
MENSAGEM/GABGOVA4SA{e 60 / 2022 Campo Grande, 11 de novembro de 2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual, submeto d
elevada apreciag6o dessa augusta Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa
Excel0ncia, o projeto de lei que Institui a Polftica de Formagdo Continuada dos
Profissionais da Educagdo Bdsica da Rede Pilblica de Ensino de Mato Grosso do Sul.

O projeto de lei, em comento, tem por objetivo estabelecer diretrizes para
que a formagdo oontinuada dos profissionais da educagEo b6sica da Rede Priblica de
Ensino seja tratada como uma politica pirblica de observ6ncia obrigat6ria e realizada,
continuamente, a fim de assegrrar o aperfeigoamento constante dos profissionais de
modo a contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

A formagdo continuada dos professores 6 um direito dos profissionais da
educagSo b6sica assegurado pela Lei Federal ne 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
como elemento .'constitutivo da polftica de valorizagio profissional, associada d"

definigSo ao ingqesso na carreira por meio de concurso priblico de provas e titulos,
instituigSo do piso salarial, progressSo funcional baseada na titulagdo ou habitagdo e na
avaliagdo de desempenho, com garantia de periodo reservado a estudos, planejamento e

avaliag6o.

Importante ressaltar que o estabelecimento de uma Politica de FormagSo
Continuada garante a efetivag6o de estrat6gias para a consolidagdo dos referenciais
profissionais para a atuag6o, a formagEo e o acompanhamento dos profissionais da
educagdo b6sica em exercicio nas escolas pirblicas do Estado de Mato Grosso do Sul.

O priblico a ser atendido nas formag6es continuada ser6o professorss,
coordenador pedag6gico, diretores e diretores-adjuntos, os servidores administrativos,
os tdcnicos da Secretdria de Estado de Educagdo e das Coordenadorias Regionais de
h,cucagao.

:

A politica de Formagdo Continuada, tamb6m, visa a apoiar a
aprendizagem e a promover a96es que fortalegam o regime de colaboragdo entre o
Estado e os Municipios, objetivando a melhoria da educagdo pitblica das escolas sul-
mato-grossenses.

Per fim, enfatiza-se que a formagdo continuada ndo apenas eleva a
qualificagdo dos . profissionais da educagdo b6sica, como promove a melhoria do
aprendizado estudantil em todas as etapas e modalidade de ensino.

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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56o essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter dL

apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando
com a imprescindivel aquiesc6ncia desse respeitdvel Parlamento Estadual para a sua
aprovagdo.

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado



PROJETO DE LEI

Institui a Pol[tica de Formaqdo Continuada dos
Profissionais da Educaqdo Bdsica da Rede
Pilblica de Ensino de Mato Grosso do SuL

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1o institui-se a Polftica de Formagdo Continuada dos Profissionais da
Educagdo Bisica da Rede Pfblica de Ensino de Mato Grosso do Sul, tendo por principio o
continuo desenvolvimento e aperfeigoamento de conhecimentos e habilidades profissionais para
serem aplicados na educagdo b6sica, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de

$ 1" A Politica de Formagdo Continuada dos Profissionais da Educagdo B6sica
da Rede Ptblica de Ensino de Mato Grosso do Sul tem como objetivo geral desenvolver agdes
sist6micas de formagdo continuada que favoregam a valorizagdo e o aperfeigoamento continuo
do trabalho desses profissionais, de modo a contribuir para a melhoria da aprendizagem dos
estudantes.

$ 2l A Formagdo continuada 6 componente essencial ao desempenho da pr6tica
social e da qualificagdo para trabalho dos profissionais da educag[o que atuam nas Redes
Priblicas de Ensino de Mato Grosso do Sul.

Arl. 2o A Politica de Formagdo Continuada consiste na implementagEo de
processos permanentes formativos sistem6ticos e intencionais, com foco priorit6rio no contexto
escolar e com vista a uma continua e dinAmica conshuglo do conhecimento.

Paragrafo rinico. A Politica de Formagio Continuada tambdm engloba ag6es
formativas voltadas aos professores e demais profissionais que atuam nas Escolas Pfiblicas
Municipais de Ensino do territ6rio sul-mato-grossense, construidas em regime de colaboragdo
com o Estado.

Art. 3o As formag6es continuadas a serem ofertadas nos Centros Regionais de
Formagio e Pesquisa nas Coordenadorias Regionais de Educagdo observario as diretrizes de
formagio e os principios pedag6gicos definidos pela Secretaria de Estado de EducagSo (SED).

