
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Educação Básica no Município: organização, estruturação e 

funcionamento 

Curso ao Vivo e 100% on-line, na Plataforma Moodle do IEM 

 

Datas dos encontros ao vivo: 16 e 17 de março de 2021, das 14h às 16h 

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 10 de março.  

Valor especial do 1° lote, para inscrições realizadas até o dia 28 de fevereiro.  

Vagas Limitadas! 

 

Objetivos:  

a) Disponibilizar informações jurídico-administrativas iniciais sobre a organização 

e a oferta da educação básica no âmbito municipal. 

b) Oferecer subsídios sobre os principais procedimentos a serem adotados ao 

longo da gestão 2021/2024, bem como em relação às ações específicas a serem 
desenvolvidas na educação infantil e no ensino fundamental.   

 

Público-Alvo: 

Secretários de Educação, servidores que atuam na pasta, diretores de escola, 

professores, profissionais de suporte pedagógico, interessados em geral. 

 
Carga horária: 4 horas-aula  

 

Certificado:  

Para todos que assistirem as aulas ao vivo, nos dias e horários indicados na circular 
do curso, mediante assinatura de lista de presença.  

 

 

 



 

Requisitos: 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas: 

- Boa conexão de internet, preferencialmente via cabo, com velocidade mínima de 

10mbps. 

- Webcam e microfone. 

- Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fones de ouvido). 

-  Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 

Importante: A qualidade da transmissão de vídeo e áudio, dependerá das 

especificações mínimas recomendadas acima.  

 

Ministrante:  

Patrícia Collat Bento Feijó. Advogada.  

Especialista em Educação, com experiência na assessoria direta a Municípios, nas 

questões legais e administrativas relacionadas à educação básica. Atuação como 

Assessora Jurídica do Município de Canoas (2017-2020); Colaboradora da FAMURS 

– Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, da ASSERS – 

Associação dos Supervisores de Educação do Rio Grande do Sul - e AOERGS – 

Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul – e da DPM 

Educação. Treinamentos ministrados junto à Universidade de Caxias do Sul (UCS), 

Faculdades de Taquara (FACCAT), Fundação para o Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (FDRH) e Escola de Administração Pública (ENAP). 

Investimento: 

 

Mais informações sobre as datas de cada lote em nosso site, www.iem.inf.br 
Importante: A inscrição será confirmada após o pagamento. 

 

 

Quantidade de 

Participantes por Inscrição
1º lote 2° lote

1 participante R$ 430,00 R$ 480,00

2 participantes R$400 por pessoa R$ 450,00 por pessoa

3 participantes R$ 380 por pessoa R$ 430,00 por pessoa

4 ou mais R$ 350 por pessoa R$ 400,00 por pessoa

http://www.iem.inf.br/


 

Como funcionam nossos cursos on-line ao vivo? 

 

O aluno deverá estar presente nos encontros agendados para as aulas ao vivo. O 
login de acesso à plataforma será encaminhado no dia anterior ao curso.  

A obtenção do certificado dependerá da frequência do aluno nas aulas ao vivo, 

conforme dias e horários disponibilizados na circular do curso.  

Assim que o aluno tiver acesso à plataforma, poderá fazer download do e-book do 

curso e demais materiais que estiverem disponíveis. Os materiais em PDF ficarão 

disponíveis por 30 dias, contados da data do início do curso, para a visualização na 

plataforma Moodle do IEM. 

As aulas serão ministradas nos dias e horários agendados na circular do curso, 

através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão online, 

com interação pelo fórum de discussão do curso.  

Todos os conteúdos em PDF podem ser baixados durante o período do curso, 

incluindo apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo!  

  

 

 

  



 

Pauta do Curso 

 

Educação Básica no Município: organização, estruturação e 

funcionamento 

 

1. Educação enquanto direito constitucional 
- direito de todos; 
- o dever do poder público e a responsabilidade da família e da sociedade; 
- as disposições constitucionais; 
- a responsabilidade do Município em relação ao desenvolvimento da educação 
básica; 
- os princípios constitucionais do ensino e sua aplicação na organização municipal 
da educação básica;  
- a obrigatoriedade do ensino básico, na faixa etária dos 4 aos 17 anos; 
- a área de atuação prioritária do município e a possibilidade de investimento no 
ensino médio e/ou superior; 
- as obrigações acessórias à disponibilização da vaga escolar: transporte, 
alimentação, material didático-escolar, outros (aspectos gerais não detalhados); 
- aplicação do ponto de corte para a pré-escola e 1º ano do ensino fundamental; 
- possibilidades de regulamentação normativa para o serviço de transporte escolar 
e instituição do uso de uniforme; 
- a oferta do ensino religioso e a matrícula facultativa do aluno; 
- o sistema de colaboração entre os entes federativos. 
 
2. A Legislação infraconstitucional: aplicação na organização e funcionamento 
da educação básica municipal 
- aspectos legais da organização da educação infantil e do ensino fundamental: dias 
e horas letivos, calendário escolar, componentes curriculares, conteúdos, 
frequência, progressão, avaliação, o recesso escolar, retenção nas séries iniciais do 
ensino fundamental, presença de monitores, quantidade de professores na educação 
infantil, outros temas pertinentes (disponibilização de esquema objetivo 
relacionando o assunto com a norma e/ou dispositivo  correspondente); 
- incumbências legais da instituição de ensino, dos professores e demais servidores, 
de acordo com a Lei nº 9.394/1996 e a Lei nº 8.069/1990 (ECA); 
- os registros escolares: carga horária dos professores, os dias e horas letivos; 
- o ensino a distância e as normativas que o regulamentam; 
- as recentes alterações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – nos anos 
de 2018 e 2019; 
- a responsabilidade da escola na “cultura” da paz e o combate ao Bulliyng; 



 

- a questão de alunos com credo religioso que os impede de participar da aula em 
determinados dias da semana ou da prática de certas atividades (direito 
recentemente estabelecido por meio de alteração da Lei nº 9.394/96); 
- o Plano Nacional Educação (PNE) e o plano Municipal de Educação(PME);  
- outros temas e questões correlatos. 
 
3. O Sistema Municipal de Ensino: orientações básicas 
- Sistema e Rede Municipal: diferenciação; 
- o Conselho Municipal de Educação (e suas competências no sistema municipal); 
- regularidade das instituições de ensino municipais e escolas privadas de educação 
infantil. 


