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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2015 – 2025
METAS E ESTRATÉGIAS
META 1
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.
Etapa

Matrículas

Creche (0 a 3 anos)

2014 - 198
2015 - 180
2014 - 264
2015 - 286

Pré-Escola (4 a 5 anos)

Demanda manifesta
por vaga
100
56
0
0

Percentual de atendimento da
demanda manifesta
66%
76%
100%
100%

Fonte: Unidade Escolar Municipal – 2014/2015

ESTRATÉGIAS
1.1. Construir, reformar, ampliar e regulamentar escolas de educação infantil, com recursos
próprios ou em parceria com a união, estado e instituições privadas, em conformidade com os
padrões arquitetônicos estabelecidos em legislação vigente, respeitando as normas de
acessibilidade, ludicidade e aspectos culturais e regionais.
1.2. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 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.
1.3. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade,
programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação
infantil.
1.4. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, 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.
1.5. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional
especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) 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.
1.6. Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio
da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento
integral das crianças de até 3 (três) anos de idade.
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1.7. Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares,
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam
a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao
ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental.
1.8. 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.
1.9. 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.
1.10. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda de pré-escola
(4 a 5 anos), como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta.
1.11. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5
(cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

1.12. Fortalecer e ampliar as parcerias com a União e o Estado, e uso de recursos próprios para
garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros materiais
pedagógicos acessíveis nas escolas de educação infantil, considerando as especificidades das faixas
etárias e diversidades em todos os aspectos, com vistas à valorização e efetivação do brincar nas
práticas escolares, durante o processo de construção do conhecimento das crianças.
1.13. Estruturar, em regime de colaboração com a União e o Estado, um ambiente tecnológico, com
jogos interativos, programas para computador, aplicativos educacionais, apropriados às crianças,
para 100% das escolas de educação infantil.
1.14. Promover a formação continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo
progressivamente estratégias que possibilitem inovar e qualificar o trabalho pedagógico
desenvolvido nesta etapa.
1.15. Garantir o cumprimento da Lei Federal n° 12.796/2013 que altera a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
formação dos profissionais da educação e dar outras providências.

META 2
Universalizar 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.
Etapa

Ensino Fundamental de 9 anos

Percentual da população de 6 a 14 Percentual da população de 16 anos
anos que frequentam a escola
com pelo nos o ensino fundamental
completo
98,8
77,7
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Fonte IBGE/Censo Populacional 2011

Etapa
Ensino Fundamental
Anos Iniciais

Ensino Fundamental
Anos finais

Distorção idade-série em 2013 com atraso escolar de 2 anos ou mais
1° ano – 1%
2° ano – 8%
3°ano – 14%
4° ano – 13%
5° ano – 21%
6° ano – 11%
7° ano – 15%
8° ano – 8%
9° ano – 17%

Fonte: INEP 2013

ESTRATÉGIAS
2.1. Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância permanente
de que trata o § 5º do art. 7º da Lei 13005 de 25 de junho de 2014, a implantação dos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular
do ensino fundamental.
2.2. Fornecer transporte escolar para os alunos da zona rural.
2.3. 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 (as) alunos (as), em colaboração com as famílias e
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.4. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
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, a identidade cultural e
as condições climáticas da região;
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 (as) alunos (as) dentro e fora dos
espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural.
2.7. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias.
2.8. Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a
habilidades, inclusive mediante certames e concursos municipais, estaduais e nacionais.
2.9. Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas,
interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo
municipal.
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META 3
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).
Etapa
Ensino Médio (15 a 17 anos)

Percentual de
universalização
75,8%

Percentual de escolarização líquida
61,7%

Fonte: IBGE/Censo Populacional 2010

ESTRATÉGIAS
3.1. 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 proteção à adolescência e à juventude.
3.2. Fornecer transporte escolar para os alunos da zona rural e a outras cidades para o aluno realizar
o ensino médio integrado a educação profissional.
3.3. Implementar política de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação à
orientação sexual ou à identidade de gênero e étnico-racial, criando rede de proteção contra formas
associadas de exclusão.
3.4. Promover a relação das escolas com instituições culturais e equipamentos públicos de cultura
(bibliotecas, teatros, museus, entre outros).

