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APRESENTAÇÃO

Considerações da Secretária

A elaboração do Plano Municipal de Educação representa um marco histórico
da Estância Turística de Presidente Epitácio, sendo parte fundamental das ações a
favor da educação de qualidade para todos.
Não é um plano somente da rede municipal de ensino e sim um Plano de
Educação do Município da Estância Turística de Presidente Epitácio, que define um
conjunto de metas e suas respectivas estratégias que visam à ampliação do acesso
e melhoria da qualidade em todos os níveis de ensino e modalidades educacionais.
Foram meses de reuniões com debates e diálogos, não só com os responsáveis por
esses níveis e modalidades de escolarização, mas também com todos os
segmentos da sociedade que se interessam por uma educação mais eficaz.
Elaborado em consonância com o Plano Nacional de Educação e o com o
Plano Estadual, este com o que se pode apresentar até o momento da finalização do
PME, o mesmo irá colaborar e enriquecer as discussões dos programas, ações e
projetos objetivando reiterar o papel da educação como direito de todo cidadão,
garantindo o acesso, permanência e consequentemente, a conclusão com sucesso
de todas as nossas crianças, jovens e adultos nas escolas da Estância Turística de
Presidente Epitácio.

Liana Aparecida Cossa do Prado
Secretária Municipal de Educação
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1.
BREVE
EPITÁCIO

HISTÓRICO

DA

ESTÂNCIA

TURÍSTICA

DE

PRESIDENTE

No final do século XIX quando, no oeste paulista, Assis era a última cidade
antes do que nos mapas constava como “sertão desconhecido” e desabitado desta
parte do Estado de São Paulo com o Sul do Mato Grosso, uma estrada
atravessando a região se fazia necessária.
As dificuldades iniciais não foram pequenas, principalmente considerando-se
que na região habitavam as tribos dos índios Coroados, Caiuás e Xavantes. Estas
tribos eram temidas até mesmo pelos intrépidos carreiros e tropeiros da época que,
por causa desses silvícolas, recusavam-se a passar por estas paragens.
Francisco Tibiriçá, primo do governador do estado na época, Jorge Tibiriçá,
recebeu a concessão para executar essa obra, associando-se a Arthur de Aguiar
Diederichsen. Os preparativos são realizados e no dia 1º de janeiro de 1907,
Francisco Whitaker fundou, na margem paulista do rio Paraná, o Porto Tibiriçá,
célula inicial de Presidente Epitácio. A Diederichsen & Tibiriçá, depois Companhia de
Viação São Paulo-Mato Grosso desbravou e construiu a estrada Boiadeira. Porto
Tibiriçá ganhou forte impulso e ao seu redor nasceu um patrimônio batizado de vila
Tibiriçá. O local progrediu e, nas imediações do Porto Tibiriçá, surgiu a vila que
nascia para ser Presidente Epitácio. Na vila Tibiriçá existia toda uma estrutura
voltada para a manutenção, abastecimento e estadia das embarcações. O
movimento principal, que era o embarque e desembarque de passageiros, carga e
descarga das embarcações, logo passou a ser do porto de Epitácio, o qual tinha
mais calado e estava localizado junto aos trilhos da estrada de ferro, inaugurada a
estação ferroviária em 1º de maio de 1922. Em 22 de agosto de 1965 foi inaugurada
a ponte Mauricio Joppert da Silva, hoje Hélio Serejo que liga os estados de São
Paulo ao Mato Grosso do Sul. Presidente Epitácio era distrito subordinado ao
município de Presidente Venceslau, criado pela Lei nº. 2.571, de 13/01/1936, ficando
assim até 1943. Elevado à categoria de município com a denominação de
Presidente Epitácio, pela Lei Estadual nº. 233, de 24/12/1948, instalado em
27/03/1949. O Distrito do Campinal foi criado pela Lei estadual nº. 4.954, de
27/12/1985 e anexado ao município de Presidente Epitácio. Em 20 de julho de 1990
Presidente Epitácio foi elevada à condição de Estância Turística pela Lei nº. 6.956.
IBGE – Publicação HISTÓRIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO de Benedito de Godoy Moroni
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2.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE

EPITÁCIO
A primeira escola primária de Presidente Epitácio foi criada em 1927, na
Colônia Arpad, onde era ensinado o húngaro. As aulas se iniciaram no dia
1º/05/1928, tendo nessa ocasião 63 alunos. O professor era Lajos Juhász. Em 1932,
com a proibição pelo governo brasileiro do ensino escolar em outra língua que não a
portuguesa, a primeira escola de Presidente Epitácio, para o ensino primário da
língua portuguesa, foi criada também na própria Colônia Arpad, em 1932, tendo
como professora Marieta Leal Pereira, sendo a mesma extinta em 1987.
Em 1927, pelo Decreto 4.191 de 10/02/1927, fora criada a 2ª escola no Porto
Tibiriçá, somente sendo instalada e entrando em funcionamento a partir de 1938
devido à demanda de alunos, tendo como professora dona Cassilda. Em 4/4/1940
foi criada uma escola na área urbana do então distrito de Presidente Epitácio, com o
nome de Escola Mista Urbana de Presidente Epitácio, na qual funcionava até o
terceiro ano primário e o quarto ano, para conclusão do primário, só podia ser feito
em outras localidades, como, por exemplo, em Santo Anastácio.
A Escola Mista Urbana fora absorvida com a criação do Grupo Escolar Rural
de Presidente Epitácio, em 1945, que em 1/8/1958, passa a denominar-se Grupo
Escolar Rural 18 de Junho em homenagem ao cinquentenário da chegada do navio
Kasato-Maru, que atracou em Santos em 18/6/1908 com imigrantes japoneses.
Ainda no ano de 1945, foram instalados: o Externato Padre Anchieta, do professor
Campos, que era instituição particular, além de classes isoladas na zona rural
propriamente dita. Para o curso ginasial, foi instalado o Ginásio Estadual de
Presidente Epitácio, em 1958 – hoje E.E. Professor Antônio de Carvalho Leitão. Em
1958, também foi dado início às atividades do Grupo Escolar do Campinal e em
1980 passa a se chamar EEPG Shiguetoshi Yoshihara.
A Educação Infantil, pré-escola, para crianças de 06 anos, funcionava
primeiramente na Escola 18 de Junho e Escola Estadual Professor Jacinto de
Oliveira Campos (5º. Grupo) e era mantida pela rede estadual. Em 1983, com a
municipalização da Educação Infantil, criou-se a Escola Municipal de Educação
Infantil de Presidente Epitácio, oferecendo o Pré I, Pré II e Pré III, no prédio onde já
funcionava o Ensino Supletivo. A Escola Municipal de Ensino Supletivo era
denominada Escola Municipal de 2º Grau de Presidente Epitácio, criada em 1975,

9

reativando o curso de habilitação específica de 2º. Grau para o exercício do
magistério de 1º. Grau e em 1977 instala-se o curso Supletivo de 1º e 2º Graus, hoje
denominada Escola Municipal de Educação de Jovem e Adulto Professor Gerson
Constante de Oliveira. Assim, à medida que o município se expandia, mais escolas
foram sendo criadas, dentre elas a primeira escola técnica de contabilidade
denominada Colégio Comercial de Presidente Epitácio, depois o Conservatório
Musical Municipal com cursos técnicos em música e em 2011 o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia - Campus de Presidente Epitácio (IFSP), autorizado
pela Portaria nº. 1.170, de 21/09/2011, oferecendo os cursos técnicos em nível de
ensino médio e curso superior em tecnologia. O Ensino Superior na Estância
Turística de Presidente Epitácio iniciou-se com a Faculdade Privada Grupo
Educacional UNIESP de Presidente Epitácio que foi autorizada pela portaria nº 194,
de 06 de março de 1998 publicado no Diário Oficial de 10/03/1998. O Cape – Centro
de Aprendizagem de Presidente Epitácio, polo Faculdades Pinhais, objetiva-se a
formar cidadãos e professores críticos através do ensino a distância, iniciou suas
atividades em 23/08/2008, com uma turma de aproveitamento de estudos em
Pedagogia, de início com 07 alunos e no decorrer do ano contava com 25 alunos.
Em 2009 o Cape contava com 400 alunos. O Cape oferece os cursos de Pedagogia,
aproveitamento de estudos e pós-graduação.
Atualmente a rede de Ensino de Presidente Epitácio conta com 35 escolas e
um Centro de Aprendizagem, tanto da rede pública como particular, atendendo
desde a educação infantil creche e pré-escolar, passando pelo ensino fundamental
de 1º ao 9º anos, ensino médio, cursos profissionalizantes, Educação de Jovens e
Adultos - EJA e cursos universitários. Há, ainda, salas de Atendimento Especializado
Educacional – AEE. O município conta também com classes especialmente voltadas
para portadores de deficiência física, mental e múltiplas deficiências, mantidas pela
iniciativa pública e privada e geridas pela APAE – Escola de Educação Especial
Doce Mar.
Fonte: Trechos retirados do livro “História de Presidente Epitácio” de Benedito de
Godoy Moroni, 2ª. edição, 2011.
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3.

TURISMO,

CULTURA

E

ESPORTES

NO

DESENVOLVIMENTO

EDUCACIONAL
Presidente Epitácio é um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias
turísticas pelo Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos
definidos por Lei Estadual. Tal status garante a esses municípios uma verba maior
por parte do Estado para a promoção do turismo regional. Também, o município
adquire o direito de agregar junto a seu nome o título de Estância Turística, termo
pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas
referências estaduais. Possui o 3º maior Carnaval do Estado de São Paulo, com
desfile de escolas de sambas e carros alegóricos, tendo em dias variados blocos
carnavalescos e o evento é realizado no Sambódromo Fluvial de Presidente
Epitácio. A festa traz à cidade aproximadamente 42.000 turistas, tal como seu outro
evento marcante, “Epifolia”, com a tradicional queima de fogos na virada do ano, e
carnaval fora de época. A média de turistas e habitantes da cidade chega em torno
de 93.020 pessoas. Presidente Epitácio oferece à sua população e turistas as
opções de frequentarem o Parque Figueiral e Orla Fluvial, Pousadas, Pesqueiros,
Pier Turístico, Ponte Hélio Serejo que liga os estados de São Paulo e Mato Grosso
do Sul.

3.1.

Ações de Formação Cultural, Artística e Formação de Público.

A Secretaria de Turismo e Cultura, por meio da Diretoria de Cultura, com
parcerias, Estado da Cultura, Uniesp - Fape, SESC e outros, vêm oferecendo aos
epitacianos ações culturais com o objetivo de formação artística e formação de
público nas modalidades teatro, dança, música, artes visuais, audiovisuais, circo e
literatura. Proporciona também a pesquisa de preservação do patrimônio histórico e
cultural local.
Mensalmente são oferecidos espetáculos gratuitos de alta qualidade do
Circuito Cultural Paulista, entre 150 e 200 lugares no Anfiteatro João Brilhante os
quais

são

garantidos

para

público

escolar,

alternando-se

as

instituições

educacionais, por faixa etária de acordo com a classificação do espetáculo.
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As exposições itinerantes são agendadas para visitação do público das
instituições educacionais, geralmente acompanhado por um monitor para fazer a
visita orientada.
Oficinas de audiovisuais oferecidas pelo Museu de Imagem e Som, cinema e
fotografia uma vez por mês, com 20 vagas para as instituições educacionais.
Filmes agendados conforme calendário do mês contemplando 250 pessoas
por sessão, assim abrangendo grande público a cada mês. O espaço fica aberto
ainda para as instituições educacionais exibirem filmes de sua escolha.
O aparelho cultural Anfiteatro João Brilhante, está à disposição de todas as
instituições educacionais graciosamente para realizações de saraus, filmes,
performance e toda manifestação cultural que desejarem, além de apoio com o
profissional da área cultural no desenvolvimento de projetos culturais interno nas
instituições educacionais quando solicitado. Oficinas de formação artística em várias
modalidades de artes, também são oferecidas.
A Biblioteca Municipal Dr. Amandio Pires, parte integrante da Secretaria de
Turismo e Cultura, está localizada na Rua Porto Alegre nº6-83, no centro da cidade,
fundada em 27 de março de 1987 neste prédio, construído pela Prefeitura Municipal.
Conta-se atualmente com a média de 38 mil livros catalogados e cerca de 60
mil livros no total envolvendo didáticos e outras publicações. O horário de
funcionamento é ininterrupto das 07h30min às 17h, temos sala de leitura, acervo
aberto ao público, acessa São Paulo e Tele centro.
Recebe-se na biblioteca, frequentemente visitas de alunos desde a creche até
o ensino médio para a realização de trabalhos e ainda visitas agendadas para
incentivar a leitura e mostrar como funciona uma biblioteca. O público é diversificado
e buscamos atender a todos da melhor maneira possível.
Existem livros específicos de Direito, Agricultura, Braille entre outros, todos à
disposição de empréstimo ou consulta no local. Diariamente são atendidas de 45 a
60 pessoas, isto em dias em que não se recebem visitas agendadas por escolas ou
creches. Recentemente, o acervo foi enriquecido com livros best-sellers, recebidos
da parceria com a Secretaria do Estado. O sistema de acervo da biblioteca é aberto
ao Público e os livros são de doações além de alguns adquiridos pela Prefeitura
Municipal.
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3.2.

