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Resumo 

 

Com base nos dados pesquisados sobre a Gestão na Educação no município de 

Castro no Paraná, o mesmo Secretário Municipal de Educação (SME) permaneceu no 

poder por mais de uma gestão e conseguiu organizar uma boa equipe de trabalho. 

Vários dos problemas anteriores foram solucionados a partir de medidas educacionais 

que qualificaram profissionais e o ensino dado aos alunos.  O município melhorou seus 

resultados de educação perante as pesquisas realizadas pelo Ministério da Educação, 

salários de professores e servidores. Foi criado o IDEC (Índice de Desenvolvimento 

Educacional de Castro), pesquisa anual sobre educação e rendimento dos alunos da 

cidade, visando aperfeiçoamento dos serviços prestados e de seus profissionais. 

O processo de mudança beneficiou a população, com o reconhecimento do 

Secretário, dos profissionais de educação, conseguiram reajuste nos salários, que em 

alguns casos, ficou acima do piso estabelecido, possibilitou a continuação nos estudos 

de pós-graduação dos professores. O SME foi dirigente da UNDIME (União dos 

Dirigentes Municipais de Educação do Paraná) e posteriormente da UNDIME Nacional. 

O município de Castro possui diferenciais em seus métodos de aprovação e de 

seus alunos, advento da gestão educacional que visa à qualidade do ensino com novas 

alternativas. O IDEC, processo local de avaliação de rendimento escolar idealizada e 

aplicado no município. Este índice criou uma cultura de avaliação e qualidade no 

município. Existe uma grande variedade de projetos sendo implementados em Castro 

que promovem a qualidade da educação local, mesmo com a saída do SME em março 

de 2011, os programas continuaram sendo implementados. A estabilidade do Secretário 

Municipal de Educação na gestão do município foi imprescindível para o trabalho que 

vem sendo feito pela SME (Secretaria Municipal de Educação) nas escolas possa ter 



uma continuidade, isso facilita na hora de tomar decisões e no andamento de projetos. 

As diretoras, professoras e psicopedagogas conseguem chegar ao fim de um projeto 

criado na gestão delas. 

Castro inovou ao criar o blog “Educação Infantil” que serve para divulgar os 

trabalhos das crianças, as atividades que a escola realiza na área da educação infantil e é 

usado também para compartilhar as experiências vividas por professores e estudantes. 

 


