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LEI N" 819, de l7 de junho de 2015.

Aprova o Plano Municipal de Educastro para o
decenio 2015-202{ e di outra\ pro\idincias.

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE VERTENTES. dO CStAdO dC

Pemambuco, no uso das atribuig6es que lhe sao conferidas pela Lei OrgAnica do

Municipio, faz saber que a Cdmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:
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Art. l" - Fica aprovado o Plano Municipal de Educaqao para o periodo de 2015-

2024 (PME - 201512024) constante do Anexo desta Lei. com vistas ao cumprimento do

disposto no Art. 8" da Lei Federal n" 13.005, que instituiu o Plano Nacional de

Educagao (PNE).

Art. 2" - Sao diretrizes do PME - 2015/2024:

I - enadicagio do analfabetismo;
II - universalizagao do atendimento escolarl

lll - superagSo das desigualdades educacionais;

IV - melhoria da qualidade do ensino:

v - formageo para o tmbalho;
vl - promogao da sustentabilidade socioambiental:

VI - valorizaeao dos profissionais da educagaoi e'

Vll - difusao dos principios da equidade. do respeito A diversidade e a gestao

democr6tica da educaSao.

An. 3o - As metas previstas no Anexo desta Lei deverao ser cumpridas no prazo

de vigCncia do PME - 2015/2024, desde que nao haja prazo inferior definido para metas

especificas.

Art. 4o - As metas previstas no Ansxo I desta Lei deverao ter como referencia o

censo escolat mais atualizado, disponiveis na data da publicaqao desta Lei'

Art. 5'- O ilvestimento pfblico em educaQao sera fixado de acordo com o definido em

Lei Federal, de modo a atender ils necessidades financeims para o cumprimento das

metas estabelecidas Pelo PME.

An. 6" - O municipio devere promover a realizagao dc pelo menos duas

conferencias Municipais de educaqao ate o final da d6cad4 com intervalo de atd quatro
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anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execuqio do pME - 2015-2024
e subsidiar a elaboragio do Plano Municipal de Educagao para o dec€nio 2025-2035.

Pardgrafo Inico. O F6rum Municipal de Educagao. instituido no 6mbito da elaboraglo
do Plano Municipal de Educagao, articulad e coordenarA as confer€ncias municipais de
educagao previstas no capui.

An. 7' - A consecugao das meras do pME - 2015/2024 e a implementagdo das
estratdgias deverao ser realizadas em regime de colaborageo entre a Uniao e o Estado.

$ l" - As estrardgias definidas no Anexo desta Lei nio elidem a adogio de medidas
adicionais em ambito local ou de instrumentos juridicos que formalizem a cooperagao
entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais,
estadual e locais de coordenagio e colaboragdo reciproca.

S 2" - .O Fdrum Municipal de Educagio deverii prever mecanismos para o
acompan.hamento local da consecugeo das metas do pME - 2015/2024.

Art. 8'. O plano plurianual. as diretrizes orgamenterias e os orgamenlos aruais
do Municipio deverio ser formulados de maneira a assegurar a consignagdo de dotaqdes
orgamentdrias compativeis com as diretrizes, metas e esiratdgias do p-l,tE - 2Ot5l2OZ.t, a
fim de viabilizar sua plena execugao.

Art. 9' - O indice de Desenvolvimento da Educagao B6sica - IDEB ser6
ulilizado para avaliar a qualidade do ensino a panir dos dados de rendimento escolar
apurados pelo censo escolar da educagio bdsica. combinados com os dados rerativos ao
oesempenho dos esludantes apurados na avaliagio nacional do rendimento escolar.

Parigrafo 0nico - O IDEB 6 calculado pelo Insriruto Nacional de Estudos e pesquisas
Educacionais Anisio Teixeira - NEp, viniulado ao Ministdrio da Aaucaqto. 

- -

⌒ Art. 10" - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicagao.

Gabinete do Prefeiro, l? dejunho de 201

ALLAN KARD Dヽ SHヽ A
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ANEXO I

META 0l Universalizar, atd 2016, a educaqao infantil na prd-escola para as crianqas

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educagio infantil em

creches de forma a atender, no minimo, 50% (cinquenia por cento) das criangas de atd 3

(tres) anos atd o final da vigencia deste PME.

Estrat6giss
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7.

definir, em regime de colaboragao entre a Uniao. o Estado e o Municipio.
metas de expansao das respectivas redes piblicas de educagao infantil segundo

padrio nacional de qualidade. considerando as peculiaridades locaisl
garantir que, ao final da vigencia desle PME. seja inferior a loyo (dez por cento)

a diferenga entre as taxas de frequ€ncia d educa9ao infantil das crianqas de atd 3

(tr6s) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do

quinto de renda familiar per capita mais baixo;

realizar. periodicamente, em regime de colaboraqao,
por creche para a populageo de atd 3 (trCs) anos, como

e verificar o atendimento da demanda manifesta:

estabelecer, no primeiro ano de vigencia do PME,
prazos para definigdo de mecaoismos de consulta
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levantamento da demanda
forma de planejar a oferta

normas, procedimentos e
p[blica da demanda das

０
０

familias por creches:
manter i ampliar, em regime de colaboragdo e respeitadas as normas de

acessibilidade. construgao e reestruturaqao de escolas, bem como de aquisigio

de equipamentos, visando d expansao e d melho a da rede fisica de escolas

pfblicas de educagio infantil;
implantar. ate o segundo ano de vig€ncia desle PME. avaliaqio da educagio

infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos. com base em parametros nacionais

de qualidade, a fim de aferir a infiaestrutura fisica. o quadro de pessoal. as

condigoes de gestao. os recursos pedagogicos. a situagdo de acessibilidade. entre

outros indicadores relevantesi
articular a ofe(a de matriculas gmluitas em creches cerlificadas como entidades

beneficentes de assist€ncia social na Area de educa9ao com a expansao da oferta

na rede escolar piblica:
promover a formagdo inicial e continuada dos (as) profissionais da educacao

infantil, garantindo, progrcssivamente. o atendimento por profissionais com

formagdo superior;
9. estimular a articulagao entre pos-graduafao, nricleos de pesquisa e cursos de

formagao para profissionais da educagio' de modo a galantir a elaborageo de

curriculos e propostas pedag6gicas que incorporem os avangos de pesquisas

ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e ds teorias educacionais no

atendimento da populagao de 0 (zero) a 5 (cinco) anosl
ヽ
ど
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10. fomentar o atendimento das populagdes do campo na educaqao inl'antil nas
respectivas comunidades, por meio do rcdimensionamento da distribuisao
tenitorial da oferta, limitando a nucleaqao de escolas e o deslocamento de