O Esporte na Educação

A Divisão de Esportes e Recreação de Presidente Epitácio (DEREPE),
Diretoria integrante da Secretaria de Educação e Esportes, fomenta o esporte, lazer
e atividade física relacionada à saúde em nossa cidade, visando trazer à
comunidade benefícios sociais e formativos.
São cerca de 1000 alunos, com faixa etária dos 07 anos, passando por jovens
adultos e chegando aos idosos, nas modalidades de atletismo, basquetebol, futebol
de campo, futsal, ginástica, handebol, hidroginástica, natação, tênis e voleibol, além
do apoio a outras modalidades, tais como ciclismo, Jiu Jitsu, capoeira e vôlei de
praia, atividades que elevam o número de beneficiados para mais de 2000 pessoas.
Existe

ainda

vinculado

ao

trabalho

de

sua

responsabilidade

o

desenvolvimento e participação em eventos diversos, ampliando sobremaneira a
abrangência deste setor da Prefeitura Municipal tanto em nível local, quanto
regional, estadual e nacional, mostrando assim toda a sua importância.
Existem no município as seguintes Praças Esportivas:
. Estádio Municipal “O Pirangueiro” – são realizados jogos e competições;
. Ginásio Municipal de Esportes – quadra poliesportiva, 02 quadras externas; 01
piscina semiolímpica e 02 piscinas pequenas; 01 campo de futebol suíço; 02
quadras de futebol de areia e vôlei de areia e 01 pista de skate.
. Praça da Criança – 02 quadras poliesportivas; 01 parque play graud.
. Centro Esportivo Jardim Real “Celso Azevedo” – 02 campos de futebol; 01 pista de
atletismo; 01 quadra de tênis; 01 academia; 01 quadra de areia e 01 parque play
graud.
. Foram instaladas várias Academias ao ar livre: Praça da Bíblia; Centro Esportivo
Jardim Real; Vila Palmira; Campinal; Orla e uma específica para deficiente físico.
. Parque Municipal O Figueiral: quadra poliesportiva; quadra vôlei de areia e quadra
futebol de areia.
. Orla: Pista de skate; quadra de street ball; ciclo via; quadra vôlei de areia.
. Centro Comunitário – 02 canchas de bocha e local para jogos de mesa.
. Campinal – quadra poliesportiva e quadra de futebol, de areia.
. Bairro do Jardim Real – 01 play graud e 01 quadra de areia.
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O município conta ainda com campos de futebol nos seguintes bairros:
FEPASA; Vila Martins; Renascer; Paineiras; Vila Borbon; Campinal; Assentamento
Lagoinha; Assentamento Porto Velho e Agrovila V.
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4PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Estância Turística de Presidente Epitácio–SP
I–

Introdução

O Plano Municipal de Educação é uma política educacional, um Plano de
Estado, decenal e institucionalizado por meio de Lei Municipal, articulada a
legislação estadual e nacional, que deve apresentar um conjunto de reflexões,
de intenções e de ações que respondem a demandas reais da educação no
município, centrada em estratégias de curto, médio e longo prazo.
O Plano Municipal de Educação se integrará ao Plano Diretor do
Município e aos Planos de Desenvolvimento Sustentáveis do Município e da
Região, dando-lhes coerência teórica e ideológica e garantindo a efetividade das
estratégias e ações de todas as políticas públicas e das atividades econômicas e
culturais que compõem a estrutura e superestrutura da sociedade municipal.
Assim, o Plano Municipal de Educação é instaurado de uma cultura de
planejamento democrático, científico e sistêmico, que envolva todos os cidadãos
em realizações pessoais e comuns cada vez mais qualificadas.
Neste contexto, a Administração Municipal da Estância Turística de
Presidente Epitácio vem pautando suas ações e intervenções governamentais
na prática de discutir os princípios e diretrizes de gestão com a participação
popular, buscando, dessa forma, a melhoria da qualidade de vida para a
população.
Nesta ótica e, visando ao comprimento das diretrizes da administração
municipal, desde quando se criaram diversas instâncias de participação popular
no município, a Secretaria de Educação também priorizou como um de seus
objetivos a democratização das relações sociais na cidade, possibilitando a
participação democrática das escolas por meio de movimentos organizados.
Surgiram neste contexto o Orçamento Participativo, o Conselho Municipal
de Educação, ao lado dos outros Conselhos Municipais, com representação
paritária da sociedade civil.
Em conformidade com a política geral da administração, vem sendo
consolidado um projeto de política educacional que visa à qualidade social da
educação. Para tanto, têm-se os seguintes princípios norteadores estabelecidos:
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a democratização da escola e do sistema educacional, a democratização do
acesso e condições de permanência do aluno na escola, a democratização da
gestão escolar, a valorização do profissional de Educação, o desenvolvimento
do processo de integração intersectarias de otimização dos serviços públicos de
educação e a sensibilização social do município para o cumprimento do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

II- Exigência Legal

Com a Constituição Federal de 1988, ressurgiu a ideia de um plano
nacional de longo prazo, com força de lei, capaz de conferir estabilidade às
iniciativas governamentais na área de educação, em seus diversos níveis e à
integração das ações do Poder Público. Nesse contexto, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizam-se em regime de colaboração de
seus sistemas de ensino, com o objetivo de promoverem uma educação de
qualidade para o país.

Constituição Federal de 1988:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios,
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de
oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a
assegurar a universalização do ensino obrigatório.

16

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino
regular.
Para tanto, o texto constitucional estabeleceu um plano de competências
a cada ente federado: à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e ao
Município incumbe proporcionar todos os meios de acesso à cultura, à educação
e à ciência (art. 23, inciso V).
Todos eles, por outro lado, devem legislar, concorrentemente, sobre
educação, cultura, ensino e desporto (art. 24, inciso IX); no âmbito municipal, o
texto constitucional atribui a exclusiva competência de “manter, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação
infantil e de ensino fundamental” (art. 30, inciso VI).
Assim sendo, a Constituição Federal de 1988 previu que “a lei
estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à
articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à
integração das ações do Poder Público” (art. 214), que conduzam à:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;
IV – formação para o trabalho;
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.
Mas somente com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), em cumprimento ao art. 22,
inciso XXIV da Constituição Federal, é que se estabeleceu que à União
incumbisse “elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.” (art. 9º, inciso I). A propósito,
conforme previsto no art. 87, o Plano Nacional de Educação seria o documento
inaugurador da “Década da Educação”.

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da
publicação desta Lei.
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei,
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com
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diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos.
A partir de então, no ano de 2001 – depois de tramitar quase três anos no
Congresso Nacional – instituiu-se o Plano Nacional de Educação (PNE) pela Lei
Federal nº 10.172, de 9 de janeiro de 2011.
Passados os dez anos deste Plano Nacional de Educação e mais uma
vez em tramitação por mais de três anos no Congresso Nacional, institui-se o
novo Plano Nacional de Educação (PNE) pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de
junho de 2014. O novo PNE apresenta dez diretrizes objetivas e 20 metas,
seguidas das estratégias específicas de concretização.

Art. 2º. São diretrizes do PNE:

I-

Erradicação do analfabetismo;

II-

Universalização do atendimento escolar;

III-

Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

IV-

Melhoria da qualidade da educação;

V-

Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

VI-

Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;

VII-

Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;

VIII-

Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto-PIB, que
assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de
qualidade e equidade;

IX-

Valorização dos (as) profissionais da educação;

X-

Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
E foi nessa importante peça de planejamento decenal da educação do

país, que se fez previsão de se iniciar, de imediato, a elaboração dos planos em
consonância com este Plano Nacional de Educação.
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Art. 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar
seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados
em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste
PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.
§1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de
educação estratégias que:
I-

Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais
políticas sociais, particularmente as culturais;

II-

Considerem as necessidades específicas das populações do campo e
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade
educacional e a diversidade cultural;

III-

Garantam o atendimento das necessidades específicas na educação
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os
níveis, etapas e modalidades;

IV-

Promovam a articulação interfederativa na implementação das
políticas educacionais.

§2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste
artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da
comunidade educacional e da sociedade civil.
Por sua vez, o Município da Estância Turística de Presidente Epitácio
prevê, em sua Lei Orgânica, a criação do Plano Municipal de Educação, o qual
será elaborado em consonância com o Plano Nacional e Estadual de Educação.
Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990 em seu Artigo 213, §
Único, inciso VII, estabelece que a participação do Conselho Municipal de
Educação da Estância Turística de Presidente Epitácio-SP, estende-se a
elaboração do Plano Municipal de Educação.
Em duas outras leis municipais se faz previsão da elaboração do plano no
âmbito municipal, uma com referência às atribuições do Conselho Municipal de
Educação e outra com enfoque na Lei que cria o Sistema Municipal de
Educação.
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Lei nº 1.631, de 4 de julho de 1997 – Dispõe sobre a criação ,composição e
competência do Conselho Municipal de Educação.
Art. 4º - São atribuições do Conselho Municipal de Educação:
II – Colaborar com o Poder Público Municipal da formulação da política e
na colaboração do Plano Municipal da Educação
IX - Fiscalizar a execução do Plano Municipal da Educação
Lei 1.909, de 30 de junho de 2004 – Institui e organiza o Sistema
Municipal de Educação.
Art. 2º- O Conselho Municipal de Educação, constituído por 19 (dezenove)
conselheiros, 19 (dezenove) suplentes nomeados pelo Prefeito Municipal
mediante decreto dentre representantes dos seguimentos sociais envolvidos no
processo educacional do município, tanto em instituições públicas quanto
privadas e representantes da comunidade, terá entre outras, as seguintes
atribuições:
I – colaborar com o Poder Executivo na definição das políticas de
educação escolar do município, elaborando propostas para o Plano Municipal de
Educação e para as Leis Orçamentárias Anuais e Plurianuais.

III- O Conselho Municipal de Educação - CME e o Plano Municipal de
Educação-PME

O Conselho Municipal de Educação da Estância Turística de Presidente
Epitácio foi criado pela Lei Municipal nº. 1.631/1997 sendo um órgão consultivo,
deliberativo e normativo, composto por 19 (dezenove) membros titulares e
respectivos suplentes, representados pela sociedade civil com atribuições
estabelecidas no Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº. 1.728/1998. A Lei
Orgânica do Município de 05/04/1990 estabelece que o Conselho Municipal de
Educação da Estância Turística de Presidente Epitácio-SP, tem como
responsabilidade elaborar/atualizar e acompanhar o Plano Municipal de
Educação, esta mesma atribuição se encontra na Lei nº. 1.909/2004 que institui
e organiza o Sistema Municipal de Ensino. Faz salientar que esta é uma das
atribuições mais importantes dos Conselhos Municipais de Educação, a de
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cobrar e orientar o Plano Municipal de Educação- política que rege os rumos da
educação do município para a década.
Considerando o disposto no Artigo 8º da Lei nº. 13.005 de 25 de junho de
2014-PNE, “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar
seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados
em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste
Plano Nacional de Educação, no prazo de 01(um) ano contado da publicação
desta Lei”. Sendo assim, o Conselho Municipal de Educação, gestão 2012-2014,
em meados de 2014, reuniu-se com a Secretaria Municipal de Educação e esta,
por sua vez, organizou a equipe técnica responsável em gerenciar o processo de
construção do PME, que ora criado pela Lei Municipal nº 2.613/2015, de 19 de
junho de 2015. Com a duração de dez anos, a educação terá um norte a ser
seguido em busca de alcançar os objetivos traçados em suas ações e
desenvolvimento das estratégias.

