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INTRODUÇÃO: 

Percebe-se que hoje vivemos numa era digital, pois a busca de informações em sites se 

tronou mais presente no cotidiano das pessoas. Então foi realizada uma pesquisa em busca da 

qualidade das informações sobre a secretaria municipal de educação, buscando saber quais 

são as informações que as prefeituras dos municípios procuram disponibilizar a população. 

Ano passado foi realizada uma pesquisa a respeito de 42 munícipios do Rio Grande do Sul 

com mais de 50 mil habitantes estes selecionados através dos dados do IBGE, foi concluído 

através dela que somente 25% dos municípios apresentam o site bem organizado, onde é 

possível coletar um vasto conteúdo informativo sobre a educação no município e sobre as 

escolas municipais.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com base nesta pesquisa foi realizada uma nova pesquisa no ano de 2015, com 19 

municípios com mais de 100 mil habitantes. Através da mesma pode-se perceber que 95% 

https://www.facebook.com/rosimar.esquinsani


desses municípios pesquisados possuem informações a respeito das secretarias municipais da 

educação. Sendo que cinco municípios pesquisados anteriormente não possuíam nenhum tipo 

de informação em seu site e agora possuem um site organizado, onde qualquer pessoa pode 

acessar e sanar suas dúvidas. Somente um município não possui informações em seu site.  

Para realizar essa pesquisa ela foi dividida em duas etapas, a primeira foi pesquisar os 

sites das prefeitura de cada município, observando se era disponibilizado informações sobre: 

o conceito de secretária, a estrutura da secretária, as informações sobre as escolas do 

município, a legislação e as discrições sobre projetos especiais. Em seguida foi realizada uma 

comparação com a pesquisa anterior para ver se obtivemos novos resultados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Ao termino da pesquisa foi observado que houve uma melhora nos sites das secretarias 

da educação e que ao acessa-los podemos obter as informações necessárias, mas vale a pena 

lembrar que é muito importante que esses sites sejam sempre atualizados para garantir uma 

boa informação a população. 
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