Art. 4o Sio destinat6rios da Politica de Formagdo Continuada os profissionais da
educagdo bisica da'rede estadual de ensino, sendo:

estaduais;

I - professores em exercicio nas escolas estaduais, prioritariamente;

II : coordenadores pedag6gicos, diretores e diretores adjuntos das escolas

III - servidores administrativos das escolas estaduais;

IV - t6cnicos da Secretaria de Estado de Educagdo e das Coordenadorias
Regionais de Educagio.
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Panigrafo rinico. O Poder Executivo Estadual poder6, por meio da Seuetaria de
Estado de Educa96o, em regime de colaboragdo e havendo capacidade material, humana e
t6cnica, firmar conv6nio ou instrumentos similares com os Municipios para que os profissionais
da educagio b6sica das redes municipais de ensino participem das formag6es continuadas
oferecidas pela SED.

Art. 5o 56o objetivos especificos da Politica de Formagdo Continuada:

I - atualizar o profissional no seu campo de atuagdo profissional;

II -,aprofundar habilidades e conhecimentos t6cnicos;

IIi: - incluir novas metodologias de ensino nas propostas pedag6gicas e
desenvolver conhecimentos que possam agregar aprendizado aos estudantes;

fV - assegurar momentos de formagdo, coletiva ou individual, com foco na
pr6tica de ensino;

V : contribuir para a construgdo de uma vis6o compartilhada das politicas
educacionais da Rede Pirblica de Ensino de Mato Grosso do Sul;

VI: promover o fortalecimento e o aprimoramento dos profissionais que atuam
na formagSo nas esColas, nas Coordenadorias Regionais de Educagdo e nas equipes t6cnicas;

VII - contribuir para o aprimoramento da formagSo inicial docente a partir de
agdes articuladas e em parceria com instituigdes priblicas e privadas que ofertam os cursos de
licenciatura no Estado de Mato Grosso do Sul;

Vm - promover a articulagdo entre os diferentes Sistemas de Ensino em
Ambitos federal, estadual e municipal para fomentar propostas formativas que atendam os
profissionais da educagdo;

IX - promover a melhoria da qualidade de ensino da educagao b6sica,
contribuindo para assegurar niveis de proficidncia de desempenho escolar;

X - assegurar aos servidores administrativos aperfeigoamento constante de
saberes t6cnicos e interpessoais, conforme o cargo.

:

Art. 6" A formagdo continuada ser6 promovida por meio de atividades
formativas diversai, presenciais, a distdncia ou hfbridas.

Par6grafo rinico. As formag6es serSo monitoradas e avaliadas sistematicamente,
a fim de garantir a qualidade e a ader6ncia aos princfpios desta politica priblica.

consideraqio:
Art. 70 A implementagdo da politica de formagdo continuada levari em

I - a qualificagEo dos processos de formagEo centrados na escola e nos demais
espaQos formativos;

II - a formagdo e o acompanhamento de formadores e de profissionais da
educagio nos objetivos e nos principios desta Lei;
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III - o compartilhamento de estrat6gias com as Redes Municipais por meio de
Regime de Colaboragio;

IV l- a formagdo e o acompanhamento de professores e profissionais da
educagdo iniciantes;

V - a consolidag6o de referenciais profissionais para atua96o no Estado de Mato
Grosso do Sul.

Art 80 O Poder Executivo, por interm6dio da Secretaria de Estado de Educag6o,
construir6 anualmente o Plano de Trabalho Anual com previsdo de cursos e de programas
formativos que atendam ds necessidades evidenciadas pelas escolas da Rede Estadual de Ensino
e demandas formativas dos profissionais da educagEo.

Parigrafo rinico. Em observdncia ao disposto no caput deste artigo ser6o
realizados 2 (dois) cursos de formagflo, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre
do ano letivo, com a divulgagdo pr6via do calendirio unificado de forma96o.

Arr. 9o Os Progamas de Formagdo Continuada deverdo estar alinhados e
articulados com as demais politicas educacionais do sistema, que incidam sobre o trabalho
desenvolvido nas escolas, e considerar os resultados de aprendizagem dos estudantes de Mato
Grosso do Sul, por meio das avaliag6es internas e externas.

Art. 10. Autoriza-se o titular da Secretaria de Estado de Educagdo a expedir
norunas complementares necess6rias d implementagio desta Lei.

Art 1 1. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Carnpo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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