Câmara Regional de
Educação
Plano de Trabalho 2017
Fevereiro/2017.

Educação para o mundo do trabalho

Todo trabalhador com
escolaridade básica completa
até 2024.

Todo trabalhador com educação
profissional e tecnológica
compatível com a sua função.
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Calendário dos Principais Eventos de 2017
Abril

Fevereiro
23 e 24 – Capacitação Jovens
Embaixadores da Educação
(Florianópolis)

Maio
17 – Jornada – Tema Educação
e Workshop do Movimento
(Florianópolis)

Agosto
Intensificação da Campanha
Pais pela Educação (agosto a
outubro – âmbito estadual)

Março
24 – Lançamento da Campanha
de EJA (âmbito Estadual)

Junho

04 – Fórum de Presidentes
(Jaraguá do Sul)
08 – Dia Estadual da Família na
escola
20 – Reunião Conselho de
Governança do Movimento
(Florianópolis)

Julho

Prêmio Gestão Escolar – Etapa
Estadual

27 – Reunião Conselho de
Governança do Movimento
(Florianópolis)

Setembro

Outubro

16 – Workshop Conexão
Jovem 2017 (âmbito Estadual)

26 – V Seminário Internacional
de Educação (Florianópolis)

Novembro
16 – Reunião Conselho de
Governança do Movimento
(Florianópolis)
Obs.: Participação dos Vicepresidentes Regionais da FIESC.

Detalhamento das
ações previstas

ARTICULAÇÃO

Conselho de Governança
Objetivo: Realizar reuniões ordinárias trimestrais para análise e aprovação do
planejamento anual e o relatório de atividades do Movimento, bem como a
promoção e o acompanhamento da execução das ações planejadas e do
cumprimento de diretrizes, objetivos e metas estabelecidas.

Abrangência: Estadual e Nacional.
Público-alvo: Conselheiros do Movimento Santa Catarina pela Educação e
convidados.

Periodicidade: Reuniões trimestrais
Datas: 20 de abril, 27 de julho e 16 de novembro.
Demanda para Câmara:
Participação do Vice-presidente Regional da FIESC, no papel de Presidente da
Câmara de sua região, na reunião de novembro para apresentar as principais
ações realizadas pela Câmara no ano.

Câmaras Regionais de Educação
Objetivo: Realizar reunião bimestral com todos os membros da Câmara para organização
do plano de ação do ano, bem como o acompanhamento da execução das ações
planejadas e do cumprimento de diretrizes, objetivos e metas estabelecidas para a
Câmara.
Abrangência: 16 Vice-presidentes Regionais de Educação.
Público-alvo: Membros das 16 Câmaras Regionais de Educação.
Periodicidade: Bimestral , com duração média de 2h30.

Demandas para Câmara :








Definir calendário bimestral de reuniões.
Definir pauta alinhada com as demandas de cada períodode realização das reuniões.
Assegurar espaço na pauta para apresentação das experiências bem sucedidas e/ou inovadoras
das instituições que compõem a Câmara em relação às metas, desafios e atividades previstas no
Plano de Ação.
Assegurar espaço para apresentação de boas práticas em Educação protagonizadas pelas
empresas da região relacionadas à elevação da escolaridade e melhoria da qualificação profissional
dos trabalhadores; bem como boas práticas em gestão escolar e atuação docente da rede pública
de ensino.
Realizar registro de frequência e elaborar memória da reunião.
Organizar no âmbito regional: 01 evento para apresentação de boas práticas em gestão escolar na
rede pública de ensino e 01 evento relacionado à temática Professores.

