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LEI Nº 3559, DE 18 DE JUNHO DE 2015.

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2015 - 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação (PME), com vigência por 10 anos, a contar da data de sua publicação, na
forma do Anexo Único desta Lei, com vistas ao cumprimento do disposto no Art. 214 da Constituição Federal e do Art. 3º da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Art. 2º

São diretrizes do PME:

I - Erradicação do analfabetismo;
II - Universalização do atendimento escolar;
III - Superação das desigualdades educacionais e promoção da cidadania;
IV - Melhoria da qualidade da educação;
V - Formação para o trabalho e para a cidadania;
VI - Promoção do princípio da gestão democrática;
VII - Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação;
VIII - Valorização dos profissionais da educação;
IX - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e a sustentabilidade.
Art. 3º As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não haja prazo
inferior definido para metas e estratégias específicas.
Art. 4º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e avaliação, a cada dois
anos, realizadas por:

I - Secretaria Municipal de Educação e Gerência Regional de Educação;
II - Câmara de Vereadores;
III - Conselho Municipal de Educação;
IV - Fórum Municipal de Educação (Comissão Permanente);
Parágrafo Único - Compete a essas instâncias:
I - Fiscalizar e avaliar a execução do PME;
II - Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;
III - Analisar e propor a revisão de percentuais de investimentos públicos em educação;
IV - Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações efetuadas.
Art. 5º O Município atuará em regime de colaboração com o Estado e com a União visando ao alcance das metas e
implementação das estratégias, objetos deste Plano.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Educação e as demais instituições educacionais do Município participantes da
elaboração deste Plano, empenhar-se-ão na sua divulgação e na progressiva realização das suas metas e estratégias, para que
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a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação.
Art. 6º Caberá aos gestores municipais a adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas
neste PME;
Art. 7º O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município serão formulados de maneira a
assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME a fim de
viabilizar sua plena execução.
Art. 8º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 2890, de 05 de outubro de 2011.

São Bento do Sul, 18 de junho de 2015.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal
Tabela 1
Evolução da População
_____________________________
|
ANO
| POPULAÇÃO |
|=================|===========|
|
2011|
75.520|
|-----------------|-----------|
|
2012|
76.215|
|-----------------|-----------|
|
2013|
78.998|
|-----------------|-----------|
|
2014|79.340*
|
|_________________|___________|

Fonte: Perfil socioeconômico de São Bento do Sul - 2014
* Projeção IBGE
Observa-se que a população de São Bento do Sul apresentou, entre 2011 e 2014 um crescimento de 4,81%, portanto, é
possível concluir que não há aumento significativo de fluxo migratório e taxa de natalidade.
Tabela 2 - IDH - IDI
_________________________________________________________________________________
|
IDH
|
IDI
|
|========================================|========================================|
|782 (25º - estado) - (113º - nacional) |
0,78|
|________________________________________|________________________________________|

Fonte: Perfil Socioeconômico de São Bento do Sul - 2014
Tabela 3 - Analfabetismo Funcional e Analfabetismo
____________________________________________________________________________________
|
Ano
|Analf. Funcional|
%
| Analfabetismo |
%
|
|================|================|================|================|================|
|
2011|
1967|
2,59|
583|
0,77|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2012|
1952|
2,56|
575|
0,75|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2013|
1903|
2,40|
561|
0,71|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2014|
1901|
2,39|
558|
0,70|
|________________|________________|________________|________________|________________|

Fonte: Perfil socioeconômico de São Bento do Sul - 2014
Tabela 4 - População com menos de 12 anos de escolaridade
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___________________________________________________________________________________
|
Ano
|
População total |
Escolaridade
|
%
|
|
|
|
inferior
|
|
|====================|====================|====================|====================|
|
2012|
58.107|
9.656|
16,62|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
2013|
58.755|
9.794|
16,67|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
2014|
59.519|
9.862|
16,56|
|____________________|____________________|____________________|____________________|

Fonte: Perfil socioeconômico de São Bento do Sul - 2014
Tabela 5 - Estabelecimentos de Ensino
___________________________________________________________________________________
|
| Estadual | Municipal |
Privada |
Total
|
|===============================|============|============|============|============|
|Educação Infantil (0-3)
|
|
20|
8|
28|
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|Educação Infantil (4 e 5)
|
|
22|
8|
30|
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|Ensino Fundamental
|
7|
25|
6|
38|
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|EJA
|
1|
1|
2|
4|
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|Ensino Médio
|
3||
4|
7|
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|Ensino Superior
|
1|
|
7|
8|
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|Educação Especial
|
|
1|1*
|
2|
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|Profissional/tecnológica
|
|
|
3|
3|
|_______________________________|____________|____________|____________|____________|

Fonte: Perfil Socioeconômico de São Bento do Sul - 2014
* Filantrópica
Tabela 6 - Matrículas na Educação Profissional e Tecnológica
___________________________________________________________________________________
|
Estadual
|
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|====================|====================|====================|====================|
|
|
|
6288|
6588|
|____________________|____________________|____________________|____________________|

Fonte: Pesquisa de campo - 2015
Tabela 7 - Matrículas Educação Infantil (0 a 3 anos)
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
|
1720|
388|
2108|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
|
1772|
388|
2160|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
|
1958|
422|
2380|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
|
1998|
399|
2397|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|

Fonte: SEMED - São Bento do Sul
Tabela 8 - Matrículas Educação Infantil (4 a 5 anos)
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
|
1724|
331|
2055|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
|
1691|
343|
2034|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
|
1736|
369|
2105|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
|
1723|
331|
2054|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|
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Fonte: SEMED - São Bento do Sul
Tabela 9 - Alunos da Educação Infantil Atendidos em 2014
____________________________________________________________________________________
|
Idade
|
Total
|
Privada | Municipal | % Priv. | % Mun. | % Total |
|
|
existente |
|
|
|
|
|
|=============|==============|============|============|=========|=========|=========|
|0 - 3 anos
|
4371|
422|
1958|
9,65|
44,79|
54,44|
|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|4 e 5 anos
|
2115|
369|
1736|
17,44|
82,08|
99,52|
|_____________|______________|____________|____________|_________|_________|_________|

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Pesquisa de Campo, INEP 2014
Tabela 10 - Matrículas Ensino Fundamental - 1º ao 5º
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
1427|
3461|
544|
5341|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
1428|
3506|
565|
5407|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
1428|
3697|
572|
5616|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
1316|
3841|
432|
5589|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|

Fonte: SEMED - São Bento do Sul
Tabela 11 - Matrículas Ensino Fundamental - 6º ao 9º
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
1597|
3204|
351|
5152|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
1372|
3031|
358|
4761|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
1169|
2744|
352|
4265|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
1506|
2677|
382|
4565|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|

Fonte: SEMED - São Bento do Sul
Tabela 12 - Matrículas Ensino Médio
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
2826|
|
350|
3176|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
2990|
|
350|
3340|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
3011|
|
386|
3397|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
2909|
|
346|
3255|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina - GERED - São Bento do Sul
Tabela 13 - Matrículas Educação de Jovens e Adultos
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
91|
123||
214|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
174|
162|
|
336|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
246|
187|
1243|
1676|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
408|
205|
1072|
1685|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
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Tabela 14 - Matrículas Ensino Superior
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
479|
|
2280|
2759|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
544|
|
2205|
2749|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
582|
|
2661|
3243|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
587|
|
2620|
3207|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 15 - Matrículas Educação Especial
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
51|
127|
2|
180|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
51|
133|
12|
196|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
48|
135|
14|
197|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
182|
143|
|
325|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 16 - Escolas com AEE/SAEDE
_________________________________________________________________________________
| Ano/Dep. Administrativa|
Estadual
|
Municipal
|
Total
|
|========================|==================|==================|==================|
|
2012|
01|
13|
14|
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2013|
01|
13|
14|
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2014|
01|
13|
14|
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2015|
01|
13|
14|
|________________________|__________________|__________________|__________________|

Fonte: Pesquisa de campo 2015 - Semed
Tabela 17 - Matrículas Educação Profissional e Tecnológica
___________________________________________________________________________________
| Ano/Dependência Adm.|
Estadual |
Municipal
|
Privada
|
Total
|
|=====================|=============|===============|===============|===============|
|
2012|
|
|
513|
513|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2013|
|
|
815|
815|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2014|
|
|
801|
801|
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|
2015|
|
|
6288|
6288|
|_____________________|_____________|_______________|_______________|_______________|

