ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 - PROJETO BÁSICO / ANEXO V – 1/2
Memorial descritivo: Transporte Escolar
ÁREA: Ensino Superior/divisão de cultura
DIAGNÓSTICO:
O município de Santa Maria Madalena possui grande extensão territorial, onde a distância casa/escola é um fator de
evasão escolar. Apesar disso, a garantia do transporte escolar tem sido o compromisso maior nas ações educacionais
do governo.
Após atendermos plenamente, sob o ponto de vista da oferta de vagas, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em
nosso município, visando prioritariamente sua obrigação Constitucional, passamos a dar atenção a outros níveis e
modalidades de ensino. Verificamos que o ensino médio e superior eram graves problemas em nossa comunidade. O
ensino médio só oferecia o curso normal como opção. Desta forma, o mercado local estava saturado em função do
excessivo número de professores formados nesta área, muitos sem vocação, tendo feito o curso porque não havia outro
no município.
Assim, gerações e mais gerações de madalenenses eram obrigados a cursar o normal, ficando o direito de opção
restrito a pequena classe média local que mandava os seus filhos para Nova Friburgo ou Niterói.
Ao concluir o ensino médio, estes madalenenses com melhor posição social, ingressavam na faculdade e passavam a
viver nos grandes centros e não retornavam mais para o convívio diário com a comunidade madalenense. Desta
maneira, não conseguíamos formar quadros locais que pudessem ajudar a dirigir tecnicamente a nossa sociedade. Este
fato era bem visível na área do magistério onde 90% dos professores de 5ª a 8ª série e do ensino médio tinham apenas
como formação o ensino médio na modalidade normal de 1ª a 4ª série. O Estado realizava concurso para suprir estas
carências, mas os candidatos eram de fora e seis meses depois, muitas vezes antes, conseguiam a transferência para a
cidade de origem, e os madalenenses ficavam sem ter aulas com professores formados.
Esta realidade problemática nos levou a formular o programa Plantando o Amanhã que contém o seguinte subprojeto:
a) Ensino Superior – Este subprojeto foi organizado para atender duas frentes. A primeira, prioritária, visa à qualificação
em nível superior os professores do município. Desta maneira atendemos ao preceituado na LDB – Lei 9.394/96 no que
se refere à qualificação de professores nesta modalidade. A segunda objetiva formar quadros técnicos locais para atuar
no processo de organização e desenvolvimento do município. O madalenense que reside na comunidade tem forte
ligação afetiva com o município e é adaptado ao lugar, por isso a chance de permanência dele é muito grande.
Indivíduos dos grandes centros urbanos não se adaptam ao modo de vida pacata em que vivemos.
O presente projeto visa criar condições para que os jovens madalenenses possam cursar o Ensino Superior;
oportunidade que estrategicamente foi estendida aos professores da Rede Municipal com o objetivo de habilitá-los
também em nível superior.
OBJETIVOS:
Criar condições para complementação do Programa de Transporte Escolar já desenvolvido com veículos da
municipalidade;
Ofertar Transporte escolar para estudantes do Ensino Superior com destino à cidade de Nova Friburgo;
Ampliar a capacidade de resposta dos cidadãos madalenenses às necessidades profissionais da região;
Garantir a economicidade nas despesas de custeio e manutenção do Programa de transporte;
Viabilizar a formação superior dos profissionais docentes atuantes em nosso município.
JUSTIFICATIVA:
O referido projeto alcança dois grupos distintos:
Professores da Rede de Ensino – como tínhamos carência de professores habilitados para o 2º Segmento do Ensino
Fundamental e para o Ensino Médio incentivamos os professores habilidosos a realizarem o Curso Superior, nas
diversas áreas: História, Geografia, Matemática, Letras, Ciências, Pedagogia, Educação Física e Educação Artística e
ainda o curso Normal Superior (1º Segmento do Ensino Fundamental).
Pessoas da comunidade que desejavam se habilitar em áreas como: Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem,
Psicologia, Direito, Informática e etc., com objetivo de suprir as áreas carentes de recursos humanos.
Vale salientar que grande parte dos professores municipais e estaduais de nosso município são beneficiados com o
Projeto fazendo sua graduação nos mais diversos cursos da área pedagógica, atendendo dessa forma a legislação
vigente e ampliando seus conhecimentos.
PÚBLICO ALVO:
Estudantes do Ensino Superior em Universidades de Nova Friburgo.
ABRANGÊNCIA:
Ensino Superior, roteiros a seguir:
Santa Maria Madalena x Nova Friburgo x Santa Maria Madalena.
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Museus históricos, Universidades, Escolas de Ensino Técnico, Salas Culturais de Cinema nas cidades do Rio de
Janeiro, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis.
METAS:
Transportar 45 (quarenta e cinco) estudantes para o município de Nova Friburgo durante de 178 (cento e setenta e oito)
dias letivos e atende-los durante eventos educacionais, pedagógicos, esportivos e culturais programados pelas suas
respectivas Unidades Escolares.
CONCLUSÃO:
O presente projeto se faz necessário para atendermos a demanda interessada e vocacionada para diversas áreas do
Ensino Superior e desenvolvimento de ações direcionadas ao conteúdo programático, pedagógico, cultural e esportivo
das escolas da rede de ensino.
A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura acompanhará as ações desenvolvidas, relacionando os alunos
usuários, acompanhando a frequência, o aproveitamento e fiscalizando a execução do projeto.
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