11. criangas, de foma a atender ars especificidades dessas comunidades. garantido
consulta previa e informada;

12. priorizar o acesso a educaqao infantil e fomentar a of'erta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar aos (es) alunos (as) com
defici€ncia. transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotagao, assegurando a educagAo bilingue para criangas surdas e a
transversalidade da educagao especial nessa elapa da educagao besica;

13. implementar, em carilter complementar, programas de orientagao e apoio tis
familias, por meio da articulagao das iireas de educagio, salde e assistencia
social, com foco no desenvolvimento integral das criangas de atd 3 (trCs) anos de
idade;

14. preservar as especificidades da educaqio infirntil na organizaqio das redes
escolares, garantindo o atendimento da crianga de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em
estabelecimentos que atendam a pardmerros nccionais de qualidade. e a
articulagao com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de
6 (seis) anos de idade no ensino fundamental;

15. fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da perman€ncia
das criangas na educagao infantil, em especial dos beneficirtios de piogramas de
transferencia de renda. em colaboragAo com as familias e com os drgdos
ptiblicos de assistencia social. saide e protegao d inlancia:

16. promover a busca ativa de criangas em idade corespondente e educaqdo infantil,
em parceria com 6rgaos priblicos de assistCncia social. sa[de e protegAo d
infincia, preservando o direito de opgao da familia em relagao as criangas de atd
3 (tres) anos;

17. o Municipio, com a colaboragdo da Uniio e do Estado. realizarri e publicard, a
cada ano, levantamento da demanda manifesta por educagao infantil em creches
e prd-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimenlo:

18. estimular o acesso d educagao infantil em tempo integral. para todas as c anQas
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares
Nacionais pam a Educagdo Infantil.

19. Promover a integragao escola-familia-comunidade atravds da realizagio de
encontros. visitas e atividades socializadoras em parceria com a Assiit€ncra
Social do municipio.

META 02 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garanlir que pelo menos 957o
cento) dos aluros concluam essa etapa na idade recomendada.
vig€ncia deste PME.

Estrstdgiss

para toda a populageo
(noventa e cinco por
atd o iltimo ano de

l. pactuar com a Uniao, no ambito da instancia permanente de que trata o S 5" do
an. 7" da Lei do PNE. a implantaQao dos direitos e objetivos de aprendizagem e
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desenvolvimento que configurarao a base nacional comum curriculat do ensino
fundamental:
criar mecanismos pam o acompanlarnento individualizado dos (as) alunos (as.)

do ensino fundamental;
fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso. da perman€ncia e

do aproveitamento escolar dos beneficiirios de programas de transfer€ncia de

renda, bem como das situagdes de discriminagdo, preconceitos e viol€ncias na

escola. visando ao estabelecimento de condigdes adequadas para o sucesso

escolar dos (as) alunos (as). em colaboracao com as familias e com drgios
piblicos de assistencia social. saude e protegao A infancia, adolescelcia e
juventude;
promover a busca ativa de criangas e adolescentes lora da escola. em parceria
com 6rgaos pLiblicos de assistencia social. sa'ide e protegao d infincia.
adolesc€ncia e juventude;
desenvolver tecnologias pedag6gicas que combirem, de maneira aniculada. a

organizagdo do tempo e das atividades did6ticas entre a escola e o ambiente
comunit.irio, considerando as especificidades da educagao especial, das escolas
do campo;
promover a relagao das escolas com instituig6es e movimentos culturais, a fim
de garanlir a oferta regular de atividades cuhurais para a livre fruigio dos (as1

alunos (as) dentro e fora dos espagos escolares. assegurando ainda que as escolas
se tomem polos de criagao e difus6o cultural;
incentivar a participa9ao dos pais ou responseveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relaqdes entre as
escolas e as familias, resgatando nas familias o compromisso com a educagio de
seus filhos de forma conesponsdvel com a escola;
estimular a oferta do ensino fundameotal. em especial dos anos iniciais, para as
populagdes do campo. nas pr6prias comunidades:

9. desenvolver formas altemativas de oferta do ensino fitndamental, garaltida a
qualidade, paIa atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a
atividades de car6ter itinerantei

10. oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (ds) estudantes e de
estimulo a habilidades. inclusive mediante cenames e concursos promovidos a
nivel local, estadual e nacional;

1 L promover atividades de desenvolvimento e estimulo a habilidades esportivas nas
escolas. interligadas a um plano de disseminagio do despono educacional e de
desenvolvimento esponivo municipal.

META 03 - Universalizar, atd 2016, o atendimento escolar pata toda a populagdo de l5
(quiize) a l7 (dezessete) anos e elevar, atd o final do periodo de vig€ncia deste pME, a
taxa liquida de matriculas no ensino medio para 85% (oitenta e cinco por cento)

Estrrtdgirs

,,IК ,ヽヽ lHO,て ,  1ヽ 1 、
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10. desenvolver formas altemativas de
qualidade, para atender aos filhos c
arividades de
implementar politicas de pre\,enqao
quaisquer formas de discriminaqao,
associadas
estimular a participacao dos
cientificas.

pactuar entre Uniao. Estados. Distrito Federal e Municipios. no ambito da
instincia permanente de que trata o S 50 do art. 7o desta Lei, a implantagao dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurardo a base
nacional comum curricular do ensino mddio:
garantir a fruigeo de bens e espagos culturais. de lorma regular, bem como a
ampliagtro da pnitica desponiva. integrada ao curriculo escolar:
manter e ampliar programas e aqdes de correQao de fluxo do ensino
lundamental, por meio do acompanhamenlo individualizado do (a) aluno (a)
com rcndimento escolar defasado e pela adogao de praticas como aulas de
reforgo no lumo complementar, estudos de recuperagao e progressio parcial, de
forma a reposicioniiJo no ciclo escolar de maneira compatireliom sua idade:
fomentar a expansao das matriculas glatuitas de ensino mddio integrado d
educaqio profissional, observando-se as peculiaridades das populag-des do
campo. das comunidades indigenas e quilombolas e das pessoas com
defici€ncial
esruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
perman€ncia dos e das jovens beneficidrios (as) de programas de transferencia
de renda, no ensino mddio, quanto a frequencia, ao apr6veitamento escolar e a
interagao com o coletivo, bem como das situag6es de discriminagio.
preconceitos e viol€ncias. preticas inegulares de exploragio do trabaiho.
consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboragdo iom as familias e com
6rgaos piblicos de assist€ncia social. salde e prolegao ii adolescdncia cjuventude:
promoter a busca atira da populagao de l5 (quinze) a
da escola. em aniculagao com os serviSos de aisisrdncia
d adolescencia e djuventude;

l7 (dezessete) anos fora
social. saide e proleqao

ll

fomentar programas de educagio e de cultura para a populagdo urbana e do
campo de jovens, na faixa etAria de 15 (quinzi) a 17'1d'ezessete) unor.. d"
adultos. com qualificaQao social e profissional para aqueles qu" est".;um iora Jues:9la e com defasagem no fluxo escolar.
redrmenslonar a ot-efia de ensino mddio nos tumos diumo e notumo. bem como
a distribuigao territorial das escolas de ensino mddio, de forma a ut"nae, u toaa 