Fonte: Pesquisa de campo - Semed - 2015
Tabela 18 - Alunos atendidos em período Integral Ensino Médio - Estado
__________________________________________________________________________________
|
Ano
|
Nº escolas
|
Nº alunos
|
|
|-------------+-------------|-------------+-------------|
|
|
Nº
|
%
|
Nº
|
%
|
|==========================|=============|=============|=============|=============|
|
2012|
2|
50|
159|
5,6|
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2013|
2|
50|
187|
6,2|
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2014|
2|
50|
167|
5,5|
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2015|
2|
50|
134|
4,6|
|__________________________|_____________|_____________|_____________|_____________|
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Fonte: Minicenso 2015 - Semed
Tabela 19 - Alunos Atendidos em Período Integral - Município - escolarização obrigatória
__________________________________________________________________________________
|
Ano
|
Pré-escola
|
Ensino Fundamental
|
|
|-------------+-------------|-------------+-------------|
|
|
Escolas
|
Alunos
|
Escolas
|
Alunos
|
|
|------+------|------+------|------+------|------+------|
|
| Nº |
% | Nº |
% | Nº |
% | Nº |
% |
|==========================|======|======|======|======|======|======|======|======|
|
2012|
16|
50|
652| 37,8|
1|
4|
77|
1,1|
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|
2013|
18|
60|
689| 40,7|
7|
28|
533|
8,1|
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|
2014|
18| 62,1|
842| 48,5|
8|
32|
628|
9,7|
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|
2015|
17| 56,6|
711| 41,2|
8|
32|
660| 10,1|
|__________________________|______|______|______|______|______|______|______|______|

Fonte: Minicenso 2015 - Semed
Tabela 20 - Escolaridade dos Profissionais da Educação
Administração
_____________________________________________________________________________________
|
| Diretor |Coordenador|Especialista/| Secretário| Aux. de | Serviços |
|
|
|
|
ATP
|
| Biblioteca|
Gerais |
|
|-----+-----|-----+-----|------+------|-----+-----|-----+-----|-----+-----|
|
| Nº | % | Nº | % | Nº |
% | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
|===========|=====|=====|=====|=====|======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
|E. F.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 143| 57,2|
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|E. M.
|
|
|
|
|
|
|
8| 34,8|
13| 68,5| 100|
40|
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Magistério |
|
|
|
|
|
|
2| 8,7|
|
|
6| 2,4|
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Graduação |
4| 10,3|
3| 4,9|
5| 15,1|
11| 47,9|
2| 10,5|
1| 0,4|
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Lato Sensu |
35| 89,7|
58| 95,1|
26| 78,8|
1| 4,3|
4|
21|
|
|
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Mestrado
|
|
|
|
|
2|
6,1|
|
|
|
|
|
|
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Doutorado |
|
|
|
|
|
|
1| 4,3|
|
|
|
|
|-----------|-----+-----|-----+-----|------+------|-----+-----|-----+-----|-----+-----|
|TOTAL
|
39|
61|
33|
23|
19|
250|
|___________|___________|___________|_____________|___________|___________|___________|

Fonte: Pesquisa de campo Semed
Tabela 21 - Escolaridade dos Profissionais da Educação Pública Pedagógico
_________________________________________________________________________________________________________
|
| Atendente |
Profº
| Prof° Anos| Prof° Anos|Prof° Apoio Pedagógico| Prof° AEE |
Prof°
|
|
|
| Educação | Iniciais | Finais/ |
(Travessia)
|
| Oficinas |
|
|
| Infantil |
|
Médio
|
|
|
|
|
|-----+-----|-----+-----|-----+-----|-----+-----|-----------+----------|-----+-----|-----+-----|
|
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
Nº
|
%
| Nº | % | Nº | % |
|==========|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|===========|==========|=====|=====|=====|=====|
|E. M.
| 216| 56,2|
|
|
|
|
12|
4|
|
|
|
|
11| 19,6|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|
|Magistério|
67| 17,4|
5| 1,8|
3|
2|
12|
4|
|
|
|
|
|
|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|
|Graduação |
73|
19|
90| 32,6|
51|
35| 122| 40,5|
2|
10|
3|
25|
32| 57,1|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|
|L. Sensu |
28| 7,4| 181| 65,6|
92|
63| 147| 48,8|
18|
90|
9|
75|
13| 23,3|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|
|Mestrado |
|
|
|
|
|
|
7| 2,3|
|
|
|
|
|
|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|
|Doutorado |
|
|
|
|
|
|
1| 0,4|
|
|
|
|
|
|
|----------|-----+-----|-----+-----|-----+-----|-----+-----|-----------+----------|-----+-----|-----+-----|
|TOTAL
|
384|
276|
146|
301|
20|
12|
56|
|__________|___________|___________|___________|___________|______________________|___________|___________|

Fonte: Pesquisa de campo Semed
Tabela 22 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB

Lei Ordinária 3559/2015 - LeisMunicipais.com.br

7/40

____________________________________________________________________________________
| Ano |
Estadual - |
Estadual - | Municipal - | Municipal - |
Médio
|
|
|
Iniciais
|
Finais
|
Iniciais
|
Finais
|
|
|=======|===============|===============|===============|===============|============|
|
2011|
6,2|
5,5|
5,7|
5,1|
4,0|
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|
2013|
6,2|
4,8|
6,2|
4,8|
3,6|
|_______|_______________|_______________|_______________|_______________|____________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 23 - IDEB - 5º ano - por escola - Município
______________________________________________________________________________________
|
UNIDADES
|
IDEB observado
|
Metas projetadas
|
|
|-------+-------+-------|-------+-------+-------+-------|
|
| 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
|==============================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
|EBM Alexandre Pfeiffer
|
4,8|
5,9|
5,2|
6,4|
6,6|
6,8|
7|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Baselisse C. R. Virmond
|
5,9|
5,7|
6,9|
5,4|
5,7|
6|
6,2|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Cel. Osny Vasconcellos
|
5,9|
6,1|
7|
5,9|
6,2|
6,4|
6,6|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Dalmir Pedro Cubas
|
5,4|
5,7|
6,5|
5,8|
6|
6,3|
6,5|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Denise C. Harms
|
5,2|
6,2|
6,3|
5,6|
5,9|
6,1|
6,4|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Dr. Hercilio Malinowsky
|
5,9|
5,8|
6,2|
6|
6,3|
6,5|
6,7|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Emilio Engel
|
5,3|
6,1||
5,7|
6|
6,2|
6,5|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Pref. Antonio Treml
|
5|
5,6|
5,3|
5|
5,2|
5,5|
5,8|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Pref. Henrique Schwarz
|
5,8|||
6,5|
6,7|
6,9|
7,1|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Pres. Castelo Branco
|
5,7|
5,7|
6,1|
6|
6,2|
6,5|
6,7|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Proª Adélia Lutz
|
5,2|
5,7|
5,7|
5,3|
5,5|
5,8|
6,1|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Profª Aracy Hansen
|
4,7|||
5,7|
6|
6,2|
6,5|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Profª Lúcia Tschoeke
|
5,3|
5,6|
6|
5,2|
5,4|
5,7|
6|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Profº Newton Mendes
|
4,4|
5,4|
5,8|
5,4|
5,6|
5,9|
6,2|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Maria W. Kruger
|
4,8|
5,2||
5,4|
5,7|
6|
6,2|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Rodolfo Berti
|
5,8|
5,8|
6|
5,9|
6,1|
6,4|
6,6|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Sophia Schwedler
|
5,6|
5,7|
7,1|
5,5|
5,8|
6|
6,3|
|______________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 24 - IDEB - 5º ano - por escola - Ensino Fundamental - Estado
____________________________________________________________________________________
|
Unidades
|
IDEB Observado
|
Metas Projetadas
|
|
|-------+-------+-------|-------+-------+-------+-------|
|
| 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
|============================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
|EEB Frederico Frendrich
|
5,2|
5,9|
6,1|
5,6|
5,9|
6,1|
6,4|
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEB Orestes Guimarães
|
5,6|
6,4|
6|
5,9|
6,1|
6,4|
6,6|
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEB Pref. Carlos Z. Sobrinho|
4,4|
5,6|
3,9|
5|
5,3|
5,6|
5,8|
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEB São Bento
|
6,7|
7,4|
7,4|
6,4|
6,7|
6,9|
7,1|
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEF Engelberto Grossl
|
4,7|
5,4||
4,8|
5,1|
5,4|
5,7|
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEF João Ropelato
|
5,1|
5,1|
5,3|
5|
5,3|
5,6|
5,9|
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEF Osmarina Betkowski
|
5,7|
6,2|
6,5|
5,8|
6,1|
6,3|
6,5|
|____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 25 - IDEB - 9º ano - por escola - Município
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_______________________________________________________________________________________
|
UNIDADES
|
IDEB observado
|
Metas projetadas
|
|
|-------+-------+-------|-------+-------+-------+-------|
|
| 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
|===============================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
|EBM Alexandre Pfeiffer
|
5,4||
5|
5,2|
5,5|
5,7|
6|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Baselisse C. R. Virmond
|
5,1|
5,2|
3,9|
5,2|
5,4|
5,7|
5,9|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Cel. Osny Vasconcellos
|
4,4|
5,6|
6,3|
6,2|
6,4|
6,6|
6,8|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Dalmir Pedro Cubas
|
5,0|
4,4|
5,2|
5,7|
5,9|
6,1|
6,3|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Denise C. Harms
|
4,4|
5,1|
3,2|
5,0|
5,2|
5,5|
5,7|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Dr. Hercílio Malinowsky
|
5,1|
5,5|
5,7|
6,3|
6,5|
6,7|
6,9|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Emílio Engel
|
4,6|
5,1|
4,9|
5|
5,3|
5,5|
5,8|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Pref. Antonio Treml
|
4,9|
5,1|
4,1|
5,6|
5,9|
6,1|
6,3|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Pref. Henrique Schwarz
|
5,0|
5,2|
5,3|
5,9|
6,1|
6,3|
6,6|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Pres. Castelo Branco
|
4,7|
6,2|
5,5|
5,6|
5,9|
6,1|
6,3|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Profª Adélia Lutz
|
4,6|
5,6|
4,5|
5,2|
5,4|
5,7|
5,9|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Profª Aracy Hansen
|
4,3||
4,8|
5,0|
5,3|
5,5|
5,8|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Profª Lúcia Tschoeke
|
4,1|
5,0|
5,2|
4,7|
4,9|
5,2|
5,4|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Profº Newton Mendes
|
4,6|
5,2|
4,8|
4,6|
4,9|
5,1|
5,4|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Maria W. Kruger
|
4,2|
4,1|
4,3|
5,3|
5,5|
5,8|
6,0|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Rodolfo Berti
|
4,3|
4,4|
4,1|
5,7|
5,9|
6,2|
6,4|
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EBM Sophia Schwedler
|
5,1|
5,1|
4,9|
5,2|
5,5|
5,7|
5,9|
|_______________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 26 - IDEB - 9º ano - por escola - Ensino Fundamental - Estado
______________________________________________________________________________________
|
UNIDADES
|
IDEB Observado
|
Metas Projetadas
|
|
|-------+-------+-------|-------+-------+-------+-------|
|
| 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
|==============================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
|EEB Frederico Fendrich
|
4,2|
4,2|
3,4|
4,8|
5,1|
5,3|
5,6|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEB Orestes Guimarães
|
4,3|
5,8|
5,2|
6,3|
6,5|
6,7|
6,9|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEB Pref. Carlos Z. Sobrinho |
3,7|
5,2|
3,5|
5,6|
5,8|
6,0|
6,3|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEB São Bento
|
5,4|
6,2|
6,1|
6,0|
6,2|
6,4|
6,6|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEF Engelberto Grossl
|
4,6||
4,2|
5,8|
6,0|
6,2|
6,5|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEF João Ropelato
|
4,3|
5,0|
4,4|
5,4|
5,6|
5,8|
6,1|
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|EEF Osmarina Betkowski
|
4,6|
5,2|
4,7|
5,2|
5,5|
5,7|
6,0|
|______________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 27 - Taxa de Aprovação - Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano)
___________________________________________________________________________________
|
Ano
|
Estadual
|
Municipal
|
Privada
|
|====================|====================|====================|====================|
|
2011|
98,4|
96,4|
99,6|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
2012|
96,8|
96,9|
99,6|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
2013|
95,9|
98,5|
99,8|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
2014|97,3*
|
96,3|99,6*
|
|____________________|____________________|____________________|____________________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
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* Projeção
Tabela 28 - Taxa de aprovação - Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano)
___________________________________________________________________________________
|
Ano
|
Estadual
|
Municipal
|
Privada
|
|====================|====================|====================|====================|
|
2011|
96,8|
92,1|
99,4|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
2012|
94,1|
92,9|
99,1|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
2013|
91,9|
92,3|
99,7|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|
2014|94,2*
|
96,3|99,4*
|
|____________________|____________________|____________________|____________________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
* Projeção.
Tabela 29 - Taxa de Aprovação Ensino Médio
_________________________________________________________________________________
|
Ano
|
Estadual
|
Privada
|
|==========================|==========================|===========================|
|
2011|
77,9|
95,2|
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|
2012|
76,8|
97,7|
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|
2013|
76,7|
96,8|
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|
2014|77,1*
|95,5*
|
|__________________________|__________________________|___________________________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
* Projeção
Tabela 30 - Distorção Idade/Série - 1º ao 5º ano
___________________________________________________________________________
|
Ano
|
Estadual
|
Municipal
|
Privada
|
|==================|==================|==================|==================|
|
2011|
7,2|
6,0|
0,4|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2012|
3,3|
5,6|
1,1|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2013|
4,6|
5,6|
0,6|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2014|
4,5|
4,5|
0,6|
|__________________|__________________|__________________|__________________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 31 - Distorção Idade/Série - 6º ao 9º ano
___________________________________________________________________________
|
Ano
|
Estadual
|
Municipal
|
Privada
|
|==================|==================|==================|==================|
|
2011|
13,3|
14,8|
0,3|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2012|
10,2|
14,7|
0,6|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2013|
9,3|
13,2|
0,6|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|
2014|
12,5|
14|
0,8|
|__________________|__________________|__________________|__________________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 32 - Distorção Idade/Série - Ensino Médio
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__________________________________________________________________________
|
Ano
|
Estadual
|
Privada
|
|==================|===========================|===========================|
|
2011|
13,2|
1,9|
|------------------|---------------------------|---------------------------|
|
2012|
12,8|
0,9|
|------------------|---------------------------|---------------------------|
|
2013|
14,5|
1,7|
|------------------|---------------------------|---------------------------|
|
2014|
12,9|
1,8|
|__________________|___________________________|___________________________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 33 - Resultados ANA 2013
________________________________________________________________________________________
|
|
Município
|
Estado
|
|================|===================================|===================================|
|Temas
|Nível 1 |Nível 2 |Nível 3 |Nível 4 |Nível 1 |Nível 2 |Nível 3 |Nível 4 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Leitura
|
2,46|
22,99|
54,84|
20,71|
9,42|
28,08|
45,94|
16,56|
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Escrita
|
4,53|
8,67|
31,23|
55,58|
8,82|
12,24|
23,59|
44,99|
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Matemática
|
3,05|
27,49|
25,17|
44,3|
8,04|
28,46|
22,99|
40,52|
|________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Tabela 34 - Acompanhamento do FUNDEB
____________________________________________________________________________________
|
Ano
|
Retorno
|
Incremento
|
Retenção
|
%
|
|================|================|================|================|================|
|
2012|
28.682.585,28|
13.303.140,50|
13.379.444,78|
114,38|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2013|
33.004.158,55|
18.843.756,57|
14.160.401,98|
133,07|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2014|
35.952.345,83|
20.332.127,11|
15.620.218,72|
130,16|
|________________|________________|________________|________________|________________|