IV-

Ações para Elaboração do PME

O Decreto do Executivo, sob n°. 3.071/14 de 12 de agosto de 2014
constituindo

a

Comissão

Municipal

de

Educação

para

elaboração

e

acompanhamento do Plano Municipal de Educação, composta pelo Conselho
Municipal de Educação e por mais 25 (vinte e cinco) membros dos órgãos
públicos, autarquias, entidades e movimentos sociais representativos dos
segmentos da educação escolar e dos setores da sociedade, com atuação
reconhecida na melhoria da educação municipal. Como o município conta com
menos de 50 mil habitantes constituímos a Comissão Municipal de Educação ao
invés do Fundo Municipal de Educação, com as seguintes ações:
a) Elaboração do Regimento Interno da Comissão, definindo entre outros,
o período de encontros quinzenalmente para andamento da realização do PME;
b) Ampliação dos atores envolvidos, com a criação de grupos temáticos
para capacitação política e técnica conhecendo marcos legal da educação,
textos técnicos sobre educação, política educacional pública e planos
educacionais, assim como debates dos temas a serem contidos no PME;
c) Propaganda intensiva na mídia e panfletos;
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d) Conferência municipal preparatória- Sensibilização e mobilização da
sociedade e da comunidade educativa;
e) Minicenso com participação dos estudantes, professores e funcionários
do município;
f) Diagnóstico da demanda, oferta e análise de indicadores e dos recursos
financeiros;
g) Reflexão política e técnica sobre diretrizes, objetivos, metas e
estratégias à luz do PNE e de diagnósticos;
h) Decisões sobre metas, estratégias e ações;
i) Audiência Pública para apresentação dos trabalhos;
j) Redação do Projeto de Lei do PME e envio ao Executivo;
k) Tramitação e aprovação da Lei na Câmara Municipal;
l) Monitoramento e avaliação do PME.

V-

Definição dos Procedimentos que serão usados para Avaliação

Posterior dos Resultados após a Implantação.

O monitoramento e avaliação do PME serão realizados pela Comissão
Municipal de Educação nomeada através do Decreto nº. 3.071/2014, de 12 de
agosto de 2014 e pelo Conselho Municipal de Educação e terá a seguinte rotina:

Bimestral: Reunir a Comissão Municipal da elaboração do PME
Semestral: Monitorar o cumprimento das metas do PME.
Anual: Avaliar o cumprimento das metas do PME.
Bianual: - Avaliar o cumprimento das metas do PME realizando a
Conferência Municipal de Educação.
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5-

DIAGNÓSTICO

DO

MUNICÍPIO

DA

ESTÂNCIA

TURÍSTICA

DE

PRESIDENTE EPITÁCIO-SP
5.1- Localização e Aspectos Geográficos

a)Descrição perimétrica de Presidente Epitácio
Presidente Epitácio foi fundada em 1º de janeiro de 1907, emancipada em
27 de março de 1949 e em 1990 a cidade foi elevada à condição de Estância
Turística, em razão de seus atrativos e belezas naturais, decorrentes da sua
localização às margens do Rio Paraná, hoje reservatório Engenheiro Sérgio
Motta. Situado no extremo oeste do estado de São Paulo, o município parte da
foz do rio do Peixe, no encontro deste rio com o rio Paraná, divisa entre os
estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul; daí segue pelo rio Paraná, a
jusante, até a foz do Ribeirão da Água Sumida (ou Cachoeira), limites com o
município de Teodoro Sampaio, até os limites com o município de Marabá
Paulista; daí continua pelos limites com Marabá Paulista até chegar ao Ribeirão
dos Xavantes (ou Santa Cruz), nos limites com o município de Caiuá; daí segue
pelos limites com o município de Caiuá até chegar ao rio do Peixe, nos limites
com o município de Panorama; seguindo a jusante pelo rio do Peixe, limites com
o município de Panorama até a sua foz, no encontro deste rio com o rio Paraná,
divisa entre os estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. “Segundo o
IBGE, Presidente Epitácio localiza-se, com base no DATUM SIRGAS2000, na
Latitude 21° 45” 53"• S Gravidade (mGal) e Longitude 52° 06" 19"• W Sigma
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Gravidade(mGal) no marco Zero de Epitácio.

Sua extensão territorial perfaz

uma área de 1.281,779km².
*Texto retirado do livro “História de Presidente Epitácio” de Benedito de Godoy Moroni, 2ª. edição, 2011 .

b)Aspectos geográficos

Presidente Epitácio toma o ponto do marco Zero, que fica em frente à
Igreja de São Pedro, para estabelecer sua altitude ortométrica (m) de 292,1481
metros acima do nível do mar. Tem como municípios limítrofes Panorama,
Caiuá, Marabá Paulista e Teodoro Sampaio. Dista, segundo o site der, 90 km de
Presidente Prudente e 645km da Capital e, pelo site 1.dnit, 368km de Campo
Grande, 623km de Curitiba e 1.091km de Belo Horizonte. O município tem clima
tropical úmido caracterizado por estação chuvosa no verão e seca no inverno,
tendo a temperatura média anual oscilante entre 20 e 38º centígrados e
precipitação pluviométrica anual em torno de 1.500mm, principalmente entre
setembro e março, com maior frequência e volume nos meses de dezembro a
fevereiro. Tem umidade relativamente estável durante o ano, com médias anuais
entre 70% e 80%, com ligeira queda nos meses de agosto e setembro com
média de 60%, portanto é um clima tropical úmido.
*Texto retirado do livro “História de Presidente Epitácio” de Benedito de Godoy Moroni, 2ª. edição, 2011 .

5.2- Dados Populacionais
Com a população estimada em um total de 41.318 habitantes, Presidente
Epitácio é o terceiro município mais populoso do oeste do estado, segundo o
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Censo Demográfico 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). De acordo com SEADE 2014 há uma demonstração de 41.727
habitantes.
Ainda segundo o IBGE, a população da cidade compreende 21.101
(51.1%) de mulheres e 20.217 (48,9%) de homens. Encontra-se em zona urbana
38.545 (93,3%) e a zona rural concentra 2.773 (6,7%) da população municipal.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Estimativas da
população residente com data de referência 1o de julho de 2014 publicadas no Diário Oficial da União em
28/08/2014 é de 43.348 pessoas

a) Faixa Populacional:
As tabelas a seguir apresentam a distribuição populacional segundo sexo
e faixa etária acompanhadas das pirâmides populacionais para Presidente
Epitácio que a compõem. As tabelas contendo a distribuição populacional idade
e sexo.
TABELA 1

Informações sobre o Município de Presidente Epitácio
População(1)
6 a 15 a 18 a 25 a
(Localização
0a3 4a5
35 anos
Ano
14
17
24
34
/ Faixa
anos anos
ou Mais
anos anos anos anos
Etária)
Urbana

Rural

Total

2000
2007
2010
2000
2007
2010
2000
2007
2010

2.381
2.017
2.036
180
136
123
2.561
2.153
2.159

1.452
1.078
1.083
95
90
81
1.547
1.168
1.164

6.176
5.628
5.470
580
442
441
6.756
6.070
5.911

2.068
2.000
1.957
222
159
143
2.290
2.159
2.100

4.991
4.632
4.568
354
254
248
5.345
4.886
4.816

5.915
5.793
6.401
465
364
397
6.380
6.157
6.798

13.372
15.346
17.018
1.047
1.112
1.324
14.419
16.458
18.342

Total

36.355
36.494
38.533
2.943
2.557
2.757
39.298
39.051
41.290

PIB(2)

IDH(3)

IDI(4)

Taxa de analfabetismo(5)

361.371

0.77

0.80

População de 10 a 15 População de 15 anos
anos
ou mais
1.60
10.00

Fonte: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE - 2008, A preços correntes (1 000 R$); (3) Índice
de Desenvolvimento Humano - PNUD - 2000; (4) Índice de Desenvolvimento da Infância - Unicef - 2004;(5) IBGE Censo Demográfico de 2000
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Gráfico 1

Faixa Etária - Pres. Epitácio - 2010
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b) DENSIDADE POPULACIONAL – PRESIDENTE EPITACIO – SP
FIGURA 1
DENSIDADE
POPULACIONAL (HAB/ Km2) - RRAS 11 - PRES. PRUDENTE

SÃO JOÃO DO
PAU D´ALHO
MONTE
CASTELO

PAULICÉIA

< OU = 10,00 HAB/ Km2.............. = 7

SANTA
MERCEDES

NOVA GUATAPORANGA

PANORAMA

TUPI PAULISTA

DE 10,01 A 30,00 HAB/ Km2........ = 24
DRACENA

JUNQUEIRÓPOLIS

OURO
VERDE

D E 30,01 A 50,00 H A B / K m 2...= 8

IRAPURU

DE 50,01 A 100,00 HAB/ Km2....... = 5
FLORA RICA

> 100,01 HAB/KM2......................... = 1
PRESIDENTE
EPITÁCIO
CAIUÁ

RIBEIRÃO
DOS
ÍNDIOS EMILIANÓPOLIS
PRESIDENTE
VENCESLAU

SANTO
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PIQUEROBI

ALFREDO
MARCONDES

SANTO
ANASTÁCIO

32,24 hab/km2

CAIABU
PRESIDENTE
BERNARDES

ÁLVARES
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MARABÁ PAULISTA

PRES.
MARTINÓPOLIS
PRUDENTE INDIANA
REGENTE
FEIJÓ

RANCHARIA
QUATÁ
JOÃO
RAMALHO

PIRAPOZINHO
MIRANTE DO
PANANAPANEMA

TARABAI

ANHUMAS
TACIBA

NARANDIBA
SANDOVALINA
EUCLIDES DA CUNHA
PAULISTA

TEODORO SAMPAIO

ESTRELA
DO NORTE

ROSANA
NANTES
IEPÊ

Fonte: IBGE/ 2010
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Figura 2 - Pirâmide Etária:

TABELA 2

Assentamentos no Município:
Nome
Assentamento Porto Velho
Assentamento Lagoinha
Assentamento Engenho
Assentamento São Paulo
Assentamento CESP

População
355
222
212
233
244

ITESP/INCRA
ITESP
ITESP
ITESP
ITESP
INCRA

Fonte: SIAB/ITESP/INCRA

TABELA 3

Indicadores Sociais:
PRESIDENTE EPITACIO – SP - 2010
GERAL
População Residente Total
População Urbana
População Rural
População Sexo Masculino
População Sexo Feminino
Razão de Sexo
População 0 a 05 anos de idade
População 06 a 14 anos de idade
População 15 a 24 anos de idade
População 25 a 39 anos de idade
População 40 a 59 anos de idade
População 60 anos e mais
Taxa de Analfabetismo da população de 15 anos e mais
População raça Preta
População raça Amarela
População raça Parda
População raça Indígena

41.318
93,3%
6,7%
48,9%
51,1%
95,8%
8,1%
14,3%
16,7%
23,7%
25,0%
12,2%
6,8%
1.869
606
17.761
44
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DEFICIÊNCIAS
População com deficiência visual total
População com grande deficiência visual
População com alguma deficiência visual
População com deficiência auditiva total
População com grande deficiência auditiva
População com alguma deficiência auditiva
População com deficiência motora total
População com grande deficiência motora
População com alguma deficiência motora
População residente com dificuldade mental/intelectual

325
1.460
6.565
301
530
1.715
212
1.414
2.422
759

Fonte: IBGE – Cidades 2010.

RELIGIÃO
População Católica Apostólica Romana
População Evangélica
População Evangélica Pentecostal
Testemunhas de Jeová
População Espírita
População Budista
População Messiânica
População sem religião
População Ateísta
Fonte: IBGE – Cidades 2010.