"demanda, de acordo com as necessidades especificas dos (as) alun". t"rl, 
---

Promover ag6es de cadter mobilizador visindo a inr".gio de;ouen. uo .nrino
mddio;

ofena do ensino mddio. garantida a
lilhas de profissionais que se dedicam a

carAter itinerante:
d evasdo motivada por preconceito ou
criando rede de protegao contra formas
uL exclusaol

adolescentes nos cursos das dreas tecnologicas e

META 04 - Liniversalizar. para a populaqao de 4
defi ci€ncia, transtomos globais do desen\olvimento

(quatro) a 17 (dezessete) anos com
e altas habilidades ou superdotagao,
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o acesso d educa9ao basica e ao atendimento gducacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou servigos

especializados. priblicos ou conveniado:

Estrat6girs
l. promover, no prazo de vig€ncia desre PME, a universalizagao do atendimento

escolar a demanda manifesta pelas familias de criangas de 0 (zero) a 3 (trCs)

anos com defici€ncia. transtomos globais do desenvolvimento e altas

habilidades ou superdotagao, observado o que disp6e a Lei no 9.194, de 20 de

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educagio nacional:

2. implantar, ao longo desle PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a
formagao continuada de professores e professoras para o atendimento

educacional especializado nas escolas urbanas e do campo.
garantir atendimento educacional especializado 9m salas de recursos

multifuncionais, classes, escolas ou serviqos especializados, priblicos ou

conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as)

com defici€ncia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotagao, matriculados na rede ptblica de educagio b.isica, conlbrme
necessidade identificada por meio de avaliagdo. ouvidos a familia e o aluno:
estimular a criagao de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa 9 asssssoria,
articulados com instituigoes acadCmicas e integrados por profissionais das dreas

de saide, assistencia social. pedagogia e psicologia. para apoiar o trabalho dos
(as) professores da educagio bdsica com os (as) alunos (as) com deficiencia,
transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagio:
manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas

instituig6es pfblicas, para gamntir o acesso e a permandncia dos (as) alunos (as)

com defici€ncia por meio da adequagio arquitetdnica. da oferta de transporte
acessivel e da disponibiliza9ao de material didritico proprio e de reculsos de

tecnologia assistiva, assegurando, aioda, no contexto escolar. em todas as etapas.

niveis e modalidades de ensino, a identifica9ao dos (as) alunos (as) com altas
habilidades ou superdotagdo;
garantir a ofena de educagio bilingue, em Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS
como primeira lingua e na modalidade escrita da Lingua Portuguesa como
segunda lingua. aos (ds) alunos (as) surdos e com deficiencia auditiva de 0 (zero)
a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilingues e em escolas inclusivas, nos
temos do art.22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts.
24 e 30 da Convenqao sobre os Direitos das Pessoas com DeficiEncia, bem como
a adogao do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;
garantir a ofena de educagao inclusiva. r'edada a exclusio do ensino regular sob
alegagao de defici€ncia e promovida a articulaqao pedag6gica entre o ensino
regular e o atendimento educacional especializado:
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10. promover a a(iculagao inlersetorial entre 6rgaos e politicas piblicas de saude.

assisteocia social e direitos humanos. em parceria com as familias, com o fim de

desenvolver modelos de atendimento voltados d continuidade do atendimento

escolar. na educagdo de jovens e adultos. das pessoas com defici€ncia e

transtomos globais do desenvolvimento com idade superior d faixa et.iria de

escolarizagao obrigat6ia, de lorma a assegurar a atengao integral ao longo da

vida:
apoiar a ampliagao das equipes de profissionais da educaqao para atender e

demanda do processo de escolarizagio dos (das) estudantes com defici€ncia,

transtomos globais do desenvohimento e altas habilidades ou superdotagdo,

garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional

especializado. profissionais de apoio ou auxiliares. tradutores (as) e intdrpretes

de Libras. guias-interpretes para surdos-cegos. prof'essores de Libras.

prioritariamente surdos. e professores bilingues:
ll.definir, no segundo ano de vigCncia deste PME. indicadores de qualidade e

politica de avaliagao e supervisao para o luncionamento de instituig6es piblicas

e privadas que prestam atendimento a alunos com defici€ncia' transtomos

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagaoi

fro.oue,, po, iniciativa do Ministdrio da Educaqao' nos 6rgeos de pesquisa'

demografia e estatistica competentes, a obtenr;Ao dc infbrmagio detalhada sobre

o p"rfil da. pessoas com dellci6ncia' transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades ou superdotagao de 0 (zero) a l7 (dezessete) anos;

12. incenlivar a inclusao nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formaqao

fonalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso d escola e ao

atendimento educacional especializado. bem como da perman€ncia e do
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com defici€ncia. transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdohgao befleficierios
(as) de programas de transferencia de renda, juntamente com o combate is
situag6es de discriminagio, preconceito e liol€ncia. com vistas ao

estabelecimento de condigdes adequadas para o sucesso educacional. em
colaboraqao com as familias e com os 6rgaos pirblicos de assist€ncia social.
saude e protegeo a inmncia, a adolesc€ncia e d juventude:
ibmentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias. materiais
didaticos, equipamentos e rccursos de tecnologia assistiva. qom vistas ,l
promoqao do ensino e da aprendizagem. bem como das condig6es dc

acessibilidade dos (as) estudantes com deficiencia, transtomos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdolaqao:
promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a

fbrmulagio de politicas piblicas intersetoriais que alendam as especificidades

educacionais de estudantes com deficidncia. translomos globais do

desenvolvimento e altas habilidadcs ou superdotagio que requeiram medidas de

atendimento especializado;
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13. pam profissionais da educagdo, inclusive em nivel de pds-graduagao, observado
o disposto no caput do an.207 da Constituigao Federal, dos referenciais
te6ricos. das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem
relacionados ao atendimento educacional de alunos com defici€ncia. transtomos
globais do desenvolrimenro e alras habilidades ou superdooQao:
promover parcerias com instituig6es comunitiirias, conl'essionais ou filantrdpicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder piblico. visando a ampliar as
condigdes de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiencia.
t.anstomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagao
matriculadas nas redes p blicas de ensino;

14. promover parcerias com instituigoes comunitdfias. confessionais ou filantr6picas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder priblico, visando a ampliar a ofena
de formagao continuada e a produgdo de material diditico acessivel, assim como
os servigos de acessibilidade necessdrios ao pleno acesso. participagao e

aprendizagem dos estudantes com deficiencia. transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagao matriculados na rede
priblica de ensino;

15. promover parcerias com instituigdes comunitarias, confessionais ou filantr6picas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder priblico. a fim de favorecer a

panicipagao das familias e da sociedade na construgao do sistema educacional
inclusivo.