META 4
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.
Etapa
Educação Básica Pública
04 a 17 anos

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que
frequenta a escola
96,5%

Fonte: IBGE/Censo Populacional – 2010

ESTRATÉGIAS
4.1. Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que
dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
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4.2. Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação
continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas
urbanas.
4.3. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e
suplementar, a todos (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 avaliação, ouvidos a família e o aluno.
4.4. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material
didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em
todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas
habilidades ou superdotação.
4.5. 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 (às) alunos (as)
surdos e com deficiência auditiva do Ensino Fundamental dos anos iniciais.
4.6. Garantir na Proposta Pedagógica das escolas municipais, a inclusão de ações voltadas ao
atendimento da educação inclusiva.
4.7. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento
educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar 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 ao estabelecimento de condições adequadas
para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.
4.8. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do
processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do
atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e
intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente
surdos, e professores bilíngues, quando houver demanda.
4.11. Buscar junto ao Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e estatística
competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17
(dezessete) anos.
4.12. Promover, quando julgar de alta relevância 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, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
matriculados na rede pública de ensino.
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4.13. Aprimorar, ao longo da vigência deste PME, a formação continuada de professores para o
atendimento educacional especializado nas escolas da rede municipal de ensino.
4.14. Garantir na Proposta Pública Pedagógica das escolas, a inclusão de ações voltadas ao
atendimento da educação inclusiva.
4.15. Garantir um cuidador ou estagiário para atendimento dos estudantes com deficiência que
apresentam dificuldades acentuadas na autonomia nas escolas públicas municipais.

META 5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental.
Etapa

Percentual de alunos
alfabetizados

1° ano

Percentual de aprovação

Percentual de retenção

100%

0%

2° ano

87,1

87,1

12,9

3° ano

91,5

91,5

8,5

Fonte: Unidade Escolar Municipal

ESTRATÉGIAS
5.1. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental,
articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos
(as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças.
5.2. Manter e aprimorar instrumentos de avaliação municipal periódicos e específicos para aferir a
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a criarem os
respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas
para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental.
5.3. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as)
alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.4. Estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças,
com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras,
estimulando a articulação entre programas estaduais e federais de pós-graduação stricto sensu e
ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização.
5.5. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades,
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade
temporal.
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META 6
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 (as) alunos (as) da
educação básica.
Ano

Educação Infantil

2014

Matrículas Integral
427

267

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais

Taxa
Matrículas
atendimento
63%
973

Integral

Taxa atendimento

236

24%

Fonte: Departamento Municipal de Educação

ESTRATÉGIAS
6.1 Instituir, em regime de colaboração com a União e o Estado, programa de construção de escolas
com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral,
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social.
6.2. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e
com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus,
teatros, cinemas e planetários.
6.3. 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 14 (catorze)
anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado
em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas.
6.4. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a
expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas,
esportivas e culturais.
6.5. Ampliar e reformar, em regime de colaboração, as escolas com padrão arquitetônico e de
mobiliário adequados para atendimento em tempo integral, prioritariamente para crianças e
adolescentes, em situação de vulnerabilidade social.
6.6. Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras cobertas poliesportivas,
laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios,
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material
didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral.

META 7
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB:
IDEB
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Rede Municipal

2015
6,1

2017
6,3

2019
6,5

2021
6,8
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Anos Finais do Ensino Fundamental
Rede Estadual
Ensino Médio
Rede Estadual

5,0

5,3

5,5

5,8

4,2

4,6

4,9

5,1

Fonte: INEP 2014

ESTRATÉGIAS
7.1. Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental (anos iniciais),
respeitada a diversidade regional, estadual e local.
7.2. Assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do
ensino fundamental (anos iniciais) 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;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino fundamental (anos
iniciais) 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.
7.3. Constituir, de acordo com a realidade local, preferencialmente por ocasião da elaboração da
Proposta Pedagógica das escolas um conjunto 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.
7.4. Induzir processo contínuo de autoavaliação 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 (as) profissionais da educação e o aprimoramento da
gestão democrática.
7.5. Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do Ideb,
diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo
equidade da aprendizagem.
7.6. Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a
educação infantil, o ensino fundamental (anos iniciais) e incentivar práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos
e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos,
bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas.
7.6. Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) 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, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às
necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de
deslocamento a partir de cada situação local.
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7.7. Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de
computadores em banda larga de alta velocidade nas escolas da rede municipal, promovendo a
utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação.
7.8. Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e assistência à
saúde.
7.9. Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica,
abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o
acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos
e laboratórios de informática e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com
deficiência.
7.10. Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação e
aquisição de equipamentos para escolas municipais, visando à equalização regional das
oportunidades educacionais.
7.11. Informatizar integralmente a gestão das escolas municipais e do departamento municipal de
educação, bem como manter programa municipal de formação inicial e continuada para o pessoal
técnico do departamento de educação.
7.12. Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações
destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência
doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção
da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.