5.3- Renda per capita:
GRÁFICO 2

Despesas e Receitas Orçamentárias

27.174
10.499
7.039
344
420
46
70
2.351
314
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GRÁFICO 3-Produto Interno Bruto (Valor Adicionado):

TABELA 4

Indicadores Gerais
PRESIDENTE EPITACIO – SP - 2010
IPRS (Índice de Responsabilidade Social)
Dimensão de Longevidade
Dimensão de Escolaridade
Densidade Demográfica
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
PIB
MAPA DE POBREZA
PIB – Per Capita
Incidência da Pobreza
Limite Inferior da Incidência de Pobreza
Limite Superior da Incidência de Pobreza
Incidência da Pobreza Subjetiva
Índice de Gini
Limite Inferior do Índice de Gini
Limite Superior do Índice de Gini
CADASTRO DE EMPRESAS
Número de Unidades Locais
Pessoal Ocupado
Pessoal Ocupado Assalariado
Salário Médio Mensal
Número de Empresas Atuantes
Fonte: IBGE – Cidades 2010

04
70
69
32,24 hab/km2
0,766 médio
R$ 361 370,615 mil
R$ 8 862,55
31,31%
24,19%
38,43%
25,84%
0,46
0,42
0,49

1.959 Unidades
8.540 Pessoas
6.488 Pessoas
2,4 Salários Mínimos
1.938 Unidades
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Tabela 5

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área
rural.
2013
9,9%

- Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais
pobres.
2013
8,9%

- Razão entre a escolaridade média da população negra e da
população não negra de 18 a 29 anos.
2013
91,5%

5.4- Dados Educacionais

O município de Presidente Epitácio, segundo Censo Escolar-2014, atendeu o
ensino fundamental regular (Ciclo I e II) na rede pública em 11 escolas estaduais e em
06 escolas municipais; e EJA em 01 municipal. O 1º ano do ensino fundamental (de 9
anos) foi atendido exclusivamente nas 06 escolas municipais: EMEF Prof. Waldyr
Romeo da Silveira, EMEFEI Armênio Macário Ribeiro, EMEFEI Mário Bonifácio, EMEI
do Campinal, EMEFEI Doce Saber e EMEFEI Semente do Amanhã. Também
atenderam o ensino fundamental regular, 04 escolas privadas. A educação infantil
creche e pré-escola, de responsabilidade do poder público municipal, teve atendimento
em 12 escolas municipais em 01 instituição filantrópica, além de 03 escolas particulares.
O Ensino médio foi atendido em 04 escolas estaduais, 01 federal, 04 privadas e
01 EJA municipal. O ensino superior presencial foi desenvolvido em 01 universidade
privada. Quanto ao Ensino Técnico o município conta com o 01 Instituto Federal e 01
Conservatório Musical Municipal. Temos ainda, 01 Centro privado (polo) de nível
superior à distância.
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Gráfico 4
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a) Educação Infantil e Ensino Fundamental

O total de alunos atendidos, em 2014, no ensino fundamental Ciclo I e II e
na educação infantil no município foi de 7.046, assim distribuídos: 3.232 em rede
estadual, 2.444 em escolas municipais, 1.370 em rede privada de ensino e 46
alunos na instituição filantrópica.
O atendimento correspondente à faixa etária de creches foi de 672 alunos
e à faixa etária de 04 e 05 anos (pré-escola) foi de 871 em rede municipal. Já na
rede privada, o total de alunos de creche foi de 121 e na pré-escola foi de 158,
totalizando 1.822 alunos na Educação Infantil.
Segundo dados da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de
Presidente Epitácio, a estimativa da população para 2014 na faixa etária de 0 a 3
anos (creche) foi de 2.175 crianças. O município atendeu 793 crianças, portanto,
36,46% da população da faixa etária de creche. A população estimada de 4 e 5
anos de idade (pré-escola) foi de 1.141 crianças, sendo que foram atendidos
1.029 alunos nas redes públicas e privada, portanto, 90,18% da população
desta faixa etária.
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Tabela 6
PRÉ-ESCOLA
2010
2014

2016

2010

86,9%

100%

19,8%

90,18%

CRECHE
2014
36,46%

2025
50%

b) Alfabetização na Idade Certa
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso
formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e
municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito
anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Aos oito anos de idade,
as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de
escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem
poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam
conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio
de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos. No Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quatro princípios centrais serão
considerados ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico:
1. O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino
sistemático e problematizador;
2. O desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos
ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no
início da Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de
circulação social e a situações de interação em que as crianças se reconheçam
como protagonista de suas próprias histórias;
3. Conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser
apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever
sobre temas diversos e agir na sociedade;
4. A ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos
processos de ensino e de aprendizagem.
Dentro dessa visão, a alfabetização é, sem dúvida, uma das prioridades
nacionais no contexto atual, pois o professor alfabetizador tem a função de
auxiliar na formação para o bom exercício da cidadania. Para exercer sua função
de forma plena é preciso ter clareza do que ensina e como ensina. Para isso,
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não basta ser um reprodutor de métodos que objetivem apenas o domínio de um
código linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção de alfabetização
está subjacente à sua prática.
Tabela 7

Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino
fundamental
2013
92,9%

2025
100%

c) EJA
A educação de Jovens e Adultos atende alunos a partir de 15 anos de
idade e, segundo o Censo Escolar de 2014, o município de Presidente Epitácio
teve matriculado 265 alunos em curso presenciais, incluídos o ensino
fundamental e o ensino médio e 151 alunos em curso semipresencial em rede
privada de ensino. A EJA tem por objetivo assegurar a oferta gratuita da
educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação
básica na idade própria.
Tabela 8

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.
2013
93,2%

2015
93,5%

2025
100%

Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de
idade.
2013
22,1%

2025
10%

d) EDUCAÇÃO ESPECIAL
Com relação á Educação Especial, a rede estadual de ensino e a rede
municipal implantaram o serviço de Atendimento Educacional Especializado
(AEE) nas salas de recursos multifuncionais. As redes de ensino, desde a
creche até os anos finais do ensino fundamental, atendeu um total de 25 alunos
com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento em salas do ensino
regular e salas de AEE (Atendimento Educação Especializado) das escolas da
rede, no contra turno, segundo o Censo Escolar – 2014. A entidade filantrópica,
APAE atendeu 46 alunos com deficiência, incluídos em suas classes regulares.
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Tabela 9

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que
frequenta a escola
2013
90,0%

2025
100%

e) Ensino Médio
O Censo Escolar de 2014 aponta que a oferta do ensino médio regular em
Presidente Epitácio abarcou 2.004 alunos, sendo 1.645 alunos atendidos na
rede pública estadual, 171 na rede federal e 265 alunos na rede privada de
ensino.
Tabela 10
ENSINO MÉDIO
Taxa de frequência
2013
2016

Taxa de escolarização
2013
2025

88,9%

66,4%

100%

85%

f) Cursos Técnicos
Em se tratando de Cursos Técnicos, o município conta com curso Técnico
Profissionalizante de Música oferecido pelo Conservatório Musical Municipal
Joaquim de Oliveira com autorização de funcionamento através do Parecer CEE
403/91 – D.O. 25/05/1991 e mantido pela Prefeitura Municipal de Presidente
Epitácio. No ano de 2014, contou com 307 alunos matriculados, formando 09
alunos no curso técnico de música no ensino médio e 12 alunos em instrumento
musical. Destacamos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –
Campus de Presidente Epitácio (IFSP), autorizado pela Portaria Ministerial n.º
1.170 de, de 21 de setembro de 2010, que iniciou suas atividades em nossa
cidade em 8 de fevereiro de 2011. A instituição tem seu campo de atuação
voltado para a oferta do Ensino Profissional com cursos técnicos de nível médio
e cursos de nível superior. Desde 2012, o Campus também oferta cursos que
fazem parte dos programas do Governo Federal: Pronatec e Profuncionário.
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FIGURA 03 – Estrutura dos cursos ofertados pelo Campus Presidente
Epitácio.

EDUCAÇÃO

INTEGRADO
(PARCERIA)
BÁSICA

MÉDIO

TÉCNICO

INTEGRADO
CONCOMITANTE/
SUBSEQUENTE

SUPERIOR

TECNOLOGIA

GRADUAÇÃO

A trajetória da oferta de matrículas do Campus pode ser conferida na
tabela abaixo:

TABELA 11: Trajetória de matrículas no Campus Presidente Epitácio IFSP.
Matrículas

Modalidade de Ensino
Cursos anuais
Técnico Integrado em Informática
Parceria SEE
Técnico Integrado em Eletrotécnica
Parceria SEE
Técnico Integrado em
Administração Parceria SEE
Técnico Integrado em Informática
Técnico Integrado em Mecatrônica
TOTAL
Cursos semestrais
Superior de Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas
Técnico em Automação Industrial
Técnico em Edificações
Técnico em Administração
Técnico em Eletrotécnica
TOTAL

2011

2012

2013

2014

34

58

67

40

15

13

-

32

19

-

2015
24
13

42
41
120
74
105
99
2011
2012
2013
2014
2015
1.º 2.º 1.º 2.º 1.º 1.º 2.º 1.º
1.º sem
sem sem sem sem sem sem sem sem
-

-

53

29

85

60

99

80

110

95 156 206 216 204 202 207
95 180 234 269 254 247 254
45 72 99
493 514 586 580 659

182
265
115
642

130
279
112
42
673

g) Ensino Superior
Com relação ao Ensino Superior, o município conta com a Faculdade
Grupo Educacional UNIESP de Presidente Epitácio que foi autorizada pela
portaria nº 194, de 06 de março de 1998 publicado no Diário Oficial de
10/03/1998. O recredenciamento da Faculdade se deu pela Portaria nº. 1.272 de
19 de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial de 22/10/2012, contando com
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os seguintes cursos: Administração, Direito, Ciência Contábeis, Turismo, Artes
Visuais, Pedagogia, Letras, Tecnologia e Sistemas para Internet.
Em 2014, contou com 1.546 alunos, dos quais 373 alunos concluíram os
cursos.
ALUNOS MATRICULADOS EM 2014 POR CURSO E QUANTIDADE NA UNIESP:

TABELA 12
CURSO
ADMINISTRAÇÃO
ARTES VISUAIS
DIREITO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
LETRAS
PEDAGOGIA
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
TECNOLOGIA E SISTEMA PARA INTERNET
TURISMO
TOTAL

QUANTIDADE
241
121
576
98
89
383
19
28
24
1579

O CAPE- Centro de Aprendizagem de Presidente Epitácio objetiva,
através do ensino a distância, formar cidadãos e professores críticos. O CAPE é
polo de atendimento de educação à distância-EaD, iniciou suas atividades em
23/8/2008 como polo de Pinhais, atendendo hoje alunos nos cursos de
pedagogia, aproveitamento de estudos e pós-graduação.
A AUPE- Associação de Universitários de Presidente Epitácio conta com
329 alunos frequentando curso superior em outros municípios, subsidiados com
parceria do Poder Público Municipal.

H) Dados de Alunos de 06 A 17 Anos fora da Escola:

471 ALUNOS FORA DA ESCOLA- Em Presidente Epitácio – SP
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TABELA 13
Perfis das crianças fora da escola (4 a 17 anos)-2010
Sexo
Masculino:
50.1%

Feminino: 49.9%

Cor / raça
Brancos:
39.3%

Negros: 60.7%

Localização
Rural:
14.7%

Urbana: 85.3%

Nível de instrução dos responsáveis
Sem instrução e fundamental incompleto: 63.6%
Fundamental completo e médio incompleto: 15.4%
Médio completo ou superior: 21.0%
Renda média domiciliar
Até 1/2 salário mínimo: 44.6%
De 1/2 a 1 salário mínimo: 37.0%
Mais de 1 salário mínimo: 17.9%

TABELA 14

Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola.
2013 – 98,8%
2014 – 99,45%
2025 – 100%
Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental
concluído
2013 – 81,7%
2025–95%

4 a 5 anos
159 – 13,1%

Total de crianças e adolescentes fora da escola (2010)
471
6 a 10 anos
11 a 14 anos
15 a 17 anos
20 – 0,6%
50 – 1,8%
242 – 11,1%

ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS)

ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS)

Distorção série/idade
2012
5,2%

2013
5%

Distorção série/idade
2025
3%

2012
6,1%

2013
5,5%

2025
5%
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COMPOSIÇÃO DAS REDES DE ENSINO POR NÍVEL/MODALIDADE
11.823 estudantes/2014
Gráfico 5
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RELAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO EM 2014

TABELA 15
ESCOLA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

DEPENDÊNCIA
ADMINIST.
Estadual

Nº DE
ALUNOS
359

Nº. DE
DOCENTES
20

Estadual

819

43

Prof. Antonio de
Carvalho Leitão
ShiguetoshiYoshihara

Estadual

831

35

Estadual

317

30

Prof. Jacinto de
Oliveira Campos
Dona Consuelo F. de
M. Castro
EMEJA Prof. Gerson
C. de Oliveira
APAE Doce Mar

Estadual

336

18

Estadual

588

30

Municipal
(supletivo)
PrivadaFilantrópica
PrivadaParticular
PrivadaParticular
PrivadaParticular

268

15

46

9

417

41

74

14

6º ao 9º
anos
6º ao 9º e
médio
6º ao 9º e
médio
2º ao 9º e
médio
2º ao 5º
anos
6º ao 9º
anos
1º ao 9º e
médio
Infantil e
Fundam. I
Infantil Pré
ao Médio
Médio

136

16

1º ao 9º

Eng.OrlandoDrumond
Murgel
18 de Junho

IESP -Instit. Educ. do
Estado de S.P.
Colégio Pré
Universitário
Colégio Fortaleza de
Pres. Epitácio

NÍVEL

anos

38

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Colégio Infantil Turma
do Rei Leão
Faz de Conta
Profª. Marina
Amarante Ribeiro
Vasques Sanches
EMEFEI Doce Saber
EMEFEI Semente do
Amanhã
Conservatório
Musical Municipal
Joaquim de Oliveira
EMEFEI Armênio
Macário Ribeiro
EMEFEI Mário
Bonifácio
EMEF Prof. Waldyr R.
da Silveira
EMEI do Distrito do
Campinal
Colégio São Paulo

23

Profª Mércia Maria
Pretti Soares

24

32

Prof. Adelino
ChubaGuímaro
Prof. Joaquim
Rodrigues Filho
Creche José Vicente
Junior
Creche Venturosa
D’Arcadia Rocha
Creche José
Francisco Pereira
Creche do CampinalPrimeiros Passos
Creche do Jd. RealAcão Criança I
Creche do Jd. das
Paineiras- Ação
Criança II
Creche Cativa-me
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SESI

34

IFSP- Instituto Federal
Campus
UNIESP

25
26
27
28
29
30
31

PrivadaParticular
PrivadaParticular
Estadual

83

08

391

22

733

36

Municipal

660

25

Municipal

473

17

Municipal

08

08

Municipal

320

15

Municipal
(esc. do campo)
Municipal

72

9

333

16

Municipal

42

03

PrivadaParticular
Estadual

147

21

380

24

Estadual

147

17

Estadual

264

18

Municipal

72

08

Municipal

72

08

Municipal

70

08

Municipal

24

04

Municipal

101

10

Municipal

130

16

Municipal

79

16

Privada

494

25

Federal
724
55
(técnica)
35
Privada1.579
66
Particular
OBS.: Além de alunos que frequentam curso superior fora do município.