Comitê Técnico Regional
Objetivo: Realizar reunião mensal para os devidos alinhamentos relacionados à atuação da
Câmara Regional: organização das reuniões ordinárias; articulação com os membros;
operacionalização e acompanhamento das ações planejadas pertinentes às entidades
participantes; gestão da implantação das ações priorizadas pela Câmara.
Abrangência: 16 vice-presidências regionais da FIESC.
Público-alvo: Membros do Comitê Técnico Regional.
Periodicidade: Mensal

Demandas para o Comitê Técnico Regional:









Definir calendário mensal de reuniões.
Definir pauta alinhada com as demandas para a Câmara em cada período.
Definir instituição que participa da Câmara para apresentação, em reunião ordinária, de suas
experiências bem sucedidas e/ou inovadoras em relação às metas, desafios e atividades previstas no
Plano de Ação.
Identificar Empresa signatárias do Movimento para apresentação de boas práticas relacionadas à
elevação da escolaridade e melhoria da qualificação profissional dos trabalhadores.
Articular com Gerência de Educação e Secretaria Municipal de Educação, membros da Câmara,
para identificação de boas práticas relacionadas à gestão escolar e atuação docente na área de
abrangência da região.
Realizar registro de frequência e elaborar memória da reunião.
Dar suporte operacional e na organização dos eventos de âmbito regional a serem realizados pela
Câmara.

Signatários
Objetivo: Incentivar a adesão de novas empresas dos setores econômicos da
Agricultura, Comércio, Indústria e Transportes; bem como estreitar o
relacionamento com os signatários.
Abrangência: 16 vice-presidências regionais da FIESC.
Público-alvo: Empresas dos setores econômicos da Agricultura, Comércio,
Indústria e Transportes.
Periodicidade: Continuamente, com ênfase no primeiro semestre de 2017 em
relação à atualização do cadastro de signatários.
Demandas para a Câmara e o Comitê Técnico Regional:
 Atualizar cadastro de signatários.
 Buscar apoio dos membros da Câmara para adesão de novos signatários.
 Identificar e divulgar boas práticas educacionais realizadas pelas empresas
signatárias relacionadas à elevação da escolaridade e melhoria da
qualificação profissional dos trabalhadores.

Parceria: ABRH/SC
Evento: Fórum Empresarial: Educação e Desenvolvimento Econômico
Objetivo: Promover discussões com Presidentes de Empresas sobre as estratégias para
elevar a escolaridade básica dos trabalhadores visando impulsionar o seu
desenvolvimento profissional e o atendimento das demandas atuais e futuras do
mundo do trabalho.
Abrangência: Estadual.

Local do Evento: SENAI de Jaraguá do Sul.

Público-alvo: Presidentes das empresas signatárias do Movimento.
Número de participantes: 80 Presidentes de Empresas.
Data: 4 de abril – das 8h às 12h(Duração do evento: 4h).
Ações:
 Câmara Regional Vale do Itapocu: sediar o evento e mobilizar Presidentes das empresas
da região para participação do Fórum.
 Demais Câmaras Regionais : mobilizar Presidentes das empresas da sua região para
participação do Fórum.
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Parceria: Escolas Públicas
Projeto: Escola Parceira – Educação que faz sentido
Objetivo: Revitalizar o relacionamento com as escolas parceiras por meio do
desenvolvimento de ações relacionadas às quatro dimensões da comunidade escolar
(jovens, pais, professores e gestão escolar), visando transformar as escolas parceiras em
referência de educação de qualidade a ser replicado.
Abrangência: 16 Vice-presidentes Regionais de Educação.
Público-alvo: 34 escolas públicas, parceiras do Movimento, das redes de ensino municipais e
estadual de Educação.

Período: Contínuo.
Demandas para Câmara:





Incentivar as escolas parceiras para a realização de ações de mobilização no Dia Estadual da Família
na Escola, fornecendo as cartilhas que serão utilizadas na Campanha Pais pela Educação 2017.
Implementar estratégias para explorar o conteúdo do livro “Diretrizes Operacionais da Gestão
Democrática”, elaborado pelo Movimento Santa Catarina pela Educação, que será distribuído às
regiões a partir de abril de 2017.
Mobilizar as escolas parceiras para participar do Prêmio Gestão Escolar – Etapa Estadual .
Incentivar os jovens das escolas parceiras para participar do Workshop Conexão Jovem, definindo em
conjunto com cada escola, 01 jovem para fazer parte da Comissão Organizadora.