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
Tabela 35 - Vencimento Médio dos Professores - 40 horas semanais
____________________________________________________________________________________
|
Ano
|
Estado
|
Município
|
|================|=================================|=================================|
|
|Não habilitado |Habilitado
|Não habilitado |Habilitado
|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2012|
1281,86|
1450,87|
1451,00|
1864,6|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2013|
1567,00|
1581,00|
1468,56|
1886,82|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2014|
1697,37|
1672,63|
1665,59|
2139,96|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
2015|
1917,78|
2028,04|1917,78*
|2300,35**
|
|________________|________________|________________|________________|________________|

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e GERED
* Piso salarial profissional nacional.
** Projeção orçamentária para 2015.
Tabela 36 - Gastos com Educação 2014 - CAQ
___________________________________________________________________________________
|
Modalidade
| Nº alunos |
Valor Ano
|
Valor Mês
|
Total
|
|====================|===========|================|================|================|
|Educação Infantil
|
3813|
5.308,64|
437,00|
20.241.881,29|
|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|Ensino Fundamental |
6708|
4.520,19|
376,68|
30.316.926,60|
|____________________|___________|________________|________________|________________|

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
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META 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 70% (setenta por
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação (PME).
META 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 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 Plano Municipal de Educação (PME). (Redação dada pela
Lei nº 3861/2017)
ESTRATÉGIAS
1.1 Definir, em parceria com a União, metas de expansão das redes de Educação Infantil, de acordo com os padrões nacionais
de qualidade e considerando as peculiaridades infantis locais;
1.2 Assegurar, em parceria com a União, a construção, ampliação, reforma, readequação e equipamentos necessários aos
centros de educação infantil, os quais deverão ser acessíveis e de boa qualidade, para atender crianças de até 5 (cinco) anos,
mantendo e ampliando programas de construção e reestruturação;
1.2 Assegurar, em parceria com a União, a construção, ampliação, reforma, readequação e equipamentos necessários aos
centros de educação infantil, os quais deverão ser acessíveis, de boa qualidade, seguros e dentro das normas vigentes, para
atender crianças de até 5 (cinco) anos, mantendo e ampliando programas de construção e reestruturação; (Redação dada pela
Lei nº 3861/2017)
1.3 Garantir consulta à equipe pedagógica, para conhecimento das reais necessidades e possibilidades de cada ambiente,
durante a elaboração do projeto de reforma, ampliação, readequação e aquisição de equipamentos;
1.4 Garantir o acesso e permanência dos estudantes na educação pública, viabilizando material escolar de qualidade,
alimentação saudável em espaço adequado, seguro e equipado, biblioteca com acervo atualizado, brinquedoteca diversificada,
miniquadras, parque devidamente instalado em local adequado e seguro;
1.5 Assegurar a autorização, fiscalização para o devido funcionamento das instituições de Educação Infantil, públicas e
privadas, com base nos parâmetros estabelecidos pelo município e na legislação vigente;
1.6 Articular, com outras redes, a oferta de vagas para a expansão da rede escolar pública, quando necessário, sem
sobrecarregar as turmas envolvidas;
1.7 Garantir o direito à educação infantil sem qualquer tipo de discriminação às crianças domiciliadas em São Bento do Sul;
1.8 Realizar periodicamente o levantamento da demanda de crianças para Educação Infantil, visando o planejamento da oferta
e efetivação dos direitos;
1.9 Estabelecer normas e procedimentos para consulta pública a fim de mensurar a demanda de crianças até 3 (três) anos de
idade para Educação Infantil;
1.10 Implantar a avaliação da Educação Infantil, com base nas diretrizes nacionais, aferindo a estrutura física, o quadro de
pessoal, a gestão, os recursos pedagógicos, a acessibilidade e indicadores relevantes, até o terceiro ano de vigência deste
PME;
1.11 Promover a formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Infantil, priorizando o nível superior para
contratação, com ênfase na Educação Infantil;
1.11 Assegurar a contratação de docentes que tenham como formação inicial a Licenciatura Plena em Pedagogia, promovendo
a formação continuada desses profissionais com ênfase na educação infantil; (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
1.12 Fomentar a incorporação aos currículos de cursos de formação para professores em nível de graduação, pós-graduação e
formação continuada que contemplem propostas pedagógicas, tecnologias educacionais e pesquisas ligadas ao processo
ensino-aprendizagem no atendimento à população de até 5 (cinco) anos de idade;
1.13 Garantir o acesso à educação infantil e implantar a oferta, no contraturno, do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, Transtorno de Espectro Autista (TEA) e altas
habilidades;
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1.14 Assegurar a educação bilíngue para as crianças surdas, a transversalidade da educação especial, por meio de parcerias e
processos que agilizem o acesso ao diagnóstico para atendimento com equipe multidisciplinar e especialista (fonoaudiólogo,
psicólogo, nutricionista, enfermeiro e psicopedagogo), na primeira etapa da educação básica;
1.15 Assegurar a contratação de especialistas em assuntos educacionais e secretárias/secretários para atuarem nas unidades
de Educação Infantil, de acordo com o porte da Unidade;
1.16 Implantar e implementar programas de desenvolvimento integral das crianças até 5 (cinco) anos de idade;
1.16 Implementar programas de desenvolvimento integral das crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei
nº 3861/2017)
1.17 Assegurar atualização e avaliação permanente do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares do município,
alinhado ao da Secretaria Municipal de Educação (Semed);
1.18 Garantir a atualização das Diretrizes Curriculares Municipais, de modo que isso ocorra a cada 2 (dois) anos à Pré-escola e
a cada 3 (três) anos à Educação Infantil, compreendendo crianças de até 3 (três) anos de idade, a fim de assegurar um ensino
de qualidade;
1.18 Garantir a avaliação das Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Infantil a cada 2 (dois) anos e no 3º (terceiro) ano
assegurar a sua atualização, quando necessário, para um ensino de qualidade; (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
1.19 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, permanência e sucesso das crianças da Educação Infantil,
por meio de registro do desenvolvimento integral, sem caráter de promoção para o Ensino Fundamental;
1.20 Assegurar que a política de Educação Infantil seja articulada entre níveis e modalidades de ensino;
1.21 Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil, em parceria com as demais secretarias,
preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos de idade e a obrigatoriedade para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos;
1.21 Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil, em parceria com as demais secretarias,
preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias
de idade e a obrigatoriedade para as crianças de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 (trinta e um) de março do ano
correspondente; (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
1.22 Promover o acesso gradativo à Educação Infantil em tempo integral, atendendo 50% (cinquenta por cento) da demanda até
3 (três) anos de idade e 30% (trinta por cento) de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, até o final da vigência deste PME;
1.22 Oportunizar o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, de acordo com
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e conforme disponibilidade financeira; (Redação dada pela Lei
nº 3861/2017)
1.23 Estimular a oferta da Educação Infantil, para as populações do campo, nas próprias comunidades, desenvolvendo formas
alternativas para a sua oferta;
1.23 Oportunizar a oferta da Educação Infantil, para as populações do campo, nas próprias comunidades, desenvolvendo
formas alternativas para a sua oferta, conforme demanda e disponibilidade financeira; (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
1.24 Garantir atendimento aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante, às crianças que se
encontram com famílias de apoio, às crianças em sistema de acolhimento e às crianças em situação de direitos violados;
1.25 Assegurar que, no processo da Educação Infantil, as crianças sejam consideradas de forma integral, observando suas
especificidades e garantindo-lhes o direito: a brincadeira, atenção individual, higiene, saúde, alimentação saudável, bem como
ambiente aconchegante, seguro e estimulante;
1.26 Promover a diversificação do currículo da pré-escola de período integral, acrescentando oficinas;
1.27 Garantir que o processo pedagógico da Educação Infantil respeite os princípios de autonomia, adaptação/inserção,
responsabilidade, afetividade, solidariedade, respeito e bem comum, direitos, deveres, cidadania, sensibilidade, criatividade,
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ludicidade, diversidade, manifestações culturais e artísticas;
1.28 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre escola e família;
1.29 Assegurar a implementação de políticas, articuladas às políticas de saúde, assistência social, justiça, direitos humanos,
cultura e diversidade, bem como aos fóruns de Educação Infantil, às organizações da sociedade civil, viabilizando a qualidade
na primeira etapa da educação básica;
1.30 Assegurar encontros pedagógicos para troca de experiências entre profissionais da Educação Infantil;
1.31 Promover formação continuada com especialistas, por área, para os profissionais da Educação Infantil, respeitando as
