O currículo serve como base para orientar os projetos educativos da rede estadual
de ensino, contribuindo para a potencialização do processo ensino-aprendizagem. O
documento de 492 páginas foi produzido por mais de 500 educadores no Estado em
regime de colaboração entre os municípios.

Figura 14: Solenidade de entrega da versão impressa do Currículo Base do Território
Catarinense na EEB Julius Karsten, em Jaraguá do Sul.

Mesmo com a pandemia, o Currículo Base para o Ensino Médio foi elaborado
em 2020 por 332 profissionais de educação, sendo 254 professores da rede
estadual, que formaram grupos de trabalho on-line para concluir o documento. O
currículo, em fase de análise pelo Conselho Estadual de Educação, deverá ser
implementado em todas as escolas da rede a partir de 2022, conforme legislação
nacional e estadual. Outro documento produzido pela rede em conjunto com os
municípios é o Plano Estadual de Alfabetização, atualmente em fase de revisão.
Realização do Seminário Internacional de Educação na e pós pandemia
Com apoio do Sebrae e do Instituto Ayrton Senna, a SED organizou um
seminário internacional para debater o contexto da educação durante e após a
pandemia de Covid-19, abordando também as competências socioemocionais, a
inovação e tecnologia nas práticas educacionais e algumas soluções para os
desafios do ensino. Foram três dias de evento com 11 palestras, sendo seis
nacionais e cinco internacionais, que somaram 106 mil visualizações e 10 mil
professores certificados da rede estadual.
Investimento recorde de R$ 264,3 milhões no Programa Uniedu
Ao sair do Ensino Médio e ingressar no Ensino Superior, os estudantes de
Santa Catarina recebem o incentivo do Programa de Bolsas Universitárias de Santa
Catarina (Uniedu). O Uniedu agrega todos os programas de atendimento aos
estudantes da educação superior, fundamentados pelos Artigos 170 e 171 da
Constituição Estadual. São bolsas para graduação e pós-graduação, incluindo
modalidades para licenciaturas e especializações para a formação de professores.

No ano com o maior número de estudantes inscritos na história do programa,
87.651, o Governo do Estado ampliou o Uniedu para beneficiar ainda mais alunos.
Foram R$ 264,3 milhões investidos em 2020, maior valor na história do programa,
contemplando cerca de 37 mil estudantes. O valor investido em 2020 foi 42% maior
que em 2019, quando houve a execução de R$ 185 milhões, e 175% superior ao
ano de 2018.

Figura 15: Cerimônia em fevereiro de 2020 com o anúncio de investimentos recordes
para o Programa Uniedu.

A gestão do programa Uniedu foi refinada nos últimos anos de modo a
cumprir o que determina a legislação. Além disso, o programa está totalmente
informatizado, permitindo o controle com mais transparência e fidedignidade dos
dados.

ALÉM DA ESCOLA: Renovação de mais de 150% da frota do
transporte escolar desde o início da gestão
A Secretaria de Estado da Educação entende que a educação de qualidade
acontece também fora da escola. Para criar um ambiente agradável desde o
momento em que o estudante entra no transporte escolar, o Governo do Estado
aumentou o investimento e chegou a alcançar a renovação de mais de 150% da
frota de ônibus desde o início da gestão.

Figura 16: Entre os 221 ônibus entregues neste ano, foram 113 veículos adquiridos pela SED e
108 por emendas parlamentares.

Entrega de 394 ônibus novos em dois anos
Apenas em 2020, foram entregues aos municípios 221 ônibus novos para o
transporte escolar, sendo 113 veículos adquiridos pela SED e 108 por emendas
parlamentares. O investimento total no transporte escolar apenas em 2020 chega a
R$ 48,9 milhões, incluindo recursos do orçamento federal e estadual.
Com os 145 ônibus entregues em 2019, além de outros 28 que foram
adquiridos e estão prontos para serem entregues aos municípios, o Governo do
Estado chegou a 394 veículos novos em dois anos. Até 2018, a frota de transporte
escolar havia recebido 252 ônibus do Governo do Estado. Esses ônibus
beneficiarão cerca de 115 mil estudantes da rede estadual de ensino que utilizam o
transporte escolar.