 Convidar as escolas parceiras para os eventos regionais que serão organizados pelas
Câmaras: Gestão Escolar e Professores.

Parceria: Escolas Públicas
Projeto: Eu Voluntário – deixando o meu legado
Objetivo: Reunir voluntários, com competência para desenvolver ações a fim
de contribuir com o sistema de gestão e o processo de ensino e aprendizagem,
nas escolas da rede pública e instituições de educação sem fins lucrativos,
visando melhorar os indicadores educacionais.
Abrangência: 16 Vice-presidentes Regionais de Educação.
Público-alvo: escolas da rede pública e instituições de educação sem fins
lucrativos.
Periodicidade: Contínuo.
Demandas para Câmara:


Incentivar a realização de 30 ações de voluntariado até dezembro de 2017 nas escolas da rede
pública de ensino, priorizando as escolas parceiras e aquelas identificadas pelos Gerentes de GERED e
Secretários Municipais de Educação, membros da Câmara, bem como as escolas a que pertencem
os Diretores que também são membros da Câmara.

Projetos realizados em Parceria
Parceria: Instituto Ayrton Senna

Projeto: Inovação na Educação - avaliar habilidades de Criatividade e
Pensamento Crítico - 2ª etapa (Projeto OCDE envolvendo 15 países).
Demanda para Câmara Oeste: Acompanhar o status do Projeto, abrindo
espaço em reunião ordinária da Câmara para apresentação de resultados.

Parceria: Google
Projeto: Projeto Google for Education.
Demanda para Câmaras Litoral Sul e Sudeste - Acompanhar o status do Projeto,
abrindo espaço em reunião ordinária da Câmara para apresentação de
resultados, tendo em vista que as escolas modelos estão localizadas na área
de abrangência dessas Câmaras.

MOBILIZAÇÃO

Empresários e Trabalhadores
Projeto: Elevação da Escolaridade Básica do Trabalhador e Campanha “O Estudo é o seu melhor amigo
pra vida” a ser veiculada a partir de março de 2017
Objetivos: Potencializar as ações para elevar a escolaridade básica de jovens e adultos que não
concluíram seus estudos na idade regular, com ênfase nos trabalhadores formais dos quatro setores da
economia: Agricultura, Comércio, Indústria e Transportes.

Abrangência: Estadual.
Público-alvo: Trabalhadores dos quatro setores da economia: Agricultura, Comércio, Indústria e
Transportes.
Período: Fevereiro a dezembro de 2017.
Demandas para Câmara:









Levantar os endereços das escolas públicas estaduais e municipais que ofertam Educação de Jovens e
Adultos – EJA nos municípios de área de abrangência da Câmara.
Levantar o potencial de matrículas das instituições ofertantes de EJA na região.
Definir estratégias para potencializar a Campanha de EJA que será veicula em âmbito estadual.
Definir estratégias para potencializar a mobilização de empresários, trabalhadores e comunidade para a
importância da volta aos estudos considerando o mote da Campanha de EJA : “O estudo é o seu melhor
amigo pra vida”.
Para o Dia Estadual da Família na Escola definir estratégias para potencializar a mobilização das famílias e
jovens sobre a importância de permanecer na escola e concluir seus estudos também considerando o mote
da Campanha de EJA (tema que será abordado na Cartilha a ser distribuída às famílias).
Dar espaço na reunião da Câmara para que ofertantes de EJA apresentem seus planos de trabalho, bem
como metodologias utilizadas (troca de experiências).

Empresários e Trabalhadores
Evento: Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense – Tema
Educação
Objetivo: Apresentar a Educação que dá certo para a formação dos profissionais do
futuro em um mundo em constante transformação.