META 8
Elevar 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, até o último ano de vigência deste Plano, em
consonância com o PNE, para as populações do campo e populações mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Escolaridade Média da Escolaridade Média da
população de 18 a 29 população de 18 a 29
anos
anos residente em área
rural
8,7 anos

10,2 anos

Escolaridade Média da
população de 18 a 29
entre os 25% mais
pobres
7,7 anos

Fonte IBGE/Censo Populacional – 2010

ESTRATÉGIAS

Razão
entre
a
escolaridade média
da população negra e
não negra de 18 29
anos
74,4%
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8.1. Divulgar e estimular o acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino
fundamental e ensino médio.
8.2. Garantir transporte, para outros municípios, para realização de cursos supletivos para conclusão
do ensino fundamental e ensino médio e para realização de cursos técnicos e de educação
profissional.
8.3. Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e permanência na escola específicos para os segmentos populacionais
considerados e colaborar com a escolas para a garantia da frequência e apoio à aprendizagem, de
maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública regular de
ensino.
8.4. Promover busca ativa de jovens e adultos fora da escola, pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção ao
adolescente.

META 9
Superar, até o final da vigência deste PME, o analfabetismo absoluto e contribuir para redução da
taxa de analfabetismo funcional.
N° de alfabetizados

N° de analfabetos

5871

1194

Percentual de
alfabetizados
83%

Percentual de
analfabetos
17%

Fonte IBGE/Censo Populacional – 2010

Percentual de alfabetização da população de 15 Percentual de analfabetismo funcional da
anos ou mais de idade
população de 15 anos ou mais de idade
90,8%
27,7%
Fonte IBGE/Censo Populacional – 2010

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. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da
escolarização básica.
9.3. 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.
9.4. Executar ações de atendimento ao estudante da Educação de Jovens e Adultos por meio de
programas suplementares de alimentação e livro didático.
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9.5.Garantir transporte, para outros municípios, para realização de cursos supletivos para conclusão
do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Técnicos e de Educação Profissional.
9.6. Divulgar e estimular o acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino
fundamental e ensino médio;
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,
em articulação com a área da saúde;
9.8. Assegurar a formação continuada de professores da rede municipal de ensino, visando o
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras.

META 10
Apoiar, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, no
ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
Município
Clementina

Percentual
0,0%

Fonte: IBGE/Censo Populacional – 2010

ESTRATÉGIAS
10.1. Divulgar as matrículas de educação profissional no ensino fundamental e nível médio.
10.2. Apoiar por meio de divulgação de cursos de educação de jovens e adultos, no ensino
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
10.3. Garantir transporte, para outros municípios, para realização de cursos de educação de jovens.

META 11
Apoiar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio especialmente as oriundas
da expansão do segmento público.
Alunos matriculados
Araçatuba

Alunos matriculados
Birigui

Alunos que utilizam o
transporte público

23

13

36

Fonte: Departamento Municipal de Educação de Clementina

ESTRATÉGIAS
11.1. Apoiar por meio de divulgação as matrículas e a expansão da oferta da educação profissional
técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino.
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11.2. Apoiar por meio de divulgação 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.
11.3. Apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes
públicas estaduais de ensino.
11.4. Apoiar por meio de divulgação, em regime de colaboração com a União e o Estado, expansão
do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, preservandose seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do estudante, visando à formação de
qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento
da juventude.
11.5. Apoiar por meio de divulgação a oferta de programas de reconhecimento de saberes, para fins
da certificação profissional em nível técnico.
11.6. Apoiar por meio de divulgação a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional
técnica de nível médio pelas 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.
11.7. Garantir transporte, para outros municípios, para realização de cursos de educação
profissional técnica de nível médio.