peculiaridades de cada rede de ensino;
1.32 Assegurar a realização de Paradas Pedagógicas e Conselhos de Classe, garantidos em calendário escolar, para as
unidades de Educação Infantil;
1.33 Garantir e fiscalizar, conforme legislação vigente, o número de alunos por professor, respeitando o espaço físico, de acordo
com a Lei do Sistema Municipal de Educação n° 2893/11 e Decreto Estadual nº 30436/86, possibilitando assim atendimento de
qualidade;
1.34 Promover, em parceria com a União, a aquisição e a atualização de equipamentos tecnológicos, a todos os Centros
Municipais de Educação Infantil;
1.35 Garantir aos profissionais da Educação Infantil, que trabalham com crianças de até 3 (três) anos, Equipamento de Proteção
Individual (EPI), devido ao risco de contaminação por agentes biológicos.
META 2 - ENSINO FUNDAMENTAL: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a
14 (quatorze) anos e garantir que 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até
o último ano de vigência deste Plano (2025).
ESTRATÉGIAS
2.1 Garantir o acesso, permanência e sucesso dos alunos no Ensino Fundamental nas redes públicas e privadas;
2.2 Incentivar o diálogo entre professores, viabilizando a superação da ruptura na transição entre a Educação Infantil, anos
iniciais e finais do Ensino Fundamental;
2.3 Assegurar a organização do tempo e espaços escolares que privilegiem a construção de conhecimento crítico, autônomo e
solidário;
2.4 Fomentar a revisão da excessiva burocratização, respeitada a particularidade de cada rede de ensino, na contratação de
profissionais da educação;
2.5 Assegurar, como pré-requisito, formação mínima na área de atuação para a docência no Ensino Fundamental;
2.6 Elaborar, até o 2º (segundo) ano de vigência deste, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para os alunos do Ensino Fundamental, que estarão de acordo com a base nacional comum curricular;
2.7 Garantir ações para alfabetização na idade certa integrando programas, materiais, Referências Curriculares e Pedagógicas;
2.8 Assegurar indicadores nacionais e criar indicadores municipais de qualidade que ofereçam subsídios para a avaliação do
Ensino Fundamental da rede pública e privada;
2.9 Assegurar, na proposta pedagógica, a garantia da qualidade do Ensino Fundamental;
2.10 Garantir que se cumpra a Legislação vigente, em cada sistema de ensino, quanto ao número de alunos em sala de aula,
respeitando o espaço físico e mobiliário adequado às necessidades dos alunos;
2.11 Assegurar estratégias de articulação entre escola e família, promovendo a complementação entre a educação familiar e
escolar, incentivando o acompanhamento das atividades, produzindo aprendizagens coerentes;
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2.12 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, permanência e aproveitamento escolar de todos os alunos,
com ênfase nos beneficiários de transferência de renda, adequando as condições para o sucesso escolar, em colaboração com
a família, assistência social e órgão de defesa e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.13 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com a família, assistência social e órgão de
defesa e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.14 Adaptar e divulgar tecnologias educacionais que contribuam para a organização do tempo e atividades didáticas,
considerando as especificidades escolares, locais e regionais;
2.15 Promover a interação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades
culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, buscando torná-las polos de criação e difusão
cultural;
2.16 Estimular a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, nas próprias
comunidades, desenvolvendo formas alternativas para atender esta demanda;
2.17 Garantir atendimento aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante, famílias de apoio, em
serviço de acolhimento, crianças e adolescentes que se encontram com algum tipo de violação de direitos ou que cumprem
medidas socioeducativas;
2.18 Oferecer atividades extracurriculares de caráter esportivo, interligadas a um plano de disseminação do desporto
educacional, visando o incentivo e estímulo aos estudantes;
2.19 Garantir o acesso e permanência dos estudantes na educação pública, em regime de colaboração com a União e o Estado,
viabilizando material escolar de qualidade, alimentação saudável em espaço adequado, acessível, seguro e equipado, biblioteca
com acervo atualizado, laboratórios didáticos e pessoal habilitado, quadras poliesportivas, preferencialmente cobertas,
considerando padrões necessários de infraestrutura para o Ensino Fundamental;
2.20 Assegurar manutenção do padrão de qualidade na seleção, adoção de livros e demais materiais didáticos indicados pelos
docentes nas diferentes áreas;
2.21 Promover a ampliação do número de aulas semanais de língua estrangeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
respeitada as particularidades de cada rede de ensino;
2.22 Garantir a implementação das Diretrizes Curriculares de cada rede de ensino, de maneira a assegurar a formação básica
comum, respeitando os valores culturais e artísticos nas diferentes etapas e modalidades da educação;
2.23 Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares de ensino regular, com adaptação dos meios
físicos, adequações curriculares e capacitação dos recursos humanos, assegurando desenvolvimento do potencial cognitivo,
emocional e social;
2.24 Ampliar gradativamente a oferta do ensino em tempo integral, em parceria com a União, com condições adequadas para o
pleno desenvolvimento dos alunos;
2.25 Garantir a ampliação de ações que contemplem os Temas Transversais previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais,
Estaduais e Municipais;
2.26 Garantir apoio à formação de leitores e escritores proficientes no Ensino Fundamental, de maneira sistemática a ser
implementada e desenvolvida pelos sistemas de ensino;
2.27 Assegurar recursos pedagógicos e financeiros por meio das iniciativas públicas e privadas para as atividades educacionais
primando pela qualidade;
2.28 Assegurar a implantação, manutenção e atualização de laboratórios de Ciências, Idiomas, Artes e Informática, com
equipamentos adequados e a devida qualificação dos profissionais envolvidos em sua utilização;
2.28 Assegurar, com apoio do Estado, recursos financeiro e técnico para implantação, manutenção e atualização de ambientes
pedagógicos como: laboratório de Ciências, salas informatizadas, de idiomas e Arte, com equipamentos adequados e a devida
qualificação dos profissionais envolvidos em sua utilização; (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
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2.29 Assegurar a avaliação e atualização permanente do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares do
município, alinhado ao da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e ou Secretaria de Estado de Educação;
2.30 Assegurar o atendimento aos alunos, cuja aprendizagem não se realiza de maneira satisfatória no Ensino Fundamental,
por meio de apoio pedagógico, no contra turno escolar;
2.31 Assegurar Equipe de Apoio Técnico Pedagógico (saúde, assistência social e educacional) efetiva na Semed para apoiar a
rede de ensino municipal;
2.32 Garantir a atualização a cada 2(dois) anos das Diretrizes Curriculares Municipais, a fim de assegurar um ensino efetivo que
mantenha e eleve o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
2.32 Garantir a avaliação a cada 2 (dois) anos das Diretrizes Curriculares Municipais do Ensino Fundamental e no 3º (terceiro)
ano assegurar a sua atualização, quando necessário, a fim de efetivar um ensino que mantenha e eleve o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
2.33 Assegurar avaliação contínua e cumulativa do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os
resultados obtidos ao longo do ano letivo sobre as eventuais provas finais;
2.34 Assegurar aos alunos que não atingirem o mínimo necessário dos objetivos estabelecidos para o período, o direito à
recuperação paralela que deverá ser aplicada por todos os professores do Ensino Fundamental e registrada em diário de
classe;
2.35 Assegurar o cumprimento da legislação vigente, no que diz respeito a Educação das Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena;
2.36 Assegurar, em calendário escolar, encontros dos profissionais para planejamento, avaliação da ação docente e troca de
experiências entre profissionais de Ensino Fundamental;
2.37 Garantir formação continuada de qualidade, com especialistas, por área, para os profissionais do Ensino Fundamental, de
acordo com as especificidades de cada rede;
2.38 Assegurar a realização de Paradas Pedagógicas e Conselhos de Classe no Ensino Fundamental.
META 3 - ENSINO MÉDIO: 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 90%
(noventa por cento).
ESTRATÉGIAS
3.1 Colaborar na institucionalização de política e programa estadual para o Ensino Médio articulado aos programas nacionais,
que garantam recursos financeiros para incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela
relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindose a aquisição e atualização de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada
em serviço de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;
3.2 Garantir o acesso e permanência dos estudantes, viabilizando material escolar de qualidade, alimentação saudável em
espaço adequado, seguro e equipado, biblioteca com acervo atualizado, laboratórios didáticos com profissionais qualificados
para a utilização destes espaços e quadras poliesportivas, preferencialmente cobertas;
3.3 Garantir a utilização do Programa de Combate à Evasão Escolar (APOIA) objetivando a permanência na escola dos
adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos para que concluam todas as etapas da Educação Básica;
3.4 Pactuar, entre União, Estado e Município, no âmbito da instância permanente de negociação e cooperação, de que trata o §
5º do Art. 7º, da Lei nÂº 13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que
configurarão a base nacional comum curricular do Ensino Médio;
3.5 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 estudantes dentro e fora dos espaços escolares, incentivando ainda as escolas a se tornarem