Figura 17: Imagem do vídeo da campanha de entrega dos ônibus escolares em 2019

R$ 96 milhões para custeio do transporte escolar em um ano
Em Santa Catarina, o transporte escolar é feito pela SED em parceria com a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a União dos Dirigentes Municipais
de Educação de Santa Catarina (Undime), incluindo os alunos das redes estadual e
municipal de ensino. A gestão é feita pelos municípios e o estado faz repasses
mensais que alcançam o valor de R$ 11 milhões mensais para custeio do transporte
dos alunos e manutenção dos ônibus.
Em 2019, foram repassados R$ 96 milhões aos municípios para o custeio do
transporte e a manutenção dos ônibus. Desde o início da pandemia, os repasses
aos municípios ocorreram de forma pontual, mediante a comprovação da realização
do serviço, no caso de uso dos ônibus para a entrega de alimentação escolar ou de
materiais impressos aos alunos. Com o retorno das aulas presenciais, o repasse
deve ser retomado de forma integral.
Aumento de 50% na alíquota para municípios com menor IDH
Em dezembro de 2019, com aprovação de lei na Assembleia Legislativa, a
SED confirmou o aumento em 50% no valor da alíquota para o transporte escolar
nos 50 municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado,
impactando de forma positiva os municípios que mais precisam dos recursos.
Entrega de kits de alimentação escolar
Com a pandemia, a alimentação escolar dos alunos deixou de ser feita na
escola. Nessa nova logística, estudantes ou responsáveis recebem o kit de
alimentação que seria equivalente a um mês de refeições feitas pelos alunos na
escola. Com foco em cumprir rigorosamente todas as etapas do processo legal,

mesmo em um processo licitatório com várias empresas desistindo ou recorrendo
do resultado, a rede estadual encerrou 2020 com 2,1 milhões de kits adquiridos e
em fase de distribuição aos alunos.

Figura 18: Entrega dos kits de Alimentação Escolar em 2020.

Convênios com os municípios para mais investimentos
Em 2020 ainda houve a elaboração, acompanhamento e controle do
pagamento de 166 convênios de emendas parlamentares impositivas, relativas ao
ano de 2019. Estas foram destinadas a 166 municípios, no valor de R$ 50,9
milhões. A Educação foi a única secretaria a repassar recursos de emendas
parlamentares impositivas a municípios e entidades em 2019/2020.
Entre os convênios para atender demandas dos municípios, que apenas em
2020 somaram mais de R$ 10 milhões de investimento, a SED fez o repasse de R$
1,7 milhão para viabilizar a construção de uma escola municipal em Águas Mornas,
na Grande Florianópolis, que atenderá até 870 alunos do Ensino Fundamental.
Há várias parcerias com municípios que foram destravadas na atual gestão.
A mais emblemática é em Lauro Müller, onde três unidades de ensino que
integravam a rede estadual passaram à gestão do município em 2012. O acordo
previa que a SED seria responsável pela reforma e ampliação das escolas ao
entregá-las à prefeitura, o que não ocorreu na época. O caso foi solucionado
apenas em 2020, quando a SED repassou R$ 1,94 milhão para a prefeitura fazer a
reforma e ampliação das escolas Prof. José Heleodoro Barreto Júnior, Profª. Lígia
Chaves Cabral e Profª. Emília Mamede Soares.
Outro caso foi da Escola Municipal Osvaldo Machado, em Florianópolis, que
teve o convênio para a melhoria da infraestrutura da unidade assinado em 2013

entre a SED e a Prefeitura Municipal. Entretanto, os prazos expiraram pois não
houve o repasse dos recursos nem a prorrogação em tempo hábil pela gestão
anterior. A SED regularizou o convênio em 2019 e fez a transferência de R$ 4,5
milhões em 2020, permitindo a conclusão da obra que estava parada desde 2013.
Aquisição da estrutura da EEB Sagrado Coração de Jesus
No ano em que a escola completou cem anos de fundação, a comunidade da
EEB Sagrado Coração de Jesus, em Canoinhas, ganhará um presente aguardado
há muitos anos: a aquisição da estrutura pela SED. A autorização para compra do
imóvel foi autorizada em 30 de novembro de 2020, sendo publicada no Diário Oficial
do dia seguinte. O processo está nos últimos detalhes para assinatura definitiva da
escritura e deve ser concluído em 2021. A escola é formada por 1163 alunos, com
turmas de primeiro ao nono ano, e 80 professores.

