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Desde 2019, a Secretaria de Estado da Educação coloca 
em prática ações que estão transformando a educação 
catarinense em todas as suas dimensões. São R$ 992 
milhões já empenhados e mais de R$ 1 bilhão aplicados em 
infraestrutura escolar, pedagógica, de gestão e formação 
docente, entregando legado para o futuro da educação 
catarinense.

Neste ano, as aulas foram suspensas como medida para 
ajudar no combate à pandemia do coronavírus. Além de 
preparar ações de apoio pedagógico e infraestrutura para 
uma retomada segura, quando o quadro de saúde permitir, 
a Secretaria de Estado da Educação aponta para as ações 
transformadoras do Governo do Estado de Santa Catarina na 
pasta.

As ações da educação em SC são distribuídas em cinco eixos 
estratégicos, alinhados ao Plano Estadual de Educação. 
São eles a Educação Inovadora, Gestão Total, Infraestrutura 
Escolar, transporte Além da Escola e Qualificação Permanente.
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AÇÕES 
TRANSFORMADORAS 
NA EDUCAÇÃO EM SC
 ■ R$ 141,1 mi em renovação total da frota de ônibus 
escolares com 366 entregues

 ■ Sistema de Inteligência Educação na Palma da Mão 
monitora aluno a aluno

 ■ R$ 125 milhões em lousas digitais, computadores, 
laboratórios e livros para todas as escolas

 ■ Instalação de internet fibra ótica em 366 escolas
 ■ Entrega do Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental

 ■ R$ 172 milhões empenhados em obras e manutenção 
das escolas

 ■ R$ 38,2 milhões em estruturas e ações de gestão para 
chegar às escolas

 ■ R$ 7,7 milhões na aquisição de 62 veículos 4x4 a diesel 
para o atendimento das escolas
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 ■ Três novas escolas e mais três mil vagas
 ■ Maior investimento em bolsas universitárias da história de 
SC, com mais de R$ 200 milhões/ano

 ■ Três mil novos efetivos no magistério
 ■ Processo de escolha de mil novos diretores pela 
comunidade

 ■ Novo Ensino Médio implantado em 120 escolas
 ■ 500 mil alunos e professores inseridos no Google 
Classroom

 ■ R$ 4,8 milhões em cursos e formação on-line 
para 30 mil professores e gestores na pandemia

 ■ 97% dos alunos em atividades escolares remotas
 ■ Atividades impressas para 97 mil alunos
 ■ R$ 15,5 milhões investidos em logística e entrega 
de 400 mil kits de alimentação

 ■ Criação de Plano de Contingência para a Educação 
para retomada de aulas

 ■ Plano de Alfabetização e Currículo do Ensino 
Médio em elaboração


