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Municípios, cada qual com suas peculiares competências, 
são chamados a colaborar para transformar a Educação 
Básica em um conjunto orgânico, sequencial, articulado, 
assim como planejado sistemicamente, que responda às 
exigências dos estudantes, de suas aprendizagens nas di-
versas fases do desenvolvimento físico, intelectual, emo-
cional e social.

Atende-se à dimensão orgânica quando são observa-
das as especificidades e as diferenças de cada uma das 
três etapas de escolarização da Educação Básica e das 
fases que as compõem, sem perda do que lhes é comum: 
as semelhanças, as identidades inerentes à condição hu-
mana em suas determinações históricas e não apenas do 
ponto de vista da qualidade da sua estrutura e organi-
zação. Cada etapa do processo de escolarização cons-
titui-se em unidade, que se articula organicamente com 
as demais de maneira complexa e intrincada, permane-
cendo todas elas, em suas diferentes modalidades, indi-
vidualizadas, ao logo do percurso do escolar, apesar das 
mudanças por que passam por força da singularidade de 
cada uma, bem assim a dos sujeitos que lhes dão vida.

Atende-se à dimensão sequencial quando os proces-
sos educativos acompanham as exigências de aprendi-
zagem definidas em cada etapa da trajetória escolar da 
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Médio), até a Educação Superior. São processos edu-
cativos que, embora se constituam em diferentes e in-
substituíveis momentos da vida dos estudantes, inscritos 
em tempos e espaços educativos próprios a cada etapa 
do desenvolvimento humano, inscrevem-se em trajetória 
que deve ser contínua e progressiva.

A articulação das dimensões orgânica e sequencial 
das etapas e modalidades da Educação

Básica, e destas com a Educação Superior, implica a 
ação coordenada e integradora do seu conjunto; o exer-
cício efetivo do regime de colaboração entre os entes 
federados, cujos sistemas de ensino gozam de autono-
mia constitucionalmente reconhecida. Isso pressupõe o 
estabelecimento de regras de equivalência entre as fun-
ções distributiva, supletiva, de regulação normativa, de 
supervisão e avaliação da educação nacional, respeitada 
a autonomia dos sistemas e valorizadas as diferenças re-
gionais. Sem essa articulação, o projeto educacional – e, 
por conseguinte, o projeto nacional – corre o perigo de 
comprometer a unidade e a qualidade pretendida, inclu-
sive quanto ao disposto no artigo 22 da LDB: desenvolver 
o educando, assegurar-lhe a formação comum indispen-
sável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de so-
lidariedade humana.

Mais concretamente, há de se prever que a transição 
entre Pré-Escola e Ensino Fundamental pode se dar no in-
terior de uma mesma instituição, requerendo formas de 
articulação das dimensões orgânica e sequencial entre 
os docentes de ambos os segmentos que assegurem às 
crianças a continuidade de seus processos peculiares de 
aprendizagem e desenvolvimento. Quando a transição se 

POLÍTICAS PÚBLICAS: PRINCÍPIOS 
BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Prezado candidato, não deixe de conferir este tó-
pico no conteúdo de Bibliografia (Conhecimentos em 
Gestão Educacional)

SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Sistema Nacional de Educação

O Sistema Nacional de Educação é tema que vem sus-
citando o aprofundamento da compreensão sobre siste-
ma, no contexto da história da educação, nesta Nação tão 
diversa geográfica, econômica, social e culturalmente. O 
que a proposta de organização do Sistema Nacional de 
Educação enfrenta é, fundamentalmente, o desafio de su-
perar a fragmentação das políticas públicas e a desarticu-
lação institucional dos sistemas de ensino entre si, diante 
do impacto na estrutura do financiamento, comprome-
tendo a conquista da qualidade social das aprendizagens, 
mediante conquista de uma articulação orgânica.

Os debates sobre o Sistema Nacional de 
Educação, em vários momentos, aborda-
ram o tema das diretrizes para a Educação 
Básica. Ambas as questões foram objeto de 
análise em interface, durante as diferentes 
etapas preparatórias da Conferência Na-
cional de Educação (CONAE) de 2009, uma 
vez que são temas que se vinculam a um 
objetivo comum: articular e fortalecer o sis-
tema nacional de educação em regime de 
colaboração.

#FicaDica

Para Saviani, o sistema é a unidade de vários elemen-
tos intencionalmente reunidos de modo a formar um 
conjunto coerente e operante (2009, p. 38). Caracterizam, 
portanto, a noção de sistema: a intencionalidade humana; 
a unidade e variedade dos múltiplos elementos que se ar-
ticulam; a coerência interna articulada com a externa.