META 12
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.
Ano
2014

Matrículas na Educação Superior*
135

Fonte: Departamento Municipal de Educação de Clementina
Obs.: Dados de estudantes que utilizam o transporte escolar público municipal

ESTRATÉGIAS
12.1. Oferecer educação superior em parceria com Universidades através de polo presencial local.
12.2. Garantir transporte para os alunos que optarem por cursos superiores não oferecidos no
município.
12.4. Apoiar a educação superior na divulgação de seus cursos e vagas, bem como no fortalecimento
de sua imagem institucional.
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12.5. Apoiar por meio de divulgação, os programas dos governos estadual e federal de
financiamento do ensino superior: Programa Escola da Família, PROUNI, SISU e FIES.
12.6. Apoiar por meio de divulgação, a oferta de educação superior pública e gratuita
prioritariamente para a formação de professores para a educação básica, bem como para atender
ao déficit de profissionais em áreas específicas.

META 13
Incentivar o aumento do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, visando à
formação dos profissionais da educação municipal em nível de mestrado e doutorado.

Categoria
Magistério público da educação básica – Rede Municipal

Mestrado
0

Doutorado
0

Fonte: Departamento Municipal de Educação

13.1. Aderir, conforme a viabilidade e a oferta, a programas e parcerias com instituições públicas de
educação superior com apoio da União e Estado para a oferta de vagas em cursos em nível de pósgraduação stricto sensu para os profissionais da educação básica municipal, detentores de cargos de
provimento efetivo.
13 .2. Assegurar a utilização de certificados de conclusão de pós graduação stricto sensu, para fins
de evolução funcional aos profissionais efetivos, após estágio probatório, da educação básica
municipal.
13.3. Prever no Plano de Carreira dos profissionais da educação básica do município, afastamento
sem remuneração para qualificação profissional, inclusive em nível de pós graduação stricto sensu, a
critério da administração.

META 14
Apoiar e incentivar, em regime de colaboração com a União, Estados e Municípios, política de
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da
Lei nº. 9394, de 20/12/1996, visando à formação dos professores da educação básica em curso de
licenciatura específica de nível superior, na área de conhecimento em que atuam.
Categoria

Total

Magistério público da educação básica
Rede Municipal

58

Curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam
56

Percentual
96%

Fonte: Departamento Municipal de Educação de Clementina

ESTRATÉGIAS
14.1. Manter, por meio de parceria com instituições públicas de educação superior, o Polo de
Apoio Presencial no município, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e
interiorizar o acesso à graduação (em fase de implantação).
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14.2. Divulgar o acesso às plataformas eletrônicas (a exemplo da Plataforma Paulo Freire), para fins
de matrícula em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação.
14.3. Incentivar a participação de professores nos programas específicos para formação de
profissionais da educação, para a educação especial.
14.4. Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível superior dos
profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação
acadêmica e as demandas da educação básica.
14.5. Divulgar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de
professores para a educação básica, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas
específicas.
14.6. Assegurar a utilização de certificados de conclusão de cursos de graduação em nível

superior aos professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental – PEB I efetivos, após
estágio probatório, do magistério da rede municipal de ensino, para fins de evolução
funcional, conforme o previsto no Plano de Carreira, exceto aqueles utilizados como
requisito para o cargo.

META 15
Formar, em nível de pós-graduação lato senso, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica pública municipal, até o último ano de vigência deste PME, e
garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades e demandas do sistema municipal de ensino.
Categoria

Total

Magistério público da educação básica
Rede Municipal

58

Total de docentes efetivos com
pós graduação
23

Percentual
40%

Fonte: Departamento Municipal de Educação do município de Clementina

ESTRATÉGIAS
15.1. Realizar, em regime de colaboração com a União e o Estado, o planejamento estratégico para
dimensionamento da demanda por formação continuada de forma orgânica e articulada à políticas
de formação do sistema municipal de ensino.
15.2. Manter e aprimorar plano de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de
literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e
materiais produzidos em Libras e em Braille, 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.
15.3. Estimular a utilização de materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles
com formato acessível, disponibilizados gratuitamente no portal eletrônico nacional/estadual para
subsidiar a atuação dos professores da educação básica.
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15.4. Assegurar a utilização de certificados de conclusão de cursos de pós-graduação e de
capacitação, para fins de evolução funcional para os profissionais efetivos, após estágio probatório,
do magistério da rede municipal de ensino, conforme o previsto no Plano de Carreira.