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polos de criação e difusão cultural, bem como práticas desportivas integradas ao currículo escolar;
3.6 Contribuir com a universalização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), fundamentado em matriz de referência do
conteúdo curricular do Ensino Médio e em técnicas estatísticas e psicométricas, que permitam comparabilidade de resultados,
articulando-o com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), promovendo sua utilização como instrumento de
avaliação sistêmica, subsidiando políticas públicas à educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de
conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à
educação superior;
3.7 Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à educação profissional, observando-se as
peculiaridades das populações do campo e da educação especial, bem como a necessidade da oferta de ensino em tempo
integral;
3.8 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar para todos os
estudantes, com ênfase nos jovens beneficiários de programas de transferência de renda, bem como dos sujeitos em situações
de discriminação, preconceito e violência, práticas de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, jovens em
privação de liberdade, em cumprimento de medidas socioeducativas, buscando a colaboração com as famílias e de forma
intersetorial (saúde, assistência social, educação e proteção à adolescência e à juventude);
3.9 Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, de forma intersetorial com os
serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude;
3.10 Fomentar programas de educação e de cultura para a população na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos,
visando à qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;
3.11 Redimensionar a oferta de Ensino Médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas, de
forma a atender toda a demanda, de acordo com as necessidades dos estudantes;
3.12 Desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Médio, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a
atividades de caráter itinerante, jovens privados de liberdade e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas;
3.13 Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou por quaisquer formas de discriminação, criando
rede de proteção contra formas associadas à exclusão;
3.14 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas, científicas e idiomas;
3.15 Assegurar o desenvolvimento de ações com objetivo de aproximar o Ensino Médio e a Educação Superior, fomentando
maior diversificação de cursos superiores por meio das Universidades Federais, Estaduais, Privadas e Comunitárias;
3.16 Assegurar o desenvolvimento de ações com o objetivo de aproximar o Ensino Médio da Educação Profissional,
possibilitando a profissionalização do aluno no Ensino Médio;
3.17 Fomentar projetos com instituições públicas e privadas que disponibilizem campo de trabalho e estágio supervisionado aos
alunos do Ensino Médio, para ação conjunta com a educação no sentido de maximizar o desempenho dos alunos minimizando
a evasão e aumentando o índice de escolaridade dos cidadãos trabalhadores;
3.18 Fomentar, em regime de colaboração, atendimento de apoio especializado nas áreas de fonoaudiologia, psicologia,
psicopedagogia e assistência social;
3.19 Assegurar, em calendário escolar, encontros dos profissionais do Ensino Médio para planejamento, avaliação da ação
docente e troca de experiências;
3.20 Garantir formação continuada com especialistas, por área, para os profissionais do Ensino Médio;
3.21 Assegurar a realização de Paradas Pedagógicas e Conselhos de Classe para o Ensino Médio;
3.22 Incentivar a implementação de formação de professores nas áreas deficitárias;
3.23 Promover e acompanhar a celebração de convênios entre empresas e escolas de educação básica, profissional e
tecnológica para oportunizar estágio supervisionado, possibilitando o acesso ao trabalho;
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3.24 Avaliar, até o 5º (quinto) ano de vigência desse Plano, o dispositivo da Lei Complementar n° 170/1998 e Decreto Estadual
n° 30436/86, que tratam do número de estudantes por turma, respeitando o espaço físico adequado;
3.25 Garantir ações sociais e culturais que objetivem a aproximação da família com a escola;
3.26 Assegurar a promoção de ações educacionais, que garantam a aproximação da comunidade com a escola, mobilizando os
pais e a sociedade a comprometerem-se com a aprendizagem, melhorando a qualidade, o convívio e a interação dos alunos
desenvolvendo assim o senso de responsabilidade;
3.27 Fomentar a revisão da excessiva burocratização, respeitada a particularidade de cada rede de ensino, na contratação de
profissionais da educação;
3.28 Assegurar a contratação e a permanência de professores/profissionais habilitados para trabalhar disciplinas específicas à
habilitação;
3.29 Incentivar a realização de concurso público, visando atender a demanda das escolas públicas;
3.30 Assegurar projetos e programas que contemplem os Temas Transversais previstos para o Ensino Médio.
META 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, Transtorno de Espectro Autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação,
o acesso à educação básica e ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos, privados ou conveniados.
ESTRATÉGIAS
4.1 Garantir, em parceria com a União e o Estado, a educação como direito de todos;
4.2 Garantir, em parceria com a União e o Estado, a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob a
alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o AEE, com acompanhamento de
especialista;
4.3 Garantir, em parceria com a União e o Estado, a educação especial destinada aos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação;
4.4 Garantir, em parceria com a União e o Estado, AEE com a função de identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos
e de acessibilidade, considerando as necessidades específicas de cada aluno;
4.5 Assegurar a vinculação entre o AEE e a acessibilidade curricular para atender as peculiaridades da aprendizagem por meio
de serviço de intervenção precoce;
4.6 Assegurar o AEE, no contra turno, desenvolvido preferencialmente por professor especializado, de cargo efetivo, com
formação continuada e conhecimentos específicos na área;
4.7 Garantir, em parceria com a União e o Estado, a disponibilização de livros didáticos em braile, em formato digital, em
audiolivro, caracteres ampliados e profissionais capacitados para mediar sua utilização;
4.8 Assegurar, em parceria com a União e o Estado, acessibilidade nos mobiliários escolares, nos materiais pedagógicos e na
comunicação para os estudantes com deficiência;
4.9 Assegurar, em parceria com a União e o Estado, a instituição de serviços de educação especial no ensino superior para
promover o aumento do nível de escolaridade;
4.10 Assegurar, em parceria com a União e o Estado, a contratação de atendente educativo, segundo professor e/ou
equivalente, conforme a particularidade de cada rede de ensino e a legislação vigente, para os estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação, para cada um ou para pequenos grupos com
necessidades afins, considerando carga horária necessária para cada Unidade;
4.11 Promover, em parceria com a União e o Estado, formação continuada/capacitação a todos os profissionais que atuam com
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação;
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4.12 Assegurar o AEE no PPP da unidade escolar para institucionalizar tal segmento na escola regular;
4.13 Assegurar, em parceria com a União e o Estado, a implantação, aprimoramento, manutenção e ampliação de salas de
recursos multifuncionais para a realização do AEE, em escolas, de forma a atender 100% (cem por cento) da demanda das
redes pública e privada de educação especial;
4.14 Garantir, em parceria com a União e o Estado, o acesso, permanência e a continuidade nos estudos na educação básica,
superior e demais modalidades de ensino aos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, TEA, altas
habilidades - superdotação;
4.15 Promover a flexibilização e adaptação do currículo escolar;
4.16 Garantir, em parceria com a União e o Estado, acessibilidade mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas,
urbanísticas, na edificação, nas instalações, nos equipamentos, nos mobiliários, nos transportes escolares e nas comunicações;
4.17 Garantir o apoio do docente no enriquecimento curricular, visando as especificidades de cada deficiência, ofertando
também educação bilíngue aos surdos e cegos e a aceleração de estudo aos superdotados;
4.18 Contribuir, em parceria com a União e o Estado, na contabilização, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, das matrículas dos
estudantes da educação regular da rede pública que recebam AEE complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo
dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na
educação especial oferecida nas instituições conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos
termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;
4.19 Promover, no prazo de vigência deste PME, a priorização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de
crianças de até 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA 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;
4.20 Implantar, implementar e manter, em parceria com a União e o Estado, ao longo deste PME, salas de recursos
multifuncionais e garantir a formação continuada de professores para o AEE nas escolas regulares, nas instituições públicas,
privadas e conveniadas;
4.21 Garantir AEE em salas de recursos multifuncionais, em regime de colaboração, preferencialmente em todas as Unidades
de Educação Básica da rede regular de ensino ou serviços especializados, públicos, privados ou conveniados, nas formas
complementar e suplementar, a todos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades
ou superdotação, conforme necessidade;
4.22 Estimular, em parceria com a União e o Estado, a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria,
articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e
psicologia, para apoiar o trabalho dos professores e prestar apoio profissional aos pais da educação básica inclusiva;
4.23 Manter, ampliar e assegurar, em parceria com a União e o Estado, programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições públicas, garantindo o acesso e a permanência dos alunos 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, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino;
4.24 Capacitar profissionais visando a garantia da oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como
primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência
auditiva de até 17 (dezessete) anos, em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de
2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille
de leitura para cegos e surdocegos;
4.25 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência no ensino regular e a frequência no AEE,
para todos os alunos, com ênfase aos beneficiários de programas de transferência de renda, 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;
4.26 Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em
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parceria com as famílias, com a finalidade de desenvolver modelos de atendimento, voltados à continuidade do atendimento
escolar, além da educação básica, para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, TEA, de forma a
assegurar a atenção integral;
4.27 Ampliar, em parceria com a União e o Estado, as equipes de profissionais da educação para apoiar no processo de
escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou
superdotação;
4.28 Apoiar políticas que visem a formação e a contratação de professores do AEE, profissionais de apoio ou auxiliares,
tradutores e intérpretes de Libras, guias intérpretes para surdocegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e
professores bilíngues;
4.29 Definir, de acordo com a base nacional, no terceiro ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e política de
avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas, que prestam atendimento a alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação;
4.30 Promover, por meio de órgãos de pesquisa, a obtenção de informações detalhadas sobre o perfil das pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação de até 17 (dezessete) anos;
4.31 Incentivar, em parceria com a União e o Estado, a inclusão dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos
processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação, nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para
profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição
Federal;
4.32 Promover parcerias visando a ampliação das condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas
de ensino;
4.33 Promover parcerias visando a participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública e privada de ensino, ampliando a
oferta de formação continuada, produção de material didático acessível e serviços de acessibilidade;
4.34 Garantir que as escolas de educação básica promovam espaços para participação das famílias na elaboração do PPP na
perspectiva da educação inclusiva;
4.35 Promover o avanço ou reclassificação aos estudantes com altas habilidades ou superdotação, de acordo com avaliação de
equipe especializada, conforme a legislação vigente;
4.36 Garantir que se cumpra a Legislação vigente quanto ao número de alunos em sala de aula, respeitando o espaço físico
adequado, os recursos humanos, priorizando a aprendizagem;
4.37 Assegurar, em parceria com a União e o Estado, a criação, renovação e manutenção das bibliotecas com materiais e
infraestrutura necessária, inclusive biblioteca virtual com equipamentos, espaços, acervos bibliográficos e profissionais
especializados e capacitados para a formação de leitores;
4.38 Incentivar a inclusão no currículo dos cursos de licenciatura, a formação básica necessária para atuação nas salas de
AEE.
META 5 - ALFABETIZAÇÃO: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3Âº (terceiro) ano do Ensino Fundamental.
ESTRATÉGIAS
5.1 Estruturar os processos pedagógicos visando garantir a alfabetização na perspectiva do letramento, de todas as crianças até
o final do 3º (terceiro) ano;
5.2 Criar políticas de alfabetização que incentivem e valorizem a permanência do professor alfabetizador durante o ciclo de
alfabetização;
5.3 Instituir instrumentos periódicos e específicos de avaliação, para aferir a alfabetização, aplicados a cada ano, bem como
assessorar as escolas na criação de seus respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas
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pedagógicas, objetivando alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental;
5.4 Selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurando a diversidade de métodos e
propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados, os quais devem ser disponibilizados, preferencialmente,
como recurso educacional gratuito;
5.5 Fomentar a integração de tecnologias educacionais às práticas pedagógicas integradoras e inovadoras, que contribuam
com a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade;
5.6 Apoiar a alfabetização de crianças do campo, populações itinerantes, em famílias de apoio ou em sistema de acolhimento;
5.7 Estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização, com o conhecimento de tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas integradoras e inovadoras;
5.8 Estimular a articulação entre programas de pós-graduação e ações de formação continuada de professores para a
alfabetização;
5.9 Apoiar a alfabetização das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou
superdotação, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue para surdos, sem estabelecimento de
terminalidade temporal;
5.10 Promover, em consonância com as Diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), a formação de leitores e a
capacitação de professores, bibliotecários (auxiliares de biblioteca) e agentes da comunidade local para atuarem como
mediadores da leitura;
5.11 Implantar programas de incentivo à leitura e escrita;
5.12 Promover diversos concursos para incentivar o uso do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), leitura e interpretação;
5.13 Promover ações que desenvolvam o letramento matemático;
5.14 Ampliar as reflexões das práticas e das experiências, propiciando a conquista da Alfabetização Matemática, na perspectiva
do letramento, de todas as crianças;
5.15 Assegurar encontros de reflexões pedagógicas e trocas de experiências entre os alfabetizadores;
5.16 Assegurar materiais pedagógicos de qualidade e oferecer capacitação aos profissionais para maior aproveitamento desses
recursos.
META 6 - EDUCAÇÃO INTEGRAL: Oferecer, em colaboração com a União, educação em tempo integral para, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da
educação básica, até o final da vigência deste PME.
ESTRATÉGIAS:
6.1 Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, pautada em atividades de
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos
alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo;
6.2 Ampliar progressivamente a jornada de professores que atuam em tempo integral, em uma única escola;
6.3 Instituir, em regime de colaboração com a União, programa de construção e/ou adequação de escolas com acessibilidade e
mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em
situação de vulnerabilidade social;
6.4 Aderir e manter, em regime de colaboração com a União, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas
públicas, por meio da instalação de salas de aula, quadras poliesportivas, laboratórios didáticos, 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;
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6.5 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais, esportivos e com equipamentos públicos,
como: centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas, zoológicos e planetários;
6.6 Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de
ampliação da jornada escolar de alunos das escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em
articulação com a rede pública de ensino;
6.7 Atender às escolas do campo, populações itinerantes e de comunidades tradicionais com oferta de educação em tempo
integral, com base em consulta prévia considerando-se as peculiaridades locais;
6.8 Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas
habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando AEE ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas e profissionais habilitados;
6.9 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, culturais e ações de educação nutricional;
6.10 Assegurar, em parceria com a União, alimentação escolar que contemple a necessidade nutricional diária dos estudantes
que permanecem na escola em tempo integral, conforme legislação específica;
6.11 Assegurar a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os
profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos
professores;
6.12 Assegurar encontros para reflexões pedagógicas e trocas de experiências entre os profissionais envolvidos com a
educação em tempo integral;
6.13 Promover a integração entre o ensino regular e a educação integral, valorizando assim os profissionais;
6.14 Adotar processo de escolarização conectado à vida e ao universo de interesses e de possibilidades das crianças,
adolescentes e jovens;
6.15 Adequar espaços, estrutura para o trabalho com alunos em período integral, reorganizando conteúdos e orientando os
profissionais.
META 7 - APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA: 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 para o IDEB:
__________________________________________________________________________________
|
IDEB
|
2015
|
2017
|
2019
|
2021
|
|=================|===============|==============|================|================|
|Anos Iniciais
|
6,5|
6,8|
7,1|
7,5|
|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|Anos Finais
|
5,1|
5,6|
6,0|
6,3|
|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|Ensino Médio
|
4,7|
5,2|
5,4|
5,6|
|_________________|_______________|______________|________________|________________|