16. Promover cursos de capacitaqio para os profissionais que atendem a alunos com
altas habilidades ou superdotagao.

META 05 Alfabetizar todas as c angas. no mdximo. atd o final do 3(] (terceiro) ano

do ensino fundamental.

Estratdgias

l. estruturar os processos pedag6gicos de alfabetizagao, nos anos iniciais do ensino

fundamental, articulando-os com as estratdgias desenvolvidas na pr€-escola, com
qualificagAo e valorizagao dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio
pedag6gico especifico, a fim de garantir a alfabetizagao plena de lodas as

criangas;
2. instituir instmmentos de avaliagdo peri6dicos e especificos pata aferir a

alfabetizagao das criangas, aplicados a cada ano, bem como estimular os

sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de

avalia9ao e monitoramento, implementando medidas pedagdgicas para

alfabetizar todos os alunos e alunas atd o fiIlal do terceiro ano do ensino

fundamental;
3. selecionar. cenificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetizaqao de

criangas, assegurada a diversidade de mdtodos e propostas pedag6gicas' bem

como o acompanharnenlo dos resultados nos sistemas de ensino em que forem

aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos

educacionais abertos:
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promover e estimular a formagao inicial e continuada de professores (as) para a
alfabetizagao de criangas, com o coniecimento de novas tecnologias
educacionais e prAticas pedag6gicas inovadoras, gstimulando a articulagao entre
prograrnas de pos-graduagao stricto sensu e agdes de formagdo continuada de
professores (as) para a alfabetizagaoi
apoiar a alfabetizagao das pessoas com defici€ncia, considerando as suas

especificidades, inclusive a all'abetizagao bilingue de pessoas surdas, sem

estabelecimento de terminalidade lemporal.

META 06 Oferecer educagAo em tempo integral em, no minimo. 50% (cinquenta por

cento) das escolas publicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por

cenlo) dos (as) alunos (as, da educafAo basica
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Estrat6girs

l. promover, com o apoio da Uniao. a oferla de educa9ao biisica p[blica em tempo

integral. por meio de atividades de acompanhamento pedag6gico e

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de

perman€ncia dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade. passe a

ser igual ou superior a 7 (sete) horas diArias durante todo o ano letivo, com a

ampliagio progressiva dajomada de professores em uma inica escola;

2. instituir, em regime de colaboraqio. programa de constm9ao de escolas com

padrao arquitetOnico e de mobili6rio adequado para atendimento enl tempo

integral, prioritariarnente em comunidades pobres ou com criangas em situagdo

de vulnerabilidade social:
3. institucionalizar e manter, em regime de colaboraSao, programa nacional de

ampliagao e reestruturaqao das escolas piblicas. por meio da instalaqao de

quadras poliesportivas, laborat6rios, inclusive de informAtica. espagos para

itividadei culturais. bibliotecas. audit6rios. cozinhas. refeit6rios. banheiros e

outros equipamentos, bem como da produqao de material didatico e da lbrmasao

de recursos humanos pala a educa9ao em tempo integral;

4. fomentar a aniculagio da escola com os diferentes espagos educativos' culturais

e esportivos e com equipamentos ptblicos, como centros comunitiirios'

bibliotecas, pragas, parques, museus, teatros, cinemas e planetdriosl

5. estimular a oferta de atividades voltadas ir ampliagSo da jomada escolar de

alunos (as) matriculados nas escolas da rede piblica de educagao bdsica por

parte das entidades privadas de servigo social vinculadas ao sislema sindical' de

iorma concomitante e em aniculagao com a rede piblica de ensino:

6. atender ds escolas do campo e de comunidades indigenas e quilombolas na

olerta de educagao em tempo integral. com base em consulta pr6via e infbrmada'

considerando-se as peculiaridades locais;

7. garantir a educagdo em tempo integral para pessoas com dtfici€ncia transtomos

ilobai. do desenroluimento e ahas habilidades ou superdotaqao na faixa etaria

f,e 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos' assegurando atendimento educacional

especializado complementar e suplementar ofertado em. salas de recursos

multifuncionais da pr6p a escola ou em instituig6es especializadas;



8. adotar medidas para otimizar o tempo de permanencia dos alunos na escola.

direcionando a expanseo da jomada para o efetivo trabalho escolar, combinado

com alividades recreativas, esponivas e culturais.

META 07 Fomentar a qualidade da educagao bAsica em todas as etapas e

modalidades. com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as

scguintes mddias parc o ldeb do municipio:

IDEB

Anos iniciais do Ensino Fundamenhl

Anos finais do Ensino Fundam€ntal

Ensino Midio

2015 201' 2019 2021

3 7   40   4.4   4'

3 9   4 1   14,4   4,7

5 o   5 3   56   5 9

Estrat6Sias
1. asseturar que:

a) no quinto ano de vig€ncia deste PME, pelo menos 7070 (setenta por cento) dos

(as) alunos (as) do insino fundamental e do ensino m€dio tenham alcanqado

nivel suficiente de aprendizado em relaqao aos direitos e objetivos de

aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 5070 (cinquenta por

cenlo), pelo mellos, o nivel desejdvel;

b) no irltimo ano de vig6ncia deste PME, todos os (as) estudantes do ensino

fundamefltal e do insino mddio tenham alcangado nivel suficiente de

aprendizado em relaqao aos direitos e objetivos de aprendizagem e

disenvolvimento de seu ano de estudo, e 809/0 (oitenta por cento)' pelo menos' o

/\ nivel desejevel;

2. induzir processo continuo de autoavaliacao das escolas de educagao basica' por

meio da constituigao de instrumentos de avaliagao que orientem as dimens6es a

serem lonalecidas, destacando-se a elabora9ao de planejamento estratdgico' a

melhoria continua da qualidade educacional' a formagao continuada dos (as)

profissionais da educagao e o aprimoramento da ges6o democriiticai

2. formalizar e executar os planos de a96es afiiculadas dando cumprimento is

metas de qualidade eslabelecidas para a educaqio b6Lsica priblica e As estralegias

de apoio idcnico e financeiro uoltud^ a melhoria da gestao educacional'.A

formaqdo de professores e professoras e profissionais de serviqos e apoio

escolares, ir amplia9ao e ao desenvolvimento de recursos pedagdgicos e i
melhoria e expansao da infraestrulura fisica da rede escolar;