META 16
Assegurar o cumprimento do Plano de Carreira para os (as) profissionais da educação básica
municipal, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em Lei Federal,
nos termos do Inciso VIII do Artigo 206 da Constituição Federal.
Ano

Piso Nacional

Valor (R$)

Horas

2015

Professor

1.917,78

40 horas

Ano

Salário Rede Municipal de Ensino

Valor (R$)

Horas

Professor de Educação Infantil

1.603,40

25 horas

Professor de Ensino Fundamental – 1.899,30
PEB I
Professor PEB II – Educação Física
2.069,40

30 horas

2015

24 horas

Fonte: Departamento Municipal de Educação do município de Clementina

ESTRATÉGIAS
16.1. Fazer cumprir a Lei Municipal 2064/2013 onde está definido a composição da jornada de
trabalho, respeitando 1/3 da carga horária para o desempenho de atividades extra-classe.
16.2. Acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial dos profissionais do magistério
público da educação básica do município de Clementina.
16.3. Prever, no plano de carreira para os profissionais efetivos, após estágio probatório, do
magistério do ensino público municipal, a utilização de certificados para fins de evolução funcional.

META 17
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 da União
para tanto.
Gestão Democrática na educação pública municipal de Clementina (Legislação Geral/Documentos)
Lei Municipal n° 1371/1998 – Estatuto do Magistério Público Municipal
Lei Municipal n° 1372/1998 – Plano de Carreira do Magistério Público Municipal
Regimento Escolar das Escolas Municipais
Estatuto da Associação de Pais e Mestres (APM) das Escolas Municipais
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Plano de Gestão e Proposta Política Pedagógica das Escolas Municipais
Legislação dos Conselhos de Alimentação Escolar, Educação e FUNDEB

ESTRATÉGIAS
17.1. Estimular, em todas as redes de educação básica municipal, a constituição e o fortalecimento
de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando - lhes, inclusive, espaços adequados e
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos
escolares, por meio das respectivas representações.
17.2. Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de
educação, 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.
17.3. Estimular a participação e a consulta de profissionais de educação, alunos e seus familiares na
formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares.
17.4. Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros do Conselho de
Acompanhamento e Controle social do FUNDEB, o Conselho de Alimentação Escolar e demais
conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados e espaço físico
adequado para o bom desempenho das suas funções.

META 18
Ampliar o investimento público em educação pública municipal de forma a superar
preferencialmente o mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante
de impostos, transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos
termos do artigo 69 da Lei Federal 9.394 de 20 de dezembro de 1996, como forma de manter
coerência com a Meta 20 do PNE (Lei Federal 13005 de 24 de junho de 2014), que busca ampliar o
investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete
por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.
Recursos Aplicados

2011

2012

2013

2014

Anos

R$ 464.757,81

R$ 500.954,00

R$ 507.973,92

R$ 616.552,40

FUNDEB

R$ 2.567.609,57

R$ 2.771.848,34

R$ 3.237.468,24 R$ 3.452.870,12

Recursos Próprios

R$ 898.166,12

R$ 849.525,01

R$ 1.014.484,32 R$ 1.153.181,40

Percentual de aplicação 28,72%
– Recursos Próprios

26,78%

27,81%

26,46%

Aplicação
Profissionais

69,46%

69,28%

65,39%

QSE, convênios e outros

dos 61,12%
do
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Magistério – FUNDEB
Brasil Carinhoso – Apoio
a Creche

R$ 12.055,92

R$ 74.715,66

R$ 45.711,399

Fonte: Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Clementina – Contador Luiz Carlos Palácio

ESTRATÉGIAS
18.1. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e
modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes
federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da
capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas
demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional.
18.2. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único
do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na
utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências
públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de
conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração entre o Ministério
da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribunais de Contas.
18.3. Desenvolver, por meio do Departamento de Educação, estudos e acompanhamento regular
dos investimentos e custos por alunos da educação básica pública municipal, em todas suas etapas e
modalidades.
18.4. Buscar junto a União, sempre que necessário na forma da lei, a complementação de recursos
financeiros para atingir o valor do Custo Aluno Qualidade Inicial – CAQI e, posteriormente, do Custo
Aluno Qualidade – CAQ, assim com a parceria da participação no resultado ou da compensação
financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, a fim de garantir a plena
execução deste plano.