Maternal e
Pré
Maternal ao
9º ano
6º ao 9º e
médio
Maternal,
Pré e 1º ano
Maternal,
Pré e 1º ano
Médio

Pré ao 5º.
Anos
Pré ao 5º
ano
1º ao 5º
anos
Pré-escola
6º ao 9º e
médio
2º ao 5º
anos
2º ao 5º
anos
2º ao 5º
anos
Infantil
creche
Infantilcreche
Infantilcreche
Infantilcreche
Infantilcreche
Infantilcreche
Infantilcreche
1º ao 9º e
médio
Médio e
Superior
Superior
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TABELA 16

ENSINO – MATRÍCULAS, DOCENTES E
REDE ESCOLAR
Matrícula – Ensino Fundamental – anos
iniciais
Matrícula - Ensino Fundamental – anos
finais
Matrícula Ensino Médio
Matrícula Ensino pré-escolar
Matrícula em creches
Matrícula na EJA
Matrícula Educação Especial
Docentes – Ensino Fundamental
Docentes – Ensino Médio
Docentes – Pré-Escolar
Docentes – Creches
Escolas- Ensino Fundamental
Escolas- Ensino Médio
Escolas- Pré-Escolas
Escolas- Creches

2010

2012

2014

2.833

2.760

2.663

2.831

2.722

2.561

2.005
776
332
173
71
312
147
40
28
21
09
09
09

1.967
963
512
350
72
334
163
45
137
20
07
09
10

2.636
1.029
793
416
71
363
172
48
153
20
09
09
12

Fonte: IBGE – Cidades 2010 e educa censo 2014.

I) Escola em Tempo Integral
A rede de ensino de Presidente Epitácio tem expandido o horário de
atendimento dos alunos oferecendo a Educação em Tempo Integral. Em 2014
tivemos 07 (sete) creches da rede municipal com turno de 10 horas, 01 (uma)
escola privada de ensino fundamental (SESI) com turno de 09 horas e 01 escola
da rede estadual de Ensino Fundamental com 08 horas de atendimento. Em
2015, inclui-se mais 03 (três) escolas de ensino fundamental da rede municipal
com 08(oito) horas de atendimento integral e 01 (uma) escola de ensino médio
da rede estadual.

TABELA 17
Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos
7h em atividades escolares
2013
2014
2025
34%
37%
50%
Percentual de alunos estudando em Escola de Tempo Integral
2013
2025
8,4%
25%

40

J) Índice de Desenvolvimento da Educação - IDEB

O IDEB foi criado em 2005, pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, como parte do Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE, para medir a qualidade de cada escola e
de cada rede de ensino. O índice utiliza escala de zero a dez e é medido a cada
dois anos.
O objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e
estaduais, chegue a nota 6,0 em 2021 – correspondente à qualidade do ensino
em países desenvolvidos.
Para se obter o IDEB, as redes educacionais dos municípios devem
participar da Prova Brasil com a aplicação de teste de leitura e matemática para
as turmas de quinto e nono anos do Ensino Fundamental e 3º Ano do Ensino
Médio.
No indicador estão reunidos dois conceitos fundamentais para a qualidade
da educação: o fluxo escolar (Taxas de aprovação, reprovação e evasão obtidas
no Censo da Educação Básica) e a média na avaliação Prova Brasil.
TABELA 18

5º ano
2005

Ideb Observado
2007 2009 2011

2013

2007

2009

2011

5.8

4.7

5.0

5.4

Metas Projetadas
2013 2015 2017

2019

2021

6.4

6.6

2019

2021

5.9

6.1

Município
PRESIDENTE
EPITÁCIO

4.6

4.4

5.6

5.1

5.6

5.9

6.1

9º ano
2005

Ideb Observado
2007 2009 2011

2013

2007

2009

2011

4.3

4.2

4.3

4.6

Metas Projetadas
2013 2015 2017

Município
PRESIDENTE
EPITÁCIO

4.2

4.0

4.3

4.6

5.0

5.4

5.6

OBS. : Em relação ao IDEB do Ensino Médio, por município, ainda não se
encontra disponível no sistema do MEC.
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5.5 – Valorização dos Profissionais da Educação
A valorização dos profissionais da educação só pode ser obtida por meio
de uma política que contemple, simultaneamente, a formação inicial, a formação
continuada e as condições de trabalho, salário e carreira. É preciso que os
profissionais possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de
continuidade de seu processo de formação, dadas às exigências de profissionais
mais qualificados e, permanentemente, e atualizados desde a Educação Infantil
até o Ensino Superior.
A formação continuada é, pois, a preocupação básica do sistema
municipal e estadual de ensino, buscando o domínio das diversas áreas do
conhecimento, objeto de trabalho com os alunos e das estratégias pedagógicas
que promovam a aprendizagem.
O processo formativo deve pautar-se na reflexão crítica sobre as práticas
pedagógicas subsidiadas por teorias, bem como na construção permanente da
identidade profissional. Por isso, é preciso investir em espaços de formação
continuada com possibilidades de intercâmbio de experiências. Esses processos
devem ocorrer de forma investigativa e reflexiva frente à ação pedagógica
cotidiana na tríade do ver, analisar e agir. Devem ser sempre, utilizados os
instrumentos da observação e do registro, os relatórios de desenvolvimento dos
alunos, dentro dos projetos relacionados ao Projeto Político-Pedagógico da
escola. Sendo assim, a valorização do profissional da educação deve estimular
uma perspectiva crítico-refletiva que seja um investimento pessoal e profissional.

TABELA 19
Percentual de professores da educação básica com pós-graduação
lato sensu ou stricto sensu.
2013
29,9%

5.6– Financiamentos da Educação
O município de Presidente Epitácio em 2014, dos recursos vinculados e
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino da rede municipal,
aplicou o total de 29,21%, o equivalente a R$ 17.047.389,92. Dada à existência
do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério foi retido, deste total, em nível
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estadual, o montante de R$ 9.301.470,17 para ser investido, exclusivamente, no
ensino fundamental. Restaram para o munícipio R$ 7.745.919,75.
Do restante o município aplicou o total de R$ 4.306.354,52 no ensino
fundamental regular e R$ 64.159,37 na Educação de Jovens e Adultos,
totalizando R$ 4.370.513,89 como despesa no ensino fundamental, mantido pelo
sistema municipal de ensino. Entretanto, o total investido no ensino fundamental,
com recursos públicos municipais soma R$ 13.671.984,06, isto é, acrescentado
os valores que foram retidos no “Fundão”.
A aplicação na Educação Infantil somada à Educação Especial, em 2014,
foi de R$ 3.375.405,86.
A criação do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização do Magistério (Lei número 11.494 de 20 de
Junho de 2007) que passou a financiar não só o ensino fundamental, mas toda a
educação básica (educação infantil ensino fundamental e ensino médio). O
FUNDEB retém 20% dos impostos num Fundo em nível estadual. Deste Fundo
retorna aos municípios o montante dos recursos financeiros correspondente ao
número de alunos matriculados na educação básica em cada rede de ensino.
No ano de 2014, a Prefeitura de Presidente Epitácio aplicou R$
17.047.389,92 de recursos próprios e as despesas realizadas com os recursos
do FUNDEB somaram R$ 8.616.085,80. O valor efetivamente retido no FUNDEB
foi de R$ 9.301.470,17. O total aplicado no ensino foi de R$ 17.047.389,92, o
que significa 29,21% dos impostos arrecadados, isto é além do domínio
determinado em lei. O valor do PIB aplicado em 2012 foi de 534,2 milhões, isto
é, 2,41%.

TABELA 20
Recursos
Ano

%

Recursos
do
FUNDEB
7.640.539,72

Quota
Salário
Educação
438.101,13

Total de
recursos
aplicados
12.877.482,60

2012

25,81

Próprios
4.798.841,75

2013

28,93

7.426.978,68

8.161.947,29

1.118.239,09

16.707.165,06

2014

29,21

8.431.304,12

8.616.085,80

1.432.172,25

18.479.562,17
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6- GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO
Uma educação popular tem na democratização seu eixo central, do qual
deriva o compromisso político com a viabilização de um intenso processo
participativo para concretizar a educação de qualidade, vinculada à realidade e
articulada com o projeto de desenvolvimento nacional.
A gestão democrática é um grande desafio para o poder público nos
tempos atuais. Ela é fundamental na execução de políticas públicas para todos.
O município procurou, desde o início, criar e estimular a participação de todos na
discussão, elaboração, execução e avaliação de projetos educacionais do
município.
A fundamentação da gestão está na constituição de um espaço público de
direito, que deve promover condições de igualdade, garantir estrutura material
para um serviço de qualidade e criar um ambiente de trabalho coletivo que vise à
superação de um sistema educacional seletivo e excludente.
A gestão deve ser inserida no processo de relação da instituição
educacional com a sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes a
utilização de mecanismos de construção e de conquista da qualidade social na
educação. É de fundamental importância que todos os participantes do processo
educativo assumam suas responsabilidades, pois democratização da gestão se
constrói coletivamente com constante avaliação.
A educação de qualidade social, transformadora e libertadora constrói-se
e participa ativamente para que a escola seja um espaço de exercício e de
conquista de direitos com nossos princípios e nossas diretrizes gerais.
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7– PRÍNCIPIOS PARA A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
EPITÁCIO

I-

A democratização da escola e do sistema educacional.

II-

A democratização do acesso e condições de permanência do aluno na
escola.

III-

A democratização da gestão escolar.

IV-

A valorização do profissional da educação.

V-

O desenvolvimento do processo de integração e otimização dos
serviços públicos de educação.

VI-

A sensibilização social do município para o cumprimento do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA).
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8– DIRETRIZES GERAIS DA EDUCAÇÃO :


Fazer cumprir a legislação vigente, no que diz respeito à garantia dos
direitos sociais, tendo como horizonte e democracia, a inclusão social,
dando curso às informações necessárias para melhorar a qualidade de
vida da maioria da população, com justiça e igualdade social.



Democratizar as relações na sociedade, rompendo com o clientelismo e
priorizando ações para atender ao interesse da maioria da população.



Estimular e garantir a participação da família, respeitando e valorizando
seu contexto cultural.



Acompanhar a regulamentação e integração das escolas da rede privada
de Educação Infantil ao sistema.



Assegurar os recursos públicos necessários e aplicá-los na manutenção,
ampliação e desenvolvimento da educação em todas as modalidades de
ensino.



Garantir a valorização dos profissionais de Educação com formação
permanente e continuada, por meio de cursos, seminários, conferências
e intercâmbio de experiências.



Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade para crianças,
jovens e adultos em todas as modalidades de ensino, adequando os
espaços, alocando os recursos humanos devidamente qualificados,
providenciando materiais equipamentos especificados.



Assegurar a autonomia das escolas na elaboração do projeto politicopedagógico de acordo com as características e necessidades da
comunidade.



Garantir a organização de currículos que assegure a identidade da
comunidade, o desenvolvimento da cidadania, as diversidades regionais,
étnicas, culturais, incluindo temas específicos da história, da cultura, das
manifestações artísticas, científicas e religiosas.