Abrangência: Estadual.
Público-alvo: Lideranças empresariais, políticas, educacionais e de recursos humanos
de nosso Estado.

Data: 17 de maio das 14h às 17h (Duração do evento: 3h).
Demanda para Câmara:
Mobilizar participantes para a Jornada, tendo como meta trazer 10 lideranças
empresariais e 05 lideranças educacionais da região.
Obs.: Neste ano não haverá ajuda de custo para hospedagem e deslocamento dos participantes por
parte do Movimento.

Empresários e Trabalhadores
Evento: Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense – Tema Educação
Evento Paralelo: Workshop Movimento Santa Catarina pela Educação – “O que fazer para o jovem
permanecerna escola?” e “Como fazer os jovens e adultos retornarem aos estudos?”
Objetivo: Fortalecer o propósito do Movimento Santa Catarina pela Educação para contribuir na melhoria
da Educação de nosso Estado, ampliando a percepção dos envolvidos no que se refere à compreensão
da importância do trabalho colaborativo em rede.

Abrangência: Estadual.
Público-alvo: Representantes de Jovens Embaixadores da Educação, Interlocutores do Movimento,
Gestores Locais do projeto "Eu Voluntário“, representantes das Câmaras Regionais de Educação, membros
do Comitê Técnico Estadual.

Número de participantes: 50 (FIESC - Bloco SC)
Data: 17 de maio das 9h às 12h (Duração do evento:3h).
Demandapara Câmara:
Haverá representação de cada região do estado e caberá a Câmara definir o seu representante, caso,
entre os participantes de sua região, esteja contemplado um membro deste fórum.

Família
Objetivos:
 No Dia Estadual da Família na Escola promover ações para potencializar a mobilização das famílias e
jovens sobre a importância de permanecer na escola e concluir seus estudos considerando o mote
da Campanha de EJA (tema que será abordado na Cartilha a ser distribuída às famílias).
 Ao longo do ano (com ênfase de agosto a outubro): Mobilizar trabalhadores, alunos, pais de alunos e
comunidade para a importância da volta aos estudos considerando o mote da Campanha de EJA :
“O estudo é o seu melhor amigo pra vida”.
Tema 2017: Família e Jovens - Prevenindo a evasão escolar no Ensino Médio.
Abrangência: Estadual.
Público-alvo: Trabalhadores. Comunidade escolar da rede de escolas da FIESC, FECOMERCIO, FAESC e
FETRANCESC e rede pública municipal e estadual.

Número de beneficiados: 800 mil
Cronograma: Lançamento: Março (REDIR). Mobilização: Dia Estadual da Família: 08 de abril. Ações ao
longodo ano: ênfase entre agosto e outubro.
Demandas para Câmara:




Realizar a mobilização dos trabalhadores e comunidade escolar da rede de escolas da FIESC,
FECOMERCIO, FAESC e FETRANCESC e rede pública municipal e estadual para realização de ações
alusivas ao Dia Estadual da Família na Escola (08 de abril) e ações ao longo do ano, com ênfase entre
os meses de agosto e outubro.
Distribuir as cartilhas no Dia Estadual da Família na Escola e/ou ao longo da campanha para o
público-alvoprevisto, vinculando a distribuição a realização de açõesde conscientização.

Campanha Pais
pela Educação
2017

23

Divulgação do Dia
Estadual da
Família na Escola
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Cartilha 2017
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Jovens
Projeto: Workshop Conexão Jovem 2017
Objetivo: Promover o diálogo entre os jovens catarinense em torno do tema educação,
com ênfase na escolaridade, vantagens de permanecer na escola e melhoria no
processo de ensino e aprendizagem, resultando na elaboração de um documento com
as principais propostas apresentadas pelos jovens.
Abrangência: 16 vice-presidências regionais da FIESC.
Público-alvo: Jovens com idade entre 15 e 25 anos e membros das Câmaras Regionais.