Alinhado com essa conceituação, este Parecer ado-
ta o entendimento de que sistema resulta da atividade 
intencional e organicamente concebida, que se justifica 
pela realização de atividades voltadas para as mesmas fi-
nalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos.

Nessa perspectiva, e no contexto da estrutura fede-
rativa brasileira, em que convivem sistemas educacionais 
autônomos, faz-se necessária a institucionalização de 
um regime de colaboração que dê efetividade ao projeto 
de educação nacional. União, Estados, Distrito Federal e 
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II. A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de 
Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.

III. Os Municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e 
desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e pla-
nos educacionais da União e dos Estados.

a) Duas assertivas estão corretas.
b) As três assertivas estão corretas.
c) Apenas duas assertivas estão corretas.
d) Nenhuma das assertivas está correta.

Resposta; Letra B. 
Lei de diretrizes e bases da educação - Lei nº 9394, de 
20 de dezembro de 1996.
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar públi-
ca será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclu-
sive para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria;
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em colabo-
ração com os estados, o
Distrito Federal e os municípios;
Art. 11. Os municípios incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e insti-
tuições oficiais dos seus sistemas de ensino, integran-
do-os às políticas e planos educacionais da União e 
dos estados.

SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MOGI DAS CRUZES

A Educação em Mogi

A história da educação formal no município 
de Mogi das Cruzes ainda precisa ser ela-
borada. A cidade possuía, desde o final do 
século XIX, núcleos de ensino subsidiados 
pelas verbas dos cidadãos comuns (inicia-
tiva privada), que se dispunham também 
a patrocinar programas de educação e al-
fabetização para adultos. Porém, a escola 
pública levou mais tempo a chegar.

#FicaDica

dá entre instituições diferentes, essa articulação deve ser 
especialmente cuidadosa, garantida por instrumentos de 
registro – portfólios, relatórios que permitam, aos docen-
tes do Ensino Fundamental de uma outra escola, conhecer 
os processos de desenvolvimento e aprendizagem viven-
ciados pela criança na Educação Infantil da escola anterior. 
Mesmo no interior do Ensino Fundamental, há de se cui-
dar da fluência da transição da fase dos anos iniciais para 
a fase dos anos finais, quando a criança passa a ter diver-
sos docentes, que conduzem diferentes componentes e 
atividades, tornando-se mais complexas a sistemática de 
estudos e a relação com os professores.

A transição para o Ensino Médio apresenta contor-
nos bastante diferentes dos anteriormente referidos, 
uma vez que, ao ingressarem no Ensino Médio, os jovens 
já trazem maior experiência com o ambiente escolar e 
suas rotinas; além disso, a dependência dos adolescentes 
em relação às suas famílias é quantitativamente menor 
e qualitativamente diferente. Mas, certamente, isso não 
significa que não se criem tensões, que derivam, princi-
palmente, das novas expectativas familiares e sociais que 
envolvem o jovem. Tais expectativas giram em torno de 
três variáveis principais conforme o estrato sociocultural 
em que se produzem: 

a) os “conflitos da adolescência”;
b) a maior ou menor aproximação ao mundo do 

trabalho; 
c) a crescente aproximação aos rituais da passagem 

da Educação Básica para a Educação Superior.

Em resumo, o conjunto da Educação Básica deve se 
constituir em um processo orgânico, sequencial e articu-
lado, que assegure à criança, ao adolescente, ao jovem e 
ao adulto de qualquer condição e região do País a for-
mação comum para o pleno exercício da cidadania, ofe-
recendo as condições necessárias para o seu desenvolvi-
mento integral. Estas são finalidades de todas as etapas 
constitutivas da Educação Básica, acrescentando-se os 
meios para que possa progredir no mundo do trabalho e 
acessar a Educação Superior. São referências conceituais 
e legais, bem como desafio para as diferentes instâncias 
responsáveis pela concepção, aprovação e execução das 
políticas educacionais. Obs. O sistema de ensino munici-
pal já foi estudado no tópico “A educação municipal e a 
Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes”.

EXERCÍCIO COMENTADO

1. (Prefeitura de Itajaí/SC – Professor de Ens. Funda-
mental Geografia – IESES/2016) Leia as assertivas e as-
sinale a alternativa correspondente:

I. O direito à educação e o dever do Estado com a educa-
ção escolar pública está efetivado em lei, por exemplo, 
mediante a garantia de ensino fundamental obrigató-
rio e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria.
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