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Em atenção ao seu requerimento de fls. 01, referente à nota Oficial de 22/10/2018 sobre o
futuro do Ensino Médio neste Município, em que é citado um estudo de viabilidade técnica e
financeira para a participação da Prefeitura de forma conveniada ao projeto por meio do
Colégio de Aplicação USCS, temos a esclarecer que:

-A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) é uma autarquia e como tal, com
autonomia para a criação de seus cursos, inclusive Ensino Médio, não sendo da competência

desta Secretaria de Educação a emissão de nenhum parecer sobre o assunto.

-Ao tomar ciência da possível criação do Ensino Médio Universitário pela USCS, a Secretaria de
Educação, enquanto aguardava a confirmação e a efetiva formalização desse projeto, realizou
estudos sobre a viabilidade técnica de ser estabelecido um convênio que pudesse beneficiar
alunos e professores que atuam nesse nível de ensino na rede municipal, objetivando

redimensionar a oferta de vagas para o Ensino Médio bem como priorizar a qualidade do
ensino , atendendo também a  META 3.1.2 do Plano Municipal de Educação - Estimular a
participação dos adolescentes nos cursos nas áreas tecnológica e científica . (Competência do
Estado - grifo nosso)

-A Constituição Federal de 1988 preconiza em seu Art. 211 (*) - "A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de
ensino":

1....

2.^ Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. (*)
Emenda Constitucional Ns 14, de 1996.

-A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), n 9394/96 estabelece em seu Art.
11 - Os Municípios incumbir-se-ão de:

I-...     II-...    III-...    IV-...

V- oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem

atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima

dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino.

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de
ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.
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