Número de participantes: 3.200 jovens (200 por regional).
Período de realização: 16 de setembro de 2017 (Duração do evento: 4h)

Demandas para Câmara:
 Apoio na organização e realização do Workshop.
 Mobilização do público-alvo.

Jovens
Projeto: Educação, Jovens!
Objetivo: Promover uma ação de conscientização relacionada a importância
da educação, por meio de produção de vídeos pelos jovens embaixadores a
serem veiculados nas redes sociais.

Abrangência: Estadual.
Público-alvo: Jovens catarinenses.
Período de realização: Abril a novembro de 2017.
Demanda para Câmara:
 Contribuir na definição do conteúdo e organização do roteiro do vídeo a ser
produzido na sua região.

Jovens
Projeto: Conexão Jovem
Objetivo: Capacitar os jovens embaixadores da Educação para subsidiá-los na
realização de ações de mobilização junto a outros jovens sobre a importância
dos estudos para a vida.

Abrangência: 16 vice-presidências regionais da FIESC.
Público-alvo: Jovens Embaixadores da Educação.
Período de realização: Fevereiro a dezembro de 2017 (primeira capacitação
presencial prevista para 23 e 24 de fevereiro em Florianópolis)
Demanda para Câmara:
 Acompanhar o status das capacitações, abrindo espaço em reunião
ordinária da Câmara para apresentação de resultados, pelos jovens
embaixadores, na medida em que forem capacitados.

Professores (Temática 2017)
Projeto: Valorização social do Professor (O professor do Século XXI)
Objetivo: Aumentar a atratividade da formação docente e preparar o professor para
melhorar o seu desempenho em sala de aula para a realidade do século XXI.
Abrangência: Estadual.
Público-alvo: Professores das escolas públicas de Santa Catarina.
Período: Fevereiro a dezembro de 2017.
Demanda para Câmara:
 Realizar Seminário, em conjunto com a Assessoria Executiva do Movimento, para a
comunidade escolar da área de abrangência da Câmara sobre o tema “Educação
Integral e Formação docente para o Século XXI”.

Gestores
Evento: Seminário Boas Práticas em Gestão Escolar
Objetivo: Realizar Seminário na área de abrangência da Câmara para apresentação de

boas práticas relacionadas à gestão escolar da rede pública de ensino e entrega do livro
“Diretrizes Operacionais da Gestão Democrática”, elaborado pelo Movimento Santa
Catarina pela Educação, que será distribuído às regiões a partir de abril de 2017

Abrangência: Regional.
Público-alvo: Gestores das escolas públicas de ensino da região.

Número de participantes: a definir.
Data: a definir.
Demandas para Câmara:
Organizar o evento e mobilizar participantes da região.
Obs.: A realização deste evento está condicionada a recursos de cada região.

Gestores e Professores
Evento: V Seminário Internacional de Educação
Objetivo: Oportunizar o debate com especialistas sobre os desafios para o alcance de
uma educação de qualidade, trazendo as boas práticas em nível nacional e
internacional para inspirar Santa Catarina na sua evolução.

Abrangência: Estadual.
Público-alvo: Lideranças educacionais e políticas de nosso Estado, professores e
público de interesse.
Número de participantes: 550 (FIESC - Egon Freitag + Milton Fett)
Data: 26 de outubro, das 9h às 16h(Duração do Evento: 6h).
Demandas para Câmara:
Mobilizar participantes para Seminário, tendo como meta trazer 15 lideranças
educacionais da região.
Obs.: Neste ano não haverá ajuda de custo para hospedagem e deslocamento dos participantes por
parte do Movimento.

INFLUÊNCIA

Políticas Públicas
Objetivo: Influenciar a formulação e implementação de políticas públicas para
promoção de uma educação de qualidade.
Abrangência: Municipal.

