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INICIATIVA 
 
TÍTULO:  Desafios de uma Educação de Qualidade 
  
OBJETIVO  
 
A iniciativa consistiu em investir na proposta pedagógica, na melhoria e ampliação da estrutura física, na 
qualificação dos professores e na disponibilização de materiais pedagógicos e de equipamentos de 
suporte ao ensino em todas as escolas. O objetivo geral é garantir a qualidade da educação pública 
ofertada pela rede municipal de ensino. 
O público-alvo da iniciativa ou demais atores envolvidos de relevância são os profissionais da educação e 
crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino. 
 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO 
 
INÍCIO:  01/1997  

CONCLUSÃO: Contínuo 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES 
 
As atividades propostas são elaborar uma proposta pedagógica própria, melhorar a estrutura física das 
unidades educacionais e fomentar a formação inicial e continuada dos servidores; organizar a educação 
municipal (formulação de uma política, planejamento, formulação da proposta pedagógica); qualificar e 
valorizar os profissionais que atuam na área (professores, gestores escolares e servidores de apoio 
técnico, administrativo e operacional à educação); propiciar condições de trabalho e atendimento à 
clientela (estrutura física, equipamentos, materiais pedagógicos e alimentação escolar); descentralizar de 
recursos para as unidades escolares (menos burocracia e maior agilidade em compras, pequenas 
reformas, capacitações...); adotar a jornada ampliada (com a permanência do aluno maior tempo na 
escola, tendo em vista a formação integral). 
 
 
 



 

RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR 
 
Em 1997, quando o prefeito Otaviano Olavo Pivetta assumiu a prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT, o 
Município contava com 04 (quatro) escolas na área urbana e 05 (cinco) na área rural, além de 01 (uma) 
creche, que atendiam um total de 1.785 (mil setecentos e oitenta e cinco) crianças e adolescentes. 
A Secretaria Municipal de Educação (SME) optou em elaborar uma proposta pedagógica própria, 
melhorar a estrutura física das unidades educacionais e fomentar a formação inicial e continuada dos 
servidores, considerando que, dos 107 (cento e sete) educadores, apenas 17,75% possuíam licenciatura 
plena em pedagogia ou em outra área da educação. 
 
SITUAÇÃO ATUAL  
 
A Secretaria Municipal de Educação (SME) elaborou uma proposta pedagógica própria, melhorando a 
estrutura física das unidades educacionais e fomentando a formação inicial e continuada dos servidores, 
considerando que, dos 107 (cento e sete) educadores, apenas 17,75% possuíam licenciatura plena em 
pedagogia ou em outra área da educação. 
Estas instituições contam com um total de 377 (trezentos e setenta e sete) educadores efetivos que 
atendem a 8.868 (oito mil, oitocentos e sessenta e oito) crianças e adolescentes. Do quadro de 
educadores todos são graduados e 65% são pós-graduados. 
A Secretaria de Educação conta ainda com um total de 310 (trezentos e dez) servidores da equipe de 
apoio, que são de fundamental importância para a garantia dos serviços ofertados. 
Todas as instituições educacionais possuem equipes gestoras que estão em contato contínuo com a 
assessoria pedagógica e demais membros da equipe interna da SME. 
 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? 
 
Como principal relevância da inciativa está a melhoria da qualidade da educação pública municipal, com 
impactos de longo prazo na redução da pobreza intergeracional. 
 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? 
 
A melhoria da qualidade dos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Educação pode ser 
comprovada pelos resultados obtidos no IDEB ao longo dos anos. 
  
 

CONTATO PREFEITO(A) 
 
NOME: Otaviano Olavo Pivetta 

TELEFONE: (65) 3548-2303 

E-MAIL: otavianoprefeito@lucasdorioverde.mt.gov.br 

 

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Elaine Benetti Lovatel 

TELEFONE: (65) 3549-8306 | 9927-8203 

E-MAIL: secretaria.educacao@lucasdorioverde.mt.gov.br 

 