Acompanhar o desenvolvimento das atividades dos Conselhos Municipal:
de Educação, CAE e CACS\FUNDEB.



Assegurar o desenvolvimento do trabalho dos Conselhos de Escola e
APM (Associações de Pais e Mestres) como instrumentos de construção
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coletiva e democrática dos projetos politico-pedagógicos das Escolas do
município.


Aperfeiçoar o sistema de coleta e atualização de dados sobre a situação
da rede de ensino do município, nos âmbitos público e privado,
referentes à demanda e à oferta no município, realizando diagnóstico de
conjuntura para identificar regiões com necessidade de ampliação do
atendimento.



Cumprir o disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente.



Cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei Federal 10.639/03 que trata da
Educação étnico-racial afro-brasileira no currículo das escolas do
município.



Cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei Federal 11.645/08 que trata da
educação indígena, ou seja, a educação sobre questão indígena
daqueles que vivem parcialmente integrados em áreas urbanas.



Assegurar transporte de qualidade e gratuito aos alunos e profissionais
da educação da zona rural e local de difícil acesso, reduzindo a evasão
escolar e o tempo máximo dos estudantes em deslocamento a partir de
suas realidades.



Promover e garantir a segurança alimentar e nutricional dos educandos,
através da merenda escolar de qualidade que contribua para o
crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o
rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis.

A Administração de Presidente Epitácio entende a educação como um
processo de direito, desenvolvimento do ser humano, de conquista de sua
autonomia e cidadania, uma vez que contribui basicamente para garantir a
continuidade e a própria renovação de sua cultura. A sociedade, por sua vez,
carece cada vez mais de uma educação integral e qualificada, imposta pelo
desenvolvimento num contexto globalizado. Os dados aqui apresentados
apontam, porém, que ainda há desafios a serem superados para que a
população tenha garantida uma educação com qualidade social.
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9 – METAS PROPOSTAS

META 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e
ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de
até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS
1.1) Ampliar a oferta de vagas na educação infantil municipal mediante a
construção de novas unidades, ampliando consequentemente os recursos
humanos especializados, bem como materiais e equipamentos adequados em
regime de colaboração entre a União e o Estado, sendo que a expansão das
respectivas redes públicas de educação infantil deverão seguir o padrão
nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais;
1.2). Criar uma equipe multidisciplinar para definição de diretrizes de construção
e reforma das unidades escolares procurando integrar os responsáveis
(engenharia/arquitetura) pela Secretaria de Obras com os responsáveis pela
Secretaria de Educação (administradores e diretores);
1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração com outros órgãos
públicos, através de uma central de vagas, levantamento da demanda por
creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e
verificar o atendimento da demanda manifesta;
1.4) estabelecer normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos
de consulta pública da demanda das famílias por creches;

48

1.5)garantir, através de benefícios concedidos pelo Plano de Ações Articuladas
(PAR), a melhoria da qualidade do atendimento na educação infantil no que se
refere à acessibilidade, bem como sua expansão com a construção e ampliação
de escolas por meio de programa nacional e aquisição de equipamentos e
materiais didáticos e pedagógicos;
1.6) implantar avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois)
anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;
1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como
entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a
expansão da oferta na rede escolar pública;
1.8) promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação
infantil,

garantindo,

progressivamente,

o

atendimento

por

profissionais,

nomeados ou contratados, com formação superior;
1.9) estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e
cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a
elaboração de currículos e propostas pedagógicas capazes de incorporar os
avanços de pesquisas ligadas ao processo ensino-aprendizagem e teorias
educacionais no atendimento da população de até 5 (cinco) anos;
1.10) promover o atendimento das populações do campo na educação infantil,
por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a
nucleação de escolas e o deslocamento das crianças, de forma a atender às
especificidades dessa comunidade, garantida consulta prévia e informada;
1.11) garantir o acesso à educação infantil e a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;
1.12) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio
às famílias, por meio da articulação das áreas da educação, saúde e assistência
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social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos
de idade;
1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização das
redes escolares, garantindo o atendimento da criança de até 5 (cinco) anos em
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a
articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6
(seis) anos de idade no ensino fundamental;
1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de
programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;
1.15) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação
infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de
até 3 (três) anos;
1.16) Realizar, com a colaboração da União e do Estados, e publicar, a cada
ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e
pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento;
1.17) estimular e garantir o acesso à educação infantil em tempo integral para
todas as crianças de até 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
1.18) assegurar o atendimento à demanda do Ensino Infantil, organizando
turmas por profissional, à medida em que se construa prédios ou amplia-se
salas, nas seguintes conformidades: 17.6) Promover, na organização da rede
escolar, adequada relação numérica professor-estudante, de acordo com o que
se apresenta:
a) Para a educação infantil:
Berçário (0 à 1ano e 11 meses): 10 alunos, 01 professor por período, 02 ADIs;
Maternal: (2 anos à 3 anos e 11 meses): 20 alunos, 01 professor por período, 01 ADI;
Pré-escola: (4 anos à 5 anos e 11 meses): 25 alunos por sala, 01 professor.
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b) Em qualquer caso, a área das salas de aulas corresponderá a, no mínimo. 1,50
m² por aluno, ainda que, neste caso, o número máximo de alunos por sala de
aula tenha que ser menor do que o estabelecido nas alíneas acima;
c) Em agrupamentos ou turmas em que haja a inclusão de criança, com
necessidades educacionais especiais haverá revisão dos limites acima
determinados, prevalecendo à proposta da unidade educacional de acordo com
seu Projeto Político Pedagógico.
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META 2 – ENSINO FUNDAMENTAL

Universalizar, em parceria com o Estado, o ensino
fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis)
a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e
cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS
2.1) assegurar, a partir da implantação dada pelo Ministério da Educação, os
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configuram a base
nacional comum curricular do ensino fundamental;
2.2) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de
transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos
e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas
para o sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as famílias e com
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência
e juventude;
2.3) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e de proteção à
infância, adolescência e juventude;
2.4) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada,
a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente
comunitário, considerando as especificidades da educação especial e das
escolas do campo;
2.5) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do
trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com
a realidade local, identidade cultural e com as condições climáticas da região;
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2.6) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a
fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos
alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas
se tornem polos de criação e difusão cultural;
2.7) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais,
para a população do campo, na própria comunidade, permitindo o deslocamento
dos alunos, de forma a atender às especificações das comunidades rurais;
2.8) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental para
atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter
itinerante;
2.9) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de
estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais;
2.10) delinear políticas e ações para superar a repetência e a evasão que
causam a distorção idade/série, de forma que os alunos possam estudar na
série recomendada a sua idade, sem perda da qualidade do ensino;
2.11) possibilitar a construção, reforma e manutenção de escolas, através de
parcerias com a União e dos benefícios concedidos pelo Plano de Ações
Articuladas (PAR), de forma a atender toda a demanda e a criação de novos
espaços de prática esportiva e cultural;
2.12) estabelecer condições para a habilitação de professores em nível superior,
programas permanentes de formação continuada e qualificação, de modo a
garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas capazes de
incorporar os avanços ligados ao processo de ensino-aprendizagem e teorias
educacionais no atendimento dos alunos do Ensino Fundamental;
2.13) assegurar o atendimento à demanda do Ensino Fundamental, organizando
turmas por sala, conforme estabelecido nos Parâmetros do CNE e nas mesmas
conformidades estabelecidas pelos entes federados.
2.14) Promover, na organização da rede escolar, adequada relação numérica
professor-estudante, de acordo com o que se apresenta:
a) Para as classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental: máximo de
25 alunos;
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b)Para as classes dos anos finais do Ensino Fundamental: máximo de 30
alunos;
c) Em qualquer caso, a área das salas de aulas corresponderá a, no
mínimo. 1,50 m² por aluno, ainda que, neste caso, o número máximo de
alunos por sala de aula tenha que ser menor do que o estabelecido nas
alíneas acima;
d) Em agrupamentos ou turmas em que haja a inclusão de criança e
adolescente com necessidades educacionais especiais haverá revisão
dos limites acima determinados, prevalecendo à proposta da unidade
educacional de acordo com seu Projeto Político Pedagógico.
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META 3 – ENSINO MÉDIO

Apoiar o Estado a universalizar, até 2016, o atendimento
escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a
taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e
cinco por cento).

ESTRATÉGIAS
3.1) auxiliar o estado na institucionalização do programa nacional de renovação
do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens
interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de
currículos escolares que organizem, de maneira flexibilizada e diversificada,
conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência,
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte;
3.2) conjugar esforços, junto ao governo do estado, para aquisição de
equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a
formação continuada de professores e a articulação com instituições
acadêmicas, esportivas e culturais;
3.3) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como
a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;
3.4) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino
fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do aluno com
rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço
no turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma
a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade;
3.5) Colaborar com a União na universalização do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM, fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do
ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam
comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema de Avaliação da
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Educação Básica – SAEB, e promover sua utilização como instrumento de
avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de
avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades
adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério
de acesso à educação superior;
3.6) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à
educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do
campo e das pessoas com deficiência, assim como a EJA;
3.7) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e
da permanência dos jovens beneficiários de programas de transferência de
renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à
interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação,
preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho,
consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e
juventude;
3.8) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos
fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e de
proteção à adolescência e à juventude;
3.9) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e
do campo de jovens e adultos na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da
escola e com defasagem idade-série;
3.10) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem
como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a
toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos alunos;
3.11) assegurar os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
articulados entre o Ministério da Educação e os entes federados, para os alunos
de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste
nível de ensino, com vistas em garantir formação básica comum;
3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio para atender
aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;
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3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou
quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas
associadas de exclusão;
3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas
tecnológicas e científicas.
3.15) assegurar o atendimento à demanda do Ensino Médio, inclusive nas suas
modalidades não superior a 30 (trinta) alunos por turma, conforme estabelecido
nos Parâmetros do CNE e PEE.
3.15.1)

a área das salas de aulas corresponderá a, no mínimo. 1,50

m² por aluno, ainda que, neste caso, o número máximo de alunos
por sala de aula tenha que ser menor do que o estabelecido nas
alíneas acima;
3.15.2)

Em agrupamentos ou turmas em que haja a inclusão de

adolescente ou jovem com necessidades educacionais especiais
haverá revisão dos limites acima determinados, prevalecendo à
proposta da unidade educacional de acordo com seu Projeto
Político Pedagógico.
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META 4 – INCLUSÃO

Universalizar para a população de 4 (quatro) a 17
(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso
à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema

educacional

inclusivo,

de

salas

de

recursos

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.

ESTRATÉGIAS
4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, as matrículas dos/as estudantes da educação regular da
rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar
e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica
regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado,
na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, com atuação
exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007;
4.2) expandir salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação
continuada de professores (as) para o atendimento educacional especializado
nas escolas urbanas e do campo, de forma a estabelecer a devida relação no
processo de socialização e inclusão destes educandos;
4.3) garantir a oferta do atendimento educacional especializado complementar e
suplementar a todos os/as alunos/as com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede
pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de
diagnóstico e ouvida a família;
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4.4) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e
assessoria,

articulados

com

instituições

acadêmicas

e

integrados

por

profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia,
para apoiar o trabalho dos professores da educação básica com os alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação;
4.5) manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade
nas escolas públicas para garantir o acesso e a permanência na escola dos
alunos com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de
transporte acessível, da disponibilização de material didático próprio e de
recursos de tecnologia assistiva;
4.6) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa
como segunda Língua, aos alunos surdos e deficientes auditivos de 0 (zero) a 17
(dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos
termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 e dos artigos
24 e 30 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem
como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo-cegos;
4.7) fomentar a educação inclusiva, promovendo a articulação pedagógica entre
o ensino regular e o atendimento educacional especializado;
4.8) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, bem
como da permanência e do desenvolvimento escolares, dos/as alunos/as com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação beneficiários/as de programas de transferência de renda,
juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e
violência, com vistas no estabelecimento de condições adequadas para o
sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude;
4.9) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias,
materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva com vistas
na promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de
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acessibilidade, dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.10) estimular a continuidade da escolarização dos alunos com deficiência na
educação de jovens e adultos-EJA, de forma a assegurar a educação ao longo
da vida, observadas suas necessidades e especificidades;
4.11) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender
à demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
garantindo a oferta de professores do atendimento educacional especializado,
de profissionais de apoio ou auxiliares (monitor ou cuidador), tradutores e
intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdo-cegos, professores de Libras,
prioritariamente surdos e professores bilíngues;
4.12) acompanhar os indicadores de qualidade para o funcionamento de
instituições públicas e privadas que prestam atendimento aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, de acordo com as definições estabelecidas no PNE;
4.13) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de
formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação,
observado o disposto no caput do art.207 da Constituição Federal, dos
referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem relacionados ao atendimento
educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação;
4.14) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a
ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino;
4.15) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a
ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático
acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno
acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência,
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transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
matriculados na rede pública de ensino.
4.16) buscar critérios para redução do número de alunos, na sala de aula
regular, onde esteja sendo atendido o aluno com deficiência comprovada, a fim
possibilitar a atenção de todos.
4.17) Adequar relação numérica professor-estudante, de acordo com o seu
Projeto

Político

Pedagógico.
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META 5 – ALFABETIZAÇÃO INFANTIL

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º
(terceiro) ano do ensino fundamental.