Público-alvo: Secretarias Municipais de Educação.
Periodicidade: Primeiro quadrimestre de 2017.
Demandas para Câmara:
 Convidar Secretários Municipais de Educação dos municípios da área de abrangência
da Câmara para participação em reunião ordinária com o objetivo de apresentar o
status do Plano Municipal de Educação e as estratégias para alcance das metas
estabelecidas, bem como os principais indicadores educacionais desses municípios.
 Ação alternativa: Realizar reunião envolvendo todos os secretários de educação da
região de abrangência da Câmara para apresentar o status do Plano Municipal de
Educação e estratégias para alcance das metas estabelecidas, bem como os
principais indicadores educacionais desses municípios.

Divulgação de Indicadores

Dossiê: Situação Educacional dos Municípios Catarinenses
Objetivo: Ser uma fonte fidedigna de consulta sobre dados educacionais
disponíveis, visando subsidiar as discussões sobre os desafios de uma educação
de qualidade.

Abrangência: Municipal e Estadual.
Público-alvo: Secretarias de Educação, membros das Câmaras Regional da
Educação e demais públicos de interesse.
Tiragem: PDF para Web disponibilizado no Site do Movimento
Disponibilização: a partir de março/2017.

Demandas para Câmara:
 Divulgação do Dossiê na área de abrangência da Câmara, incentivando o
acesso ao site do Movimento para download do Dossiê.
 Exploração dos indicadores apresentados em reunião ordinária pertinente.

Publicações do Movimento
Documento

Objetivo

Público-alvo

Livro: Movimento Santa
Catarina pela Educação

Compartilhar a trajetória de criação e
consolidação do Movimento A Indústria pela
Educação e sua transição para Santa Catarina
pela Educação, destacando as pessoas e
instituições mobilizadas e os resultados obtidos.

Lideranças empresariais,
educacionais e políticas de
âmbito estadual e nacional.

Lançamento:em Maio/2017
(durante a Jornada) eposterior
envio para distribuição em todas
as regiões.

Revista Educação: Boas
Práticas nas Empresas
Catarinenses -3ª edição

Divulgar as boas práticas educacionais das
empresas signatárias do Movimento
participantes do Prêmio Santa Catarina pela
Educação.

Empresas signatárias,
membros das Câmaras
Regional da Educação e
público participante da
Jornada –Tema Educação e
Fórum de Presidentes.

Lançamentoem Maio/2017
(Reunião Conselho de
Governança) e posterior envio
para distribuição em todas as
regiões.

Documento “Estudo:
Educação como fatorchave para a
competitividade”

Identificar a percepção das empresas sobre a
educação como fator-chave para a
competitividade a partir do estudo das práticas
educacionais
descritas pelas empresas
participantes do Prêmio Santa Catarina pela
Educação.

Empresas signatárias,
membros das Câmaras
Regional da Educação e
demais públicos de interesse.

Lançamento em Maio/2017
(Reunião
Conselho
de
Governança)
e
posterior
disponibilização em PDF versão
WebnositedoMovimento.

Demanda para Câmara:
 Divulgação e distribuição dos materiais impressos aos públicos
de interesse, bem como incentivo ao acesso dos
documentos em formato digital, disponíveis no site do
Movimento,para download.

Distribuição

Reconhecimento
Ação: Prêmio Gestão Escolar – Etapa Estadual
Objetivo: Valorizar os diretores das escolas públicas de educação básica que se
destacam pela competência de sua gestão e por iniciativas e experiências
inovadoras e bem-sucedidas na melhoria da aprendizagem dos alunos.
Abrangência: Estadual.
Público-alvo: Gestores das escolas públicas da rede estadual e municipal.
Data: Junho de 2017 (mobilização para participação a partir de abril)
Demandas para Câmara:
 Identificar, com apoio da GERED e Secretarias Municipais de Educação, boas
práticas relacionadas à gestão escolar na da rede pública de ensino e
incentivar a participação no Prêmio Gestão Escolar.

Educação: o novo nome do
desenvolvimento
(Glauco José Côrte, Presidente da FIESC)

www.santacatarinapelaeducacao.com.br