3 fixar, acompanhat e divulgar bienalmente os resultados pedag6gicos dos

indicadores do sistema naci-onal de avaliagdo da educaqao b6sica e do ldeb'
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八

relativos es escolas, es redes pfblicas de educafao bdsica. assegurando a

contextualizaqao desses resultados, com relaqao a indicadores sociais relevantes.

como os de nivel socioecon6mico das familias dos (as) alunos (as)' e a

transparencia e o acesso pirblico ds informaqdes tdcnicas de concepgao e

operaqao do sistema de avaliagio;
4. incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais

para a educagao infantil. o ensino fundamental e o ensino mddio e incenlirar
priiticas pedag6gicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a

aprendizagem, assegurada a diversidade de metodos e propostas pedag6gicas'

com preferencia para soft\4ares livres e recursos educacionais abertos. bem

como o acompanhamento dos resulhdos nos sistenas de ensino em que forem

aplicadasl
5. garantir transpone gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educagao do

campo na faiia etii,ria da educagao escolar obrigatdria. mediante renovagao e

padronizagEo integral da frota de veiculos. de acordo com especificaqdes

definidas pelo Insituto Nacional de Metrologia. Qualidade e Tecnologia '
INMETRO, e financiamento compartilhado, com participagao da Uniao

proporcional irs necessidades do municipio. visando a reduzir.a evasao escolar e

o tempo mddio de deslocamento a partir de cada situaqao locali

6. desenvolver pesquisas de modelos altemativos de atendimento escolar para a

populagio do campo que considerem as especificidades locais e as boas prdticas

nacionais:
7. universalizar, atd o quinlo ano de vigdncia deste PME' o acesso A rede mundial' 

J" 
"o-putajor.t 

em banda larga di alta velocidade e triplicar' ate o final da

ddcada, a relagao computador/aluno (a) nas escolas da rede pirblica de educafao

beriau,'pro-ouan,lo u utilizaqao pedag6gica das tecnologias da informaqao e da

comunicaqeo:
8. afoiar tdcnica e financeirarnente a ge$ao escolar mediante transfer€ncia direta- 

J'. ,""urro. financeiros ir escola, garantindo a panicipaqao da comunidade

"rcotu, 
no ptan"jam"nto e na apliciqdo dos recursos' \'isando a ampliageo da

transpar€ncia e ao efetivo desenvolvimento da gestao democriltica; 
.

q. u.pfi* p.ogtutnus e aprofundar a96es de atendimento ao (d) aluno (a)' em todas- 
^ !"p"i ai"a*agao b6sica. por meio de programas suplementares de material

did6tico-escolar, transporte, alimenhgao e assist€ncia d satlde;

10. assegurar a todas as escolas piblicas de educagao bdsica o acesso a energla

eldtr"ica. abastecimento de iigua tratada' esgotamento sanitiirio 
-e. 

manejo dos

,"iiauor.Ofiao., guruntir o aJesso dos alunos a espagos pala a priitica esporti\a-

a terrs culturais J artisticos e a equipamenlos e laboralorios de-ci6ncias e' em

cada edificio escolar. garantir a acessibilidade as pessoas com dellclencla:

ll.instituciomlizaremanter,emregimedecolabora(Ao'programanacionalde'- 
.""t'tJurucao e aquisigao de eqriipamentos para escolas publieas visando ir

equalizagio regional das oponunidades educacionais;

I ) nr6ver eourDamentos e recursos tecnol6gicos digitais para a utilizaqao
'- il;;;;;;-;;iente escolar a todas as eicolas piblicas da educaqtro bdsica'

!rJ"o.l r*i*L-.. mecanisnros para implemcntatau da5 condicdes necc'sdrias

iura u ,nir.rtuliraqao das biblioiecas nas inslituigdes educacionais' com acesso

a redes digitais de computadores lnclusive a inlernel:
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13. informatizar integralmente a gestao das escolas piblicas e das secretadas de

educagdo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bem como manter
programa nacional de formagao inicial e continuada para o pessoal tecnico das

secretarias de educagao;
14. garantir politicas de combate i violencia na escola. inclusive pelo

desenvolvimento de agdes destinadas A capacitagao de educadores para detecaao

dos sinais de suas causas. como a violCncia domdstica e sexual, favorecendo a

adogdo das providencias adequadas para promover a constru9ao da cultura de

paz e um ambiente escolar dotado de seguranga para a comunidade;

15. implementar politicas de inclusio e perman€ncia na escola para adolescentes e

jovens que se encontBln em regime de liberdade assistida e em situa9ao de rua'

assegurando os principios da Lei no 8 069, de I 3 de j ulho de 1990 - Estatuto da

Crianga e do Adolescente;
16. garantir nos curriculos escolares conte(ldos sobre a hisl6ria e as culturas afro-

6rasileira e indigenas e implementar a96es educacionais, nos termos das Leis

nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de l0 de margo de 2008'

assegurando-se a implementagao das respectivas diretrizes cuniculares

nacionais, por meio de ag6es colaborativas com fdruns de educagdo para a

diversidads dtnico-racial. conselhos escolares. equipes pedag6gicas e a

sociedade civil;
17. consolidar a educagao escolar no campo. respeitando a anicula$ao entre os

ambientes escolares e comunitdrios e Sarantindo: o desen!olvimenlo sustent6vel

e preservaQao da identidade cultural; a panicipaqio da comunidade na definigao

do modelo de organizagio pedag6gica e de gestao das instituig6es' consideradas

as praticas socioiulturais e as formas particularcs de-organizaqdo do tempo; a

reeitruturagao e a aquisigdo de equipamentos; a oferta de programa pam a

formagao inicial e continuada de profissionais da educaqao: e o atendimento em

educar;io especial;
18. desenvolvei curriculos e propostas pedagogicas especlficas para edt'rca96o

escolar para as escolas do campo. incluindo os conleidos 
. 
cullurais

correspondentes as respectivas comunidades e considerando o lonalecimento

Ou, piati.^ socioculturais' produzindo e disponibilizardo materiais did6ticos

espeiificos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiCncia:

tq. miUitizar as famitias; setores da sociedade civil' articulando a educaqao formal

com experiOncias de educagdo popular e cidad6' com os propositos de que a

educagao seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle

social sobre o cumprimenlo das polilicas publicas educacionais:. . .