ESTRATÉGIAS
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do
Ensino Fundamental articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola
com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as
crianças;
5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para
aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular
os sistemas de ensino e as escolas a criar os respectivos instrumentos de
avaliação

e

monitoramento,

implementando medidas pedagógicas

para

alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental;
5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para alfabetização
de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,
bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que
forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como
recursos educacionais abertos;
5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das
práticas pedagógicas que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do
fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade;
5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes,
com a produção de materiais didáticos específicos;
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5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre
programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de
professores para a alfabetização;
5.7) apoiar a alfabetização das crianças com deficiência, considerando as suas
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem
estabelecimento de terminalidade temporal.
5.8) expandir o atendimento escolar, em período integral, aos alunos, nas redes
públicas de ensino, garantindo assim o apoio pedagógico, com estratégias
diversificadas que facilitem a aprendizagem.
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META 6 – EDUCAÇÃO INTEGRAL

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender,
pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da
educação básica.
ESTRATÉGIAS
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos/as alunos/as na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a
ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com
ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola ;
6.2) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de
ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação e
cobertura de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática,
espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios,
banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material didático e
de formação de recursos humanos para a educação em tempo integral;
6.3) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos,
culturais e esportivos, e equipamentos públicos, dentro e fora do município,
como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros,
cinemas e planetários;
6.4) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de
alunos matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte
das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de
forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino, assim como
os projetos da DEREPE, Meio Ambiente, Turismo, Cultura e outros;
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6.5) orientar, na forma do inciso I do § 1º do art. 13 da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009, a aplicação em gratuidade em atividades de ampliação da
jornada escolar de alunos/as matriculados nas escolas da rede pública de
educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de
ensino;
6.6) atender às escolas do campo, na oferta de educação em tempo integral,
com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades
locais;
6.7) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na
faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento
educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas.
6.8) estabelecer programas permanentes de formação continuada e qualificação
aos profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e
propostas pedagógicas capazes de incorporar os avanços ligados ao processo
de ensino-aprendizagem e teorias educacionais no atendimento dos alunos.
6.9) garantir, no mínimo, 03 (três) refeições diárias, de qualidade, aos alunos
que frequentam escolas em tempo integral, assim como transporte escolar
àqueles que residem na zona rural do município ou localidades de difícil acesso,
em conformidade com as normas estabelecidas no PNAT.
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META 7 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA/IDEB

ESTRATÉGIAS
7.1) assegurar que:
7.1.1) no 5º (quinto) ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por
cento) dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado
nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 50% (cinquenta por
cento), pelo menos, o nível desejável;
7.1.2) no último ano de vigência deste PME, todos os estudantes do ensino
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o
nível desejável;
7.2) colaborar com a União, na constituição de um conjunto nacional de
indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo
de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos
recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de
ensino;
7.3) garantir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação
básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento
estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação
continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão
democrática;
7.4) formalizar e executar os planos de ações articuladas(PAR) dando
cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica
pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da
gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e
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apoio escolar, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à
melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
7.5) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos
indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do IDEB,
relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de
ensino do Município, assegurando a contextualização desses resultados, com
relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das
famílias dos alunos, e a transparência e o acesso público às informações
técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação;
7.6) Atentar as orientações da União para atingir as metas do IDEB, diminuindo
a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional,
garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último
ano de vigência do plano, as diferenças entre as médias dos índices dos
Estados e dos Municípios;
7.7) garantir, em parceria com os entes federados, transporte gratuito para todos
os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar
obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de
acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização

e

Qualidade

Industrial

–

INMETRO,

e

financiamento

compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos
entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio em
deslocamento a partir de cada situação local;
7.8) obter o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta
velocidade e ampliar a quantidade de computadores de forma que se relacione
computador-aluno nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo
a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.9) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência
direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
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7.10) buscar apoio da União para ações de atendimento ao aluno, em todas as
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
7.11) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica água tratada e
saneamento básico, energia elétrica, acesso à rede mundial de computadores
em banda larga de alta velocidade, acessibilidade à pessoa com deficiência,
acesso a bibliotecas, acesso a espaços para prática de esportes e acesso a
bens culturais e à arte e a equipamentos e laboratórios de ciências;
7.12) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional
de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à
equalização regional das oportunidades educacionais;
7.13) prover, em parceria com os entes federados, equipamentos e recursos
tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas
as escolas públicas da educação básica, criando inclusive mecanismos para
implementação das condições necessárias para a universalização das
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de
computadores, inclusive a internet;
7.14) garantir as diretrizes pedagógicas estabelecidas pela União para a
educação básica e parâmetros curriculares nacionais comuns, com direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do
ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
7.15) acompanhar os parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da
educação básica, estabelecidos pela União, a serem utilizados como referência
para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos
relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da
qualidade do ensino;
7.16) informatizar integralmente, em parceria, a gestão das escolas públicas e
das secretarias de educação do Estado e do Município, bem como manter
programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das
secretarias de educação;
7.17) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para
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detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual,
favorecendo a adoção das providências adequadas que promovam a construção
de cultura de paz e ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.18) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para
adolescentes e jovens que se encontrem em regime de liberdade assistida e em
situação de rua, assegurando-se os princípios do Estatuto da Criança e do
Adolescente de que trata a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
7.19) garantir os conteúdos da história e da cultura afro-brasileiras e indígenas,
nos currículos e ações educacionais, nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, e da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a
implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de
ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial,
conselhos escolares, equipes pedagógicas e com a sociedade civil;
7.20) consolidar a educação escolar no campo e de populações itinerantes,
respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e
garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural;
a participação da comunidade na definição do modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais
e as formas particulares de organização do tempo; a reestruturação e a
aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e
continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação
especial;
7.21) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para
educação escolar para as escolas do campo, incluindo os conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento
das práticas socioculturais, produzindo e disponibilizando materiais didáticos
específicos, inclusive para os alunos com deficiência;
7.22) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação
formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de
que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o
controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;
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7.23) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito
local e nacional, com os de outras áreas como saúde, trabalho e emprego,
assistência social, esporte, cultura, possibilitando a criação de rede de apoio
integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.24) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas
áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar
pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e
atenção à saúde;
7.25) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção,
prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e
emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da
qualidade educacional;
7.26) apoiar o fortalecimento, com a colaboração técnica e financeira da União,
em articulação com o sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de
avaliação da educação básica, para orientar as políticas públicas e as práticas
pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade;
7.27) promover, com apoio da União, em consonância com as diretrizes do
Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a
capacitação de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e
agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura,
de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da
aprendizagem;
7.28) aderir ao programa nacional de formação de professores e professoras e
de alunos para promover e consolidar política de preservação da memória
nacional;
7.29) promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada,
de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação.
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META 8 – ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE/DIVERSIDADE

Elevar, em parceria com o Estado e a União, a escolaridade
média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de
modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último
ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, e
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
ESTRATÉGIAS
8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de
fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão
parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado,
respeitando as especificidades dos segmentos populacionais considerados;
8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os
segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com
defasagem idade-série, associada a outras estratégias que garantam a
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;
8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos
fundamental e médio;
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar
pública, para os segmentos populacionais considerados;
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o
acompanhamento e o monitoramento de acesso à escola específicos para os
segmentos populacionais considerados, identificar motivos de ausência e baixa
frequência, garantindo a frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a
estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública regular
de ensino;
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8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social,
saúde e proteção à juventude,
8.7) ampliar salas específicas e adequadas à realização de aulas concomitantes
com a Educação Profissional para os alunos da Educação de Jovens e AdultosEJA.
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META 9 – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15
(quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e
cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência
deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
ESTRATÉGIAS
9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que
não tiveram acesso à educação básica na idade própria;
9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio
incompletos, a fim de identificar a demanda ativa por vagas na educação de
jovens e adultos;
9.3) fomentar, em regime de colaboração, ações de alfabetização de jovens e
adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;
9.4) buscar, junto ao estado e à União, benefício adicional no programa nacional
de transferência de renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de
alfabetização;
9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos,
promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e
em parceria com organizações da sociedade civil;
9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o
grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de
idade;
9.7) executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e
adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e
saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos,
em articulação com a área da saúde;
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9.8) assegurar, caso haja vaga e após esgotarem as vagas no ensino regular, a
oferta de matrículas aos alunos menores de idade, com idade permitida à
inclusão na EJA, assistidos pelo Poder Judiciário;
9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens
e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às
necessidades específicas desses alunos.
9.10) apoiar a União, no estabelecimento de mecanismos e incentivos que
integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de
ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos
empregados com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e
adultos;
9.11) aderir a implementação de programas de capacitação tecnológica da
população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de
escolarização formal e alunos com deficiência, articulando os sistemas de
ensino, a rede federal de educação profissional e tecnológica, as universidades,
as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão
desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistiva
que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população.
9.12) Assegurar, com apoio do município, a reestruturação física do prédio da
EJA, possibilitando segurança e continuidade no desenvolvimento das atividades
9.13) Adequar a relação numérica professor-aluno no máximo de 35 alunos por
sala de aula da Educação de Jovens e Adultos considerando:
a) a área das salas de aulas correspondente a, no mínimo 1,50 m² por
aluno, ainda que, neste caso, o número máximo de alunos por sala de aula
tenha que ser menor do que o estabelecido;
b) nas turmas em que haja a inclusão de adolescente ou jovem com
necessidades

educacionais

especiais

haverá

revisão

do

limite

acima

determinado, prevalecendo à proposta da unidade educacional de acordo com
seu Projeto Político Pedagógico.
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META 10 – EJA INTEGRADA

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos
fundamental

e

médio,

na

forma

integrada

à

educação

profissional, até a vigência deste PME.
ESTRATÉGIAS
10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à
conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a
estimular a conclusão da educação básica;
10.2) expandir, em regime de colaboração com o estado e a União, as
matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação
inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a
elevação do nível de escolaridade do trabalhador;
10.3) fomentar, em regime de colaboração com o estado e a União, a integração
da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos
planejados,

de

acordo

com

as

necessidades

do

município,

visando

especificidades das populações itinerantes e do campo, inclusive na modalidade
de educação a distância;
10.4) ampliar, em regime de colaboração com o estado e a União, as
oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de
escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à
educação profissional;
10.5) aderir a programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos
voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam
na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo
acessibilidade à pessoa com deficiência;
10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos,
articulando a formação para a preparação para o mundo do trabalho e
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estabelecendo inter-relação entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do
trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e
o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos;
10.7) fomentar a aquisição de material didático, condizente com a realidade, o
desenvolvimento de currículos e metodologias que valorizem os alunos da EJA e
fornecer os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e
a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para
trabalhadores articulada à educação de jovens e adultos, em regime de
colaboração e com apoio das entidades privadas de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à
pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
10.9) aderir, em regime de colaboração com o estado e a União, programa
nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência
social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o
acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada
à educação profissional, de modo a atender pessoas assistidas pelo Poder
Judiciário,

assegurando-se

formação

específica

dos

professores

e

implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;
10.11) estimular mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e
adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos
de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio;
10.12) considerar as políticas públicas relacionadas a educação de jovens e
adultos, no que diz respeito as necessidades específicas dos idosos.
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META 11 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Expandir, em conjunto com os entes federados, as
matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta no segmento público.

