


Associação civil, sem fins 
lucrativos, fundada em 10 de 
outubro de 1986. 

 Sede: Brasília/ DF

 26 Seccionais



Missão
Articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação 
para construir e defender a educação pública com qualidade social. 



Princípios

 democracia que garanta a unidade de ação institucional;

 afirmação da diversidade e do pluralismo;

 gestão democrática com base na construção de consensos;

 ações pautadas pela ética com transparência, legalidade e

impessoalidade;

 autonomia frente aos governos, partidos políticos, credos e a

outras instituições;



Contribuir para a 
formação do 
dirigente municipal 
de educação para 
que, no 
desempenho de 
suas funções, 
atue 
decisivamente 
para a melhoria da 
educação pública 
no município.

Objetivos específicos



Por que a Undime é importante?

 Luta por uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade social

para todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

 Representa os interesses da educação municipal junto às autoridades

constituídas, Ministério Público, Tribunais de Contas, e órgãos

deliberativos;

 Articula junto aos governos estaduais e federal a elaboração e

implementação de políticas, programas, ações e projetos voltados

para a educação pública municipal.

 Promove a integração, a troca de experiências e a disseminação de

saberes e conhecimentos entre os pares.



Ações da Undime

 Organização de fóruns 
nacionais e seminários.

 Participação em fóruns, 
comitês, comissões e 
grupos de trabalhos

 Participação em reuniões 
junto ao MEC, FNDE, 
Inep e em audiências 
públicas.

 Desenvolvimento de 
projetos e  pesquisas.

 Realização de ações 
de advocacy.



A missão do DME

• O Dirigente Municipal de Educação (DME) tem por missão
elaborar, implementar e gerir políticas públicas educativas
que garantam o desenvolvimento físico, social, econômico,
político e cultural de crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos como seres ao mesmo tempo únicos e
plenos.



A missão do DME

Além de competências técnicas, o DME precisa:

• ter clareza sobre suas responsabilidades administrativas, políticas
e sociais;

• priorizar a garantia do direito ao acesso, à permanência e à
aprendizagem com qualidade;

• incluir aqueles que se encontram fora da escola;

• focar as ações na busca permanente da redução das
desigualdades sociais e no alcance da equidade;

• promover o desenvolvimento humano e superar os desafios da
rede de ensino que dirige.



Os principais marcos legais 
que o DME precisa conhecer?

• Constituição Federal de 1988;

• Lei nº 9.394/ 1996 – LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB);

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

• Lei nº 11.494/ 2007 – Lei do Fundeb

• Lei nº 11.738/ 2008 – Lei do Piso

• Lei 13.005/ 2014 - Plano Nacional de Educação (PNE);

• Lei nº 13.257/2016 - Marco Legal da Primeira Infância;

• Diretrizes, Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação;

• Acordos internacionais.



Quais são os desafios da educação 
em âmbito nacional atualmente?

 Construção e criação do Sistema Nacional de

Educação.

 Revisão do Pacto Federativo, regulamentação e

efetivação do regime de colaboração.

 Implementação do Custo Aluno Qualidade Inicial

(CAQi).

 Cumprimento da Meta 1 do PNE.

 Fundeb como instrumento permanente de

financiamento da educação básica pública - PEC
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Quais são os desafios da 
educação em âmbito municipal 

atualmente?

 Instituição da gestão democrática.

 Implementação e monitoramento 
dos planos municipais de 
educação.

 Valorização dos profissionais 

da educação.

 Ampliação do acesso à 

educação infantil.



Kit educacional para 
prefeitos e 

dirigentes municipais da 
educação



Folheto
para os 

prefeitos



Caderno de 
orientações sobre 
políticas 
educacionais





Agenda dos Cem 
Primeiros Dias



• A leitura da realidade do município em termos 

sociais, econômicos, políticos e culturais

• O entendimento sobre as relações de poder

• O conhecimento do Plano Municipal de Educação (PME)

• O Conviva Educação

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos gerais



1. Providências para iniciar o ano letivo – verificar:

• a organização do calendário escolar para 2017

• as matrículas dos estudantes

• o número de crianças, em idade obrigatória, que estão fora da escola

• o número de profissionais do magistério e trabalhadores da educação

• as condições físicas e de infraestrutura das escolas

• o mobiliário escolar, equipamentos, material e livros didáticos

• a organização e a oferta do transporte e da alimentação escolar

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



2. O cotidiano da gestão

• Estudar os conteúdos da plataforma Conviva Educação
(http://convivaeducacao.org.br/) e utilizar suas ferramentas, para planejar e
organizar as ações da secretaria nas diferentes áreas de gestão.