ZO. prornoret a articuiagio dos p.ogramas da area da educaqio' de ambito local e
-' 

iu"ionut. com os de outras,in"ur. corno saide, trabalho e emprego' assistencia

,""i"i, 
".p"n" 

e cultura. possibilitando a criagao de rede de apoio integral as

iamilias, como condigio pira a melhoria da qualidade educacionalr

2l ;i;;;, mediante articulagao entre os 6rgaos responsdveis pelas iireas da
-' 

ru;a. . Ju 
"Or.uqao. 

o atendimento aos (ds) estudantis da rede escolar publica

a" aa*"ia"-Uati"" por meio de a96es de prevenqao' promoqao e atenqao 
'r

saride;
ZZ. 

"rlU"t"a". 
u90". 

"fetivas 
especificamente voltadas para a promoqao' prevenQao'

-- 
"-9t"; atendimento d sairde e i integridade fisica' mental e emocional dos
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(das) profissionais da educaqeo. como condigio para a melhoria da qualidade

educacional:
23. fortalecer, com a colaboragio tecnica e financeira da Uniao. em articulaqao com

o sistema nacional de avaliagao, os sistemas estaduais de avaliagao da educaqio

bdsica, com participaqao. por adesao. das redes municipais de ensino. para

orientar as politicas pfblicas e as praticas pedag6gicas. com o lornecimento das

informaQdes es escolas e d sociedade:

24. promover. com especial €nfase. em consonincia com as diretrizes do Plano

i.lacional do Livro e da Leitura, a lormaqao de leiiores e leitoras e a capacitaqao

de professores e professoras. bibliotecdrios e bibliotec'irias e agentes da

comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura de acordo com

a especificidide das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem:

25. instituir, em articulagao com os Estados, os Municipios e o Dist to Federal'

programa nacional de formagio de professores e professoras e de alunos e alunas

pu.i p.o-or", 
" "on.olidar 

politica de preservaqao da memoria nacional;

26. promover a regulagao da oferta da educaseo basica pela iniciativa privada' de

io*u u g.-tit u qrulidade e o cumprimento da funqdo social da.educagio:

27. estabeleJer politicas de estimulo ds escolas que melhorarem o desempenho no

kleb- de modo a valorizar o merito do corpo docente' da direqao e da

comunidade escolar'

META 08 - Elevar a escolaridade mddia da populaqao de 18 (dezoito) a 29 (vinte e

noral-unor, O" aoOo u alcanqar, no minimo, 12 (doze) anos de esludo no iltimo ano de

"is",,.iu 
d;s" pfano. para as populagdes do campo, e dos 2570 (vinte e cinco por cenlo)

rnli, o"Ui.i. e igualar a escolandade mddia entre negros e nao negros declarados A

Fund;gao lnstituto Btasileiro de Geografia e Estatistica - IBCE

Estret6giss

l. institucionalizat progmmas e desenvolver tecnologias para corregao de fluxo'- 
furu ,aornpunhurento pedagogico individualizado e para 

,recuperacao 
e

irogressio'parcial, bem como priorizar estudantes com rendimenlo escolar

iefa'sado. considerando as especificidades dos segmentos populacionais

considcrados:2榊
嚇備毒犠∫墳書暮:

謂膜鍬1::』Tf轟爵T:器
quC 8針

雛蹴aoC°

mn.dttcま

:器i‖lZ]:蟹 :。 gratuit:alllxalncs d:a certificagAo da conclusao dos ensinos

iundamental e mddio;
3 ;;;;;",, em parceria com as 6reas de saide e assistdncia social' o

acomoanharnento e o monttoramento do acesso d escola especificos para os

;.;#;;;;;;;t"t"nais considerados, de maneira a estimular a ampliaqio do

u,lniirnan,6 aa.t"t L*) esludanles na rede publica regular de ensino:
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META 09 - Elevar a taxa de alfabetizagao da populaqao com 15 (quinze) anos ou mais

para 93,5y0 (noventa e tr€s inteiros e cinco dicimos Por canto) atd 2015 e. atd o final da

vig€ncia deste PME, enadicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta

por cento) a taxa de analfabetismo funcional

ESTRATIGIAS:

l. assegurar a oferta gratuita da educafao de jovens e adultos a todos os que nao

tiveram acesso ir educagao bdsica na idade pr6pria:

2. realizar diagn6stico dos jovens e adultos com ensino fundamental e mddio

incompletosl para identificar a demanda ativa por vagas na educagio de jorens e

adultos;
3. implementar a96es de alt'abetizaqdo de jovens e adultos com garantia de

conlinuidade da esrolarila$ao bAsica:

4. realizar avaliagio, por meio de exames especificos que permita-aferir.o grau de

alfabetizagao iejovens e adultos com mais de l5 (quinze) anos de idade;

S. l*""utu, u90". ai atendimento ao (il) estudante da educaqao de jovens e adultos_ 
,o, aaio de programas suplementares de lmnsporte alimenta9ao e saide'

i*turira ut.ndi.into oftalmol6gico e fornecimento gratuito de 6culos' em

aniculaqao com a area da saide.
t- aDoiar tdcnica e financeiramente projetos inoradores na educaqao de jorens e" 

;i;i;t qr. .ir.. uo desenvolvimento de modelos adequados 
'rs 

necessidades

especificas desses (as) alunos (as)i

7. 
"r[ub.I""". 

,""unismos e incentivos que integrem os segmenlos emPregadores'

;dlt;;; " privados, e os sistemas de insino' para promover a compalibilizacao

lu;oauau i" t.utufno dos empregados e das empregadas com a ofefia das acdes

Ji'-' utiuU"tiruqao e ie educaqio de jovens e adultos:

implem"nta. progrumas de capacitagao tecnot6gicada populaqao iovem e adulta'

direcionados para os segmentos com baixos niveis de escolarizaqao fomlal e

para os (as) alunos (as) com defici6ncia, a(iculando os sistemas de ensino' a

heae fiairat de Educagdo Profissional' Cientifica e Tecnol6gica as

universldades, as cooperativas e as associaqdes por meio de a96es de extensao

desgnvolvidasemcentrosvocacionaistecnol6gicos,comtecnologiasassistivas
qu" iuuot"gu* u 

"fativa 
inclusao social e produtiva dessa populagio;

4. promovq busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos

populacionais considerados. em parceria com as areas de assist6ncia social'

saride e proteqio Ajuventude.
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considerar, nas politicas p(rblicas de jovens e adultos, as necessidades dos

idosos, com vistas d promogao de politicas de erradicagdo do analfabetismo, ao

acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas. culturais e esportivas.

d implementagao de programas de valorizaqao e compartilhamento dos

conhecimentos e experi€ncia dos idosos e i inclusao dos temas do

enrelhecimento e da velhice nas escolas.

