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Estudar a História da Educação representa resgatar os movimentos pelos quais a educação passou e sua relação com 
a estrutura de cada época. Assim o objetivo deste trabalho é reconstruir o processo educativo da rede municipal de 
ensino do Município de Vacaria, analisando entre outros itens a implementação das políticas educacionais e a 
adaptação do município as leis vigentes. A abordagem metodológica é a estrutural-histórica que busca em diferentes 
fontes meios para diagnosticar o objetivo proposto, analisando o mesmo através de cruzamento de dados visando as 
estruturas de tempo definidas na pesquisa relacionadas a educação do Município de Vacaria. A pesquisa ainda em 
andamento constatou que a organização educacional do Município de Vacaria foi em 1939 regulamentada através de 
decreto, criando inclusive um plano de carreira para os professores obedecendo o sistema de entrancias da época. As 
escolas também foram classificadas por entrancias. A partir daí a cada lei promulgada ou a cada decreto o Município 
de Vacaria procurou sempre modernizar o ensino adapatando-se a mudanças exigidas principalmente as Leis de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A adaptação as leis começa já a partir de 1939. Depois disto as novas leis 
surgidas, em especial as que dizem a respeito as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como também as 
emancipações de distritos da cidade de Vacaria fizeram com que o município fosse se modernizando e por Decreto 
readaptando e reorganizando seu ensino de forma que a Lei número 962/PEAM/77 oficializou as data de início de 
funcionamento das escolas do município e suas denominações abrangeu um número de cento e cinquenta e oito 
escolas existentes. E, a Lei número 2.118/2003 alterou a Lei 962, modificando a denominação de algumas escolas, 
criou outras, sendo que a partir da mesma o Município de Vacaria passou a contar com dezenove escola municipais, 
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sendo nove na sede e dez nos Distritos. 
 