ESTRATÉGIAS
11.1) garantir, em regime de colaboração, as matrículas de educação
profissional técnica de nível médio na rede federal de educação profissional,
científica e tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos
Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos,
sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação
profissional;
11.2) fomentar junto ao poder estadual e federal a expansão da oferta de
educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de
ensino;
11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível
médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a
oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita;
11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível
médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico
integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações
próprias

da

atividade

profissional,

à

contextualização

curricular

e

ao

desenvolvimento da juventude;
11.5) garantir a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins da
certificação profissional em nível técnico;
11.6) buscar oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de
nível médio em parceria com entidades privadas de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à
pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
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11.7) fomentar a oferta de financiamento estudantil à educação profissional
técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior;
11.8) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação
profissional para as populações do campo de acordo com os seus interesses e
necessidades;
11.9) realizar adesões à programas governamentais e federais de assistência
estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as
condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos
técnicos de nível médio;
11.10) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e
permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive
mediante

a

adoção

de

políticas

afirmativas,

na

forma

da

lei;
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META 12 – EDUCAÇÃO SUPERIOR

Apoiar a União a elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa
líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento)
das novas matrículas, no segmento público.
ESTRATÉGIAS
12.1) ampliar, por meio de programas especiais, as políticas de inclusão e de
assistência estudantil para alunos de instituições públicas de educação superior,
de modo a ampliar as taxas de acesso à educação superior de estudantes
egressos da escola pública;
12.2) Buscar meios de incentivar os alunos a realizarem processos seletivos de
inclusão em cursos superiores como, vestibular e Exame Nacional do Ensino
Médio-ENEM;
12.3) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente
para a formação de professores para a educação básica, bem como para
atender ao défice de profissionais em áreas específicas;
12.4) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos
estudantes de instituições públicas e bolsistas de instituições privadas de
educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar
as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes
egressos da escola pública, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;
12.5) assegurar a oferta de estágio como parte da formação na educação
superior;
12.6) apoiar o transporte, dentro das normas legais e com Parecer do Conselho
Municipal

de

Educação,

de

instituições fora do município;

estudantes universitários,

que

frequentam
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12.7) assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação
superior, na forma da legislação;
12.8) apoiar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente
em cursos de graduação e pós-graduação, tendo em vista o enriquecimento da
formação de nível superior;
12.9) expandir atendimento específico a populações do campo, em relação a
acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nesta
população;
12.10) fomentar a institucionalização de programa de composição de acervo
digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação,
assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;
12.11) divulgar os programas de financiamento do governo federal, como o
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES e do
Programa Universidade para Todos – PROUNI.
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META 13 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Apoiar a União a elevar a qualidade da educação superior e
ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente
em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total,
no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

ESTRATÉGIAS
13.1) acompanhar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES das Instituições do município;
13.2) apoiar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENADE, de modo que mais estudantes, de mais áreas, sejam avaliados no que
diz respeito à aprendizagem resultante da graduação;
13.3) promover, por meio da União, a melhoria da qualidade dos cursos de
pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de
avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
- CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das redes de educação
básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações
necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos,
combinando formação geral e específica com a prática didática, além da
educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das
pessoas com deficiência;
13.4) elevar, em conformidade com a União, o padrão de qualidade das
universidades, direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetivamente,
pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto
sensu;
13.5) estimular a qualidade da educação superior, por meio do aumento gradual
da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais, nas
universidades públicas, para 90% (noventa por cento) e, nas instituições
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privadas, para 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e da melhoria dos
resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60%
(sessenta por cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou
superior a 60% (sessenta por cento) no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e
cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de
formação profissional;
13.6) buscar, em parceria com as universidades estaduais e federais, programas
de formação continuada, de forma a estimular o aperfeiçoamento do
conhecimento docente.
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META 14 – PÓS-GRADUAÇÃO

Apoiar a União a elevar gradualmente o número de
matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir
30%(trinta) de mestres e 15% (quinze) de doutores, até o final da
vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS
14.1) estimular a integração dos docentes nos cursos de pós-graduação stricto
sensu;
14.2) divulgar o financiamento estudantil por meio do FIES à pós-graduação
stricto sensu;
14.3) promover, entre os entes federados, a oferta gratuita, de cursos de pósgraduação

stricto

sensu, utilizando

inclusive

metodologias, recursos

e

tecnologias de educação a distância, aos docentes das redes de ensino;
14.4) garantir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os
cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com
deficiência;
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META 15 – PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um)
ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do
caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
assegurado que todos os professores da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso
de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

ESTRATÉGIAS
15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente
diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da
capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas de educação
superior existentes no município e região, e defina obrigações recíprocas entre
os partícipes;
15.2) ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes
matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de
profissionais para atuar no magistério da educação básica;
15.3) garantir o acesso a plataforma eletrônica, organizando a oferta e as
matrículas em cursos de formação inicial, pós-graduação e extensão a fim de
aprimorar a formação dos profissionais da educação;
15.4) implementar programas de capacitação continuada, específicos para
formação de profissionais da educação para as escolas do campo e para a
educação especial;
15.5) garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da
educação

superior,

curriculares;

a

plena

implementação

das

respectivas

diretrizes
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15.6) valorizar o estágio nos cursos de licenciatura, visando a trabalho
sistemático de conexão entre a formação acadêmica dos/as graduandos/as e as
demandas da educação básica;
15.7) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível
superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos
profissionais da educação;
15.8) implantar, no primeiro ano de vigência deste PME, política de formação
inicial e continuada, inclusive em serviço, aos profissionais da educação .
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META 16 – FORMAÇÃO

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por
cento) dos professores da educação básica, até o último ano de
vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações
dos sistemas de ensino.

ESTRATÉGIAS
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva
oferta por parte das instituições públicas de educação superior;
16.2) fomentar o programa de composição de acervo de obras didáticas,
paradidáticas e de literatura e de dicionários e programa específico de acesso a
bens culturais, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os
professores da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do
conhecimento e a valorização da cultura da investigação;
16.3) consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores da
educação

básica,

disponibilizando

gratuitamente

materiais

didáticos

e

pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;
16.4) divulgar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores
e demais profissionais da educação básica;
16.5) fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação
básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e
Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos
para acesso aos bens culturais pelo magistério público.
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META 17 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO

Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas
de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio
ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do sexto ano de vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS
17.1) acompanhar a evolução salarial por meio de indicadores obtidos a partir da
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD, periodicamente
divulgados pelo IBGE;
17.2) apoiar a implementação, no âmbito da União e dos entes federados,
planos de Carreira para os/as profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16
de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de
trabalho em um único estabelecimento escolar;
17.3) buscar a assistência financeira específica da União aos entes federados
para implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério,
em particular o piso salarial nacional profissional.
17.4) valorizar os educadores, com melhores salários, de acordo com seu nível
de especialização, respeitando o estabelecido no Plano de Carreira e
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público;
17.5) manter atualizado o Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do
Magistério Público;
17.6) Promover, na organização da rede escolar, adequada relação numérica
professor-estudante, de acordo com o que se apresenta:
a) Para a educação infantil:
Berçário (0 à 1ano e 11 meses): 10 alunos, 01 professor por período, 02 ADIs;
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Maternal: (2 anos à 3 anos e 11 meses): 20 alunos, 01 professor por período, 01
ADI;
Pré-escola: (4 anos à 5 anos e 11 meses): 25 alunos por sala, 01 professor.
b)Para as classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental: máximo de
25 alunos;
c)Para as classes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, inclusive nas suas modalidades, atender o que define o PEE;
d)Ao número de alunos definidos nas alíneas b e c, poderão ser
acrescidos 5 alunos, no caso de Educação de Jovens e Adultos ou de
cursos profissionalizantes;
e)Em qualquer caso, a área das salas de aulas corresponderá a, no
mínimo, 1,50 m² por aluno, ainda que, neste caso, o número máximo de
alunos por sala de aula tenha que ser menor do que o estabelecido nas
alíneas acima;
f)Em agrupamentos ou turmas em que haja a inclusão de criança,
adolescente ou jovem com necessidades educacionais especiais haverá
revisão dos limites acima determinados, prevalecendo à proposta da
unidade educacional de acordo com seu Projeto Político Pedagógico.
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META 18 – PLANO DE CARREIRA

Assegurar, cada ente em sua esfera administrativa, a
existência de planos de carreira para os profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas de
ensino e, para o plano de Carreira dos profissionais da
educação básica pública, tomar como referência o piso salarial
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, tomando como
base a legislação nacional.

ESTRATÉGIAS
18.1) assegurar o ingresso dos profissionais do magistério, docentes e não
docentes, através de concursos público, exceto por motivos emergenciais e não
havendo cadastro de reserva seja aplicado o Processo Seletivo de Provas e
Títulos;
18.2) consolidar o acompanhamento ao profissional do magistério em estágio
probatório, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a
decisão pela efetivação do mesmo;
18.3) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação do Estado e
do Município, licenças remuneradas para qualificação profissional, inclusive em
nível de pós-graduação stricto sensu;
18.4) garantir a permanência aos docentes e não docentes nas escolas do
campo, de difícil acesso e distantes da sede do município, no que diz respeito ao
transporte, alimentação e valorização;
18.5) criar a comissão permanente de profissionais da educação de todos os
sistemas de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração,
reestruturação e implementação dos planos de Carreira.
18.6) Instituir jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral.
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META 19 – GESTÃO DEMOCRÁTICA
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública
à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas,
prevendo recursos e apoio técnico, principalmente da União,
para tanto.
ESTRATÉGIAS
19.1) estimular a constituição e o fortalecimento de Grêmios Estudantis de forma
que as escolas da rede pública tenham assegurada a participação dos alunos
nessas associações;
19.2) garantir a constituição e o fortalecimento das associações de pais e
mestres-APM e conselhos escolares; assegurando-se o pleno funcionamento na
instituição escolar;
19.3) garantir a constituição e o fortalecimentos do conselho municipal de
educação-CME, do CACS/FUNDEB e do CAE, como instrumentos de
participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio
de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo;
19.4) estimular a participação e a consulta na formulação dos projetos políticopedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos
escolares por profissionais da educação, alunos/as e familiares;
19.5) favorecer, em consonância com a União, processos de autonomia
pedagógica, administrativa e de gestão financeira;
19.6) assegurar condições, para o fortalecimento dos conselhos da educação,
Conselho Municipal de Educação-CME, CACS/FUNDEB e CAE, disponibilizando
os recursos financeiros adequados, sala para reuniões, quadro de recursos
humanos disponíveis, equipamentos e meio de transporte para fiscalização à
rede escolar com vistas ao desempenho de suas funções.
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19.7) Garantir que o provimento do cargo de Diretor das Escolas Públicas da
Rede Municipal dar-se-á por critério meritório, conforme previsto na Constituição
Federal – por concurso público de provas e títulos – para professores de
carreira.
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META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Utilizar os recursos vinculados à manutenção e
desenvolvimento do Ensino, definidos pela União, de forma
eficiente, eficaz, efetiva e transparente.

ESTRATÉGIAS
20.1) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de

acompanhamento

da

arrecadação da contribuição social do salário-educação, possibilitando que os
conselhos municipais possam exercer sua fiscalização e controle social, na
aplicação adequada de todos os recursos destinados à educação;
20.2) garantir a aplicação dos recursos da União, a serem repassados ao
município, resultantes do Fundo Social do Pré-Sal, royalties e participações
especiais, referentes ao petróleo e à produção mineral, à manutenção e
desenvolvimento do ensino público a fim de atingir as metas do PME no prazo
estabelecido;
20.3) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados
em educação em audiências públicas, portais eletrônicos de transparência,
capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social
do FUNDEB, em regime de colaboração com o Ministério da Educação, a
Secretaria de Educação do Estado e do Município e os Tribunais de Contas da
União, do Estado e do Município;
20.4) acompanhar regularmente a implementação do Custo Aluno Qualidade
Inicial– CAQI e posteriormente o Custo Aluno Qualidade- CAQ como parâmetro
para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação
básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de
gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do
pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição,
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação
e transporte escolar;
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20.5) Reivindicar da União, a complementação de recursos financeiros para o
Município, caso este não atinja o valor do CAQI e, posteriormente do CAQ;
20.6) cumprir a Lei de Responsabilidade Educacional, assim que estiver
promulgada, assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada
sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade
conferidas por institutos oficiais de avaliação educacional;
20.7) Solicitar recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, que
considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade
socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a
serem pactuados na instância prevista no §5º do art. 7º da Lei nº. 13.005 de 25
de junho de 2014(PNE);
20.8) Proporcionar formação para professores, gestores e técnicos da educação,
sobre a aplicabilidade dos recursos e verbas;
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Mensagem final...

"...

à

medida

que

avançamos

para

a

terra

desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral e
incompleto, sujeito a revisões e correções, do que não ter mapa
algum".
(Alvim Toffler - As Mudanças do Poder).