Oferecer, no minimo, 2570 (vinte e cinco por cento) das matriculas de educagao

de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e mddio, na forma integmda e

educagio profissional.

⌒

^

Estrat`gias

l mantCr prograrla dc cduca9aO dcjovcns c adtlllos vOkado a cOndusお
do cndno

fundarnental c a FollllaoaO prOflssional inicial,dc lonlla a cstimular a concluslo

椰鷲:肝1鯖驚零曇』撚T'轟蹴需齢
dc escolaridadc do trabalhador c da

trabalhadoral

2 1∫

[I[:iぉ曙lil」
::ξ

lli‖iti:DI馳
::lkl舞::ir窓1基

ld:ti錦
鷺

, c considcrando aS CSpcciftcidades das

器盟驚幅器島:お器駆
d“ ∞mu面d“いh“

"n■

cq“応mbd^,
)a distancia:
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META l0 - Oferecer, no minimo. 25% (vinte e cinco por cento) das matriculas de

"arcagao 
Oe.loren. e adultos, nos ensinos fundamental e mddio' na lorma integrada d

educag6o profissional.
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6. fomentar a oferta piblica de lbrmagao inicial e continuada para trabalhadores e

trabalhadoras aniculada a educaqao de jovens e adultos. em regime de

colaboragio e com apoio de entidades privadas de lbrmagdo profissional
vinculada-s ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento

a pessoa com deficiCncia. com atuagao exclusiva na modalidade;

META ll Garantir. em regime de colaboragio com a Uniio. os. no prazo de I (um)

ano de vig€ncia deste PME, polilica de lormagio dos profissionais da educaqao de que

tratam os incisos I, II e Ill do capul do art. 6l da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educaqao basica possuam

formagao especifica de nivel superior, obtida em curso de licenciatura na drea de

conhecimento em que atuam

ESTRATTCIAS:

l. atuar, conjuntamenle, com base em plano estrategico que apresente diagndstico

das necesiidades de lormaqio de profissionais da educaqio e da capacidade de

atendimento. por parte de irlstituig6es piblicas e comunit'irias de educaiao

superior existentes no Estado, e defida obriga9des reciprocas entre os participes;

2. consolidar e ampliar plataforma eletrOnica para organizar a ofena e as matriculas

em cursos de formaqdo inicial e continuada de profissionais da educagdo, bem

como para divulgar e atualizar seus curriculos eletrdnicos:

3. implementar programas especificos para formaqao de profissionais da educagio

para as escolas do campo e de para a educagao especial;

4. valorizar as pr6ticas di ensino e os estagios nos cursos de formagao de nivel

mddio e superior dos profissionais da educaqio. visando ao trabalho sistem6tico

de articulagao entre a iormaqio academica e as demandas da educagdo b6sica:

5. implementar cursos e programas especiais para assegurar formaqao especifica na

educagao superior. nas reipectivas dreas de atuagAo' aos docentes com fbrmaqio

de nivel mddio na modalidade normal' nao licenciados ou licenciados em area

diversa da de atuagao docente' em efetivo exercicioi

6. fomentar a oferta de cursos t6cnicos de nivel m€dio e tecnol6gicos de nivel- 
"upatio, 

destinados il formaqao. nas respectivas ereas de atuafao' dos (as)

prifLssionais da educagdo de outros segmentos que. nao os do magistdrio;

7. instituir programa de concessio de boisas de estudos para que os professores de' 
iJio.* d*'es"olas p[blicas de educagdo bdsica realizem estudos de imersdo e

aperfeigoamento nos paises que tenham como idioma nativo as linguas que

lecionem:
8. desenvolver modelos de formaqao docentc para a educaqeo- protissional que
- 

,"i".ir"t u *p*i€ncia prritica, por melo da ofefla' nas redes lederal e estaduais

a" 
"a."uqa" 

prohssionai, de cuisos voltados a complementaqao e certificagAo

didetico-pedagdgica de profi ssionais experientes'
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ESTRATECIAS:

l. realizar, em regime de colaboragSo' o planejamento estratdgico para

dimensionamento da demanda por formaqao continuada e fomentar a respecliva

oferta por parte das instituigoes piblicas de educaSao superior. de forma

orginica e aniculada d politica de formagao do Estado;

2. exiandir programa de;omposigao de acervo de obras didAticas, paradiddticas e

iJe'literatura i de dicionirios' e programa especifico de acesso a bens culturais'

incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille' sem prejuizo de

outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede

piblica de educagao b6sica, favorecendo a constru9ao do conhecimenlo e a

valorizagdo da cultura da in\estigafao:
3. amptiar a oferta de bolsas de eitudo para pos-graduaqao dos professores e das

nrofessoras e demais profissionais da educa(ao besica:

4. i;;i;..; 
" 

formaqao dos professores e das professoras das escolas pirblicas de

;;;"ra" basica' por meio da implementagao das aqoes do Plano.Nacional do

Lirro'" L"itu,u e da instituigao i" p'og'ornu nacional de disponibilizaqAo dc

recursos Para acesso a bens culturais pelo magistdrio piblico'

META 13 Valo zar os (as) prohssionais do magislerio da rede publica de educaqao

basicadelormaaequipararseurendimentomidioaodos(as)demalsProllsslonarscom
;;;l;tiird" ;qr*alente, atd o final do sexlo ano de vigcncia deste PME'

ESTRATIiGIAS:

l.constituircomotarefadol6rumpermanenteoacompMhamentodaevoluQao' ;;lrtt"f;;; ;"; de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de

ii"ri"lfli. - PNAD. periodicamente dilulgados pela FundacSo lnstituto

g;lt"i.o de Geografia e Estatistica - IBGEi

i*if"-"",.. no ambito da Uniao' dos Estados do Distrilo Federal e dos

iti,l"i"tpi"t prr-t o. ( arreira para os { asl Prollssionais do.magislerio das redes

",itfi.ui 
aa educacao basica' observado: os critdrios esubelecidos na Lei no

iiilri. a. ri-J.;irilo de 2008. com implantagio gradual do cumprimento da

jomada de trabalho em um inico estabelecimento escolar;

U. 
'neio.mutar o Plano de Cargos e Careira do Magistdrio de modo a acompanhar

- 
"t 

i.Ji".t a. *":,ste do Piio Nacional dos Profissionais do Magisterio'

META 12 - Formar, em nivel de p6s-graduagao. 509/0 (cinquenta por cento) dos

professores da educagao basica. ati o iltimo ano de vigencia deste PME, e garantir a

todos (as) os (as) profissionais da educagio brisica fbrmagio continuada em sua erea de

atuagio, considerando as necessidades e demandas das escolas municipais.
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META l,!- Atualizar, no prazo de 2 (dois) anos, o plano de Carreira dos prcfisslonals

da educagdo bdsica, tomando como referCncia o piso salarial nacional profissional.