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos





3. A valorização dos profissionais da educação e o quadro de recursos humanos 
com os quais o dirigente vai trabalhar
• Conhecer a legislação

• Constituição Federal de 1988
• Lei nº 9.394/ 1996 – LDB
• Lei Complementar nº 101/ 2000
• Lei nº 11.494/ 2007 – Lei do Fundeb
• Lei nº 11.738/ 2008 – Lei do Piso
• entre outras

• Garantir a existência de planos de carreira (rede PCR)
• Manter diálogo com o sindicato 
• Realizar um diagnóstico da situação dos profissionais no município (lotação, 

disfunção, cessão)

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



4. As peças de planejamento, o orçamento da educação municipal e o 
fluxo financeiro

• Conhecer o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA)

• Controle sobre a execução orçamentária-financeira 
• recursos vinculados;

• recursos próprios/ livres;

• transferências  voluntárias, automáticas, permanentes.

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



5. O conhecimento da gestão e da documentação da educação municipal

• Conhecer os programas e projetos em vigor

• Verificar quais contratos e convênios estão em

• Realizar as prestações de contas

• Conhecer o Memorial de Gestão

6. Os números da demanda escolar

Conhecer:

• número de matriculados na rede de ensino

• demanda não atendida

• procedimentos que compõem o Censo Escolar

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



7. O levantamento das necessidades básicas das unidades 

escolares para que funcionem regularmente

Verificar:

• as condições dos espaços físicos;

• as condições do material pedagógico;

• as carências de equipamentos, produtos e outros materiais;

• os aspectos da gestão em cada unidade escolar.

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



8. O sistema de transporte escolar

Verificar:

• se o sistema é próprio, terceirizado ou misto;

• quais são as rotas, as escolas atendidas e a quantidade de estudantes 
transportados;

• as condições da frota;

• a previsão de recebimento do Pnate em 2017;

• o orçamento do município para o transporte escolar.

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



9. A oferta da alimentação escolar

Verificar:

• se a alimentação é própria ou terceirizada;

• a Lei nº 11.947/ 2009 - utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 

ao município em produtos da agricultura familiar;

• a Resolução do FNDE nº 26/ 2013 sobre o atendimento da alimentação escolar 

básica no âmbito do Pnae e suas alterações;

• como participar do curso gratuito sobre Gestão da 

Alimentação Escolar do Conviva Educação.

10. A organização administrativa e pedagógica da rede

• Conhecer a organização local e saber se o 

sistema municipal de ensino está instituído

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



11. O inventário de bens móveis e imóveis

• Registrar e acompanhar a situação dos bens móveis e imóveis

12. A gestão democrática da rede municipal de ensino

O DME deve ficar atento à: 

• organização do sistema municipal de ensino;

• implantação e funcionamento do conselho 

municipal de educação;

• existência de plano de carreira para o 

magistério e para os demais trabalhadores da 

educação.

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



13. A organização da etapa municipal da Conae 2018

• Tema da Conae: “A consolidação do Sistema Nacional de Educação e o
Plano Nacional de Educação: monitoramento, avaliação e proposição de
políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social,
pública, gratuita e laica”

• Realização das etapas municipais e/ou intermunicipais: de abril a junho de 
2017

• Realização das etapas estaduais e distrital: de agosto a outubro de 2017.

14. A conquista da autonomia gerencial

• Articulação com órgãos da administração municipal,

instituições da sociedade civil, movimentos sociais,

conselhos, associações municipais, Undime e sua seccional.

Agenda dos Cem Primeiros Dias
Aspectos específicos



Local: Fortaleza/ CE



Como participar das ações da Undime?

 Entre em contato com a 

seccional no seu estado 

e se informe sobre os 

procedimentos básicos!

 Acesse undime.org.br e 

clique na aba 

“seccionais”. Nela, estão 

todos contatos.

 Cadastre-se em nosso portal para receber o boletim eletrônico.



Como a Undime se comunica?

 Portal da Undime(undime.org.br)  Boletim Em Pauta

 Revista Educação Municipal         

Especial 30 anos



Como a Undime se comunica?

 Mídias sociais: Facebook, Twitter, Instagram e  Youtube

 Mensagens encaminhadas 
via endereço eletrônico



Parcerias institucionais