definido em lei federal. nos termos do inciso Vlll do art 206 da Constituiqao Federal

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, ne 97-Centro -Vertentes' PE

CEP:55.770_OOO _ FONE: 81.3734_1109 _ CN Pl: 1O' 295'E87/0001'60

ESTRATTGIAS:

I , estruturar a rede municipal de educaqeo de modo que, at€ o inicio do lerceiro

ano de vig€ncia deste PME, 90yo (noventa por cento)' no minimo, dos

respectivos profissionais do magistdrio e 507o (cinquenta por cento). no minimo'

dos respectiros proltssionais da educaqao nao docentes sejam ocupantes de

cargos de provimento eletivo e estejam em exercicio nas escolas a que se

encontrem vinculados;
2. implantar, nas redes ptiblicas de educaqao biisica, acompanhamento dos

p;fissionais iniciantes, iupervisionados por equipe de profissionais experientes'

! fi* d" fundu."n,ar. com base em avaliaqao documentada' a decisdo pela

efetivaqao ap6s o esdgio probatorio e oferecer, durante esse periodo' curso de

aprofundaminto de eitudos na drea de atuagdo do (a) professor (a)' com

a'""iuqu" pu.u os conteldos a serem ensinados e as metodologias de ensino de

cada disciPlina;
3. ;;;;;, n'o, pluno. de Carreira dos profissionais .da educaqao licenQas

."mun"radu. e incentivos para qualificagdo profissional' inclusive em nivel de

p6s-gradua9ao stricto sensu;

4. ion.Id"ra, u, esp"cificidades socioculturais das escolas do campo no provimento

de cargos efetivos para essas escolas:

5. ;i-;;;; 
" 

exist€ncia de comissoes permanentes de profissionais da educaqao'

oara subsidiar o 6rgao competente na elaboraqao' reestruturagao e

implementagdo do plano de Carreira'

META l5 - Assegurar condig6es, no prazo de 2 (dois) anos' para a efetivaQeo da gestao

;;;;;il" ;; ;;r"as6o, asiociada a critdrios tecnicos de md to e desempenho e A

;;;J;ibii"" d comunidade escolat. no ambito das escolas ptiblicas' prevendo

recursos e apoio tdcnico pam tanto'

ESTRATTGIASI

1. ampliar os plogramas <Je apoio e formagao aos (d's) conselheiros (as) dos

"o,i."ttro. 
de ac-ompanhamento e controle social do Fundeb' dos conselhos de

"ir."ni"ga" "r".f"t' " 
aos (as) representantes educacionais em demais 

-conselhos
;;";;;;;J"^."i. de politicas publicas' garantindo a esses colegiados

recusos financeiros, espaqo fisico adequado' equipamentos e meios de
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3.

L

5.

6.

transporte para visitas d rede escolar, com vistas ao bom desempenio de suas

fung6es;
constituir F6rum Permanente de Educagdo, com o intuito de coordenar as

confer€ncias municipais, bem como efeluar o acompanhamento da execu9ao

deste PME;
estimular, em todas as escolas. a constituigao e o lbrtalecimento de gremios

estudantis e associag6es de pais, assegurando-lhes, inclusive, espagos adequados

e condigoes de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulagao

org6nica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representagoes;

estimular a constituiqao e o fonalecimento de conselhos escolares, como

instrumentos de participacao e fiscalizagio na gestzio escolar e educacional.

inclusive por meio de programas de formagio de conselheiros. assegurando-se

condigdes de f'uncionamento autonomo;
estimular a panicipagao e a consulta de profissionais da educagdo. alunos (as) e

seus familiares na formulagao dos projetos politico-pedagogicos' curriculos

escolares, planos de ges6o escolar e regimentos escolares, assegurando a

panicipagao dos pais na avaliagdo de docentes e gestores escolaresi

luuore"", procet.o. de autonomia pedag6gica' administrativa e de gestao

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, nc 97 _Centro -Vertentes _ PE
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financeira nos estabelecimentos de ensino;

7. desenvolver programas de formagdo de gestores escolares bem como aplicar

p.ora esp""ifica, a fim de subsidiar a definig6o de critdrios objetivos para o

provimenio dos cargos. cujos resultados possam ser utilizados por adesAo'

META 16 - Ampliar o investimento pirblico em educagao pirblica de forma a atingir'

no.inirno. o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Intemo Bruto - PIB do

municipro no So lquinto; ano de vigCncia desla Lei e' no minimo' o equivalente a l0%o

tdez por centotdo PIB ao final do decEnio'

ESTRATEGIAS

l- sarantir fontes de financiamento pemanenles e suslenta\eis para todos os
' il;;.: ;;;;. modalidades da educaqdo bdsica' obsenando'se as politicas de

""f"U","id" 
entre os entes federados' em especial as decorrentes do- art 60 do

a1o a"t iltp"tieo.. Constitucionais Transitorias e do $ lo do an 75 da Lei no

b.lq+, a" zri a" 
'a*"mbro de 1996. que tratam da capacidade de atendimento e

ao .riorgo fiscal de cada ente federado' com ristas a atender suas demandas

educacionais a luz do padrao de qualidade nacional:

2. destinar a manutengio e desenvolvimento do ensino' em acresclmu aos recurcos
- 

uincutudo. nos ternos do art 2l2 da ConstituiQao Federal' na forma da lei

atpaaii"a. " 
pr.A" da panicipaqdo no resultado ou da compensaqdo financeira

p.i".^pto,uqao a. pcrrolco c gdt naturol c L'ulrus re(ursos' com a findl'dalc Ll(

curnpri.ento da."ia prcvista no inciso Vl do caput do art' 214 da ConstituiQao

Federal:
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ｎ
， fortalecer os mecanismos e os insfumentos que assegurem, nos ternos do

panlgrafo inico do art. 48 da Lei Complementar no l0l, de 4 de maio de 2000, a
transparencia e o controle social na utilizagao dos recursos piblicos aplicados
em educagao, especialmente a realizagio de audi€ncias piblicas. a criagdo de

ponais eletr6nicos de transparencia e a capacitagio dos membros de conselhos
de acompanhamento e aontrole social do Fundeb. com a colaborageo do

Ministdrio da Educagao, da Secretaria de Educaqio do Estado e os Tribunais de

Contas da Uniao e do Estado.
definir crit6 os para investimento de recursos adicionais dirigidos d educagao ao

longo do dec€nio, que considerem a equalizagio das oponunidades

educacionais, a vulnerabilidade socioecondmica e o compromisso tdcnico e de

gestao da educa9ao do municipio.

4
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