ESTRATÉGIAS
7.1 Estabelecer e implantar diretrizes pedagógicas para a educação básica, considerando a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do Ensino Fundamental e
Médio, respeitando a diversidade regional, estadual e local;
7.2 Assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 80% (oitenta por cento) dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento no seu ano de estudo;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenham alcançado
nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no seu ano de estudo;
7.3 Instituir, em colaboração entre União, Estado e Município um conjunto municipal 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
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recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as
especificidades das modalidades de ensino;
7.4 Fomentar 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 e execução de planejamento
estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o
aprimoramento da gestão democrática;
7.5 Formalizar e executar os planos de ações articuladas, cumprindo as metas de qualidade estabelecidas para a educação
básica e as estratégias de apoio técnico e financeiro, voltadas ao aprimoramento da gestão educacional, à formação de
professores e profissionais de serviços de apoio e à melhoria da infraestrutura física e recursos pedagógicos da rede escolar;
7.6 Associar a fixação de metas intermediárias, conforme pactuação entre entes, à prestação de assistência técnica e
financeira, priorizando escolas com IDEB abaixo da média estabelecida neste PME;
7.7 Orientar as políticas da rede e sistemas de ensino, buscando atingir as metas do IDEB, reduzindo as diferenças entre os
índices das Unidades Escolares;
7.8 Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos relativos às escolas, assegurando a contextualização
desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, concepção e operação do sistema de avaliação;
7.9 Contribuir na melhoria do desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA);
7.10 Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio visando práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem;
7.11 Assegurar a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos
educacionais gratuitos, acompanhando os resultados nos sistemas de ensino;
7.12 Garantir transporte escolar gratuito, em parceria com o Estado e União, para estudantes que residem a uma distância
mínima de 3 (três) quilômetros, ou 2 (dois) quilômetros ou mais, no caso de alunos residentes em bairros que não possuam
Unidades Escolares no entorno de sua comunidade ou que possuam unidades, mas não ofereçam vagas para determinadas
séries/anos, na faixa etária da educação escolar obrigatória, visando reduzir a evasão escolar;
7.13 Fomentar modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo, que objetivem boas práticas e
educação de qualidade;
7.14 Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à internet banda larga de alta velocidade e triplicar, até o
final da década, a relação recursos tecnológicos/aluno nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a
utilização pedagógica das tecnologias digitais de informação e comunicação;
7.15 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais, em regime de colaboração entre União, Estado e Município, para a
utilização pedagógica no ambiente escolar, a todas as escolas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para
implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas, nas instituições educacionais, com acesso à
internet;
7.16 Aprofundar ações de atendimento aos alunos, ampliando programas de material didático-escolar, transporte escolar,
alimentação escolar e assistência à saúde escolar, em todas as etapas da educação básica;
7.17 Assegurar o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais, artísticos, equipamentos, laboratórios
de ciências, línguas e informática e, em cada edifício escolar, garantindo também a acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.18 Aderir e participar, em regime de colaboração, de programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para
escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais;
7.19 Colaborar e participar, em acordo com a União e o Estado, na elaboração dos parâmetros mínimos de qualidade dos
serviços da educação básica, a serem utilizados como referência na infraestrutura escolar, recursos pedagógicos, entre outros
insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas que visem melhoria da qualidade do ensino;
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7.20 Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas, bem como manter programa de formação continuada para esses
profissionais;
7.21 Garantir políticas de combate à violência na escola, por meio do 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 em busca de soluções;
7.22 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de
cumprimento de medidas socioeducativas e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
7.23 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações
educacionais, nos termos das Leis nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando assim a
implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para
a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.24 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, para que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e
ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;
7.25 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como
saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias,
como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.26 Universalizar o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação básica, mediante articulação entre os
órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;
7.27 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à
integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.28 Criar o sistema municipal de avaliação da educação básica, com a colaboração técnica e financeira da União e do Estado,
em articulação com o sistema nacional e estadual de avaliação da educação básica, para orientar as políticas públicas e as
práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade;
7.29 Promover a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários, auxiliares de biblioteca e agentes da
comunidade, para atuar como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das etapas do desenvolvimento e da
aprendizagem, em consonância com as diretrizes do PNLL;
7.30 Instituir, em articulação com a União e o Estado, programa de formação de professores e de alunos para promover e
consolidar política de preservação da memória nacional;
7.31 Promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade e o
cumprimento da função social da educação;
7.32 Estabelecer políticas de estímulo às escolas que apresentem melhorias no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo
docente, da direção e da comunidade escolar;
7.33 Estabelecer políticas de acompanhamento às escolas com relação ao desempenho no IDEB;
7.34 Institucionalizar programas e desenvolver metodologias para acompanhamento pedagógico, recuperação paralela e
progressão, devidamente registrado, priorizando estudantes com rendimento escolar defasado;
7.35 Promover a oferta de AEE aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades
ou superdotação, bem como aulas de reforço escolar por meio de apoio pedagógico, àqueles que apresentam rendimento
escolar defasado;
7.36 Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação
básica, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas
ligadas ao processo de ensino e de aprendizagem às teorias educacionais;
7.37 Garantir encaminhamento para avaliação com equipe de apoio técnico pedagógico (saúde, assistência social e
educacional) de alunos que se encontrem em defasagem de idade/ano, apresentando contínuo rendimento escolar insuficiente,
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visando alcançar o nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em
seu ano de estudo.
META 8 - ESCOLARIDADE MÉDIA: Elevar a escolaridade média da população acima de 18 (dezoito) anos, de modo a
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste PlanÂº
ESTRATÉGIAS
8.1 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias de correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico
individualizado, recuperação e progressão parcial, priorizando estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as
especificidades do segmento;
8.2 Implementar programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), associados a outras estratégias que garantam a
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial, para o público que esteja fora da escola e com defasagem
idade/ano;
8.3 Garantir acesso gratuito estimulando a participação em exames de certificação da conclusão dos Ensinos Fundamental e
Médio;
8.4 Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades públicas à população maior de 18
(dezoito) anos;
8.5 Promover o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, entre órgãos governamentais e não governamentais,
de forma intersetorial, específicos para a população acima de 18 (dezoito) anos, identificando motivos de absenteísmo,
estimulando a frequência e oferecendo apoio à aprendizagem, para a ampliação do atendimento na rede pública regular de
ensino;
8.6 Promover busca ativa de jovens fora da escola em parceria com órgãos governamentais e não governamentais, de forma
intersetorial;
8.7 Garantir a oferta pública de ensino fundamental e médio, EJA integrados à formação profissional, assegurando condições
de acesso, estimulando a permanência e o sucesso;
8.8 Efetivar políticas de educação que garantam a universalização da educação básica, com acesso e permanência,
respeitando as peculiaridades locais;
8.9 Estimular a produção de materiais didáticos e o desenvolvimento de currículos, conteúdos e metodologias específicas para
o desenvolvimento da educação da população considerada nesta meta;
8.10 Garantir a organização do tempo, a reestruturação e aquisição de equipamentos, a oferta de programas para a formação
inicial e continuada da população acima de 18 (dezoito) anos, incluindo o AEE para os que dele necessitarem;
8.11 Estimular políticas de incentivo à população com faixa etária mais elevada para ingresso, permanência e sucesso escolar.
META 9 - ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE JOVENS E ADULTOS: Elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 (quinze) anos ou mais para 95% (noventa e cinco por cento) até 2020 e, até o final da vigência deste PME,
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
ESTRATÉGIAS:
9.1 Assegurar a oferta gratuita da EJA a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria;
9.2 Aumentar o número de Polos EJA com turmas específicas, adaptando as realidades de cada comunidade, com horários
diferenciados de acordo com as necessidades dos educandos e de acordo com cada rede de ensino;
9.3 Garantir a descentralização do sistema de ensino e conceder autonomia às unidades de EJA para que formulem seus PPPs
pertinentes às necessidades educativas das comunidades nas quais estão inseridas;
9.4 Assegurar a ampliação da oferta da EJA, em núcleos, nos períodos diurno e noturno, conforme demandas;
9.5 Incentivar a integração e articulação de políticas públicas de diferentes setores que tenham relação com a promoção da
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educação profissional, do respeito à diversidade, da geração de emprego e renda;
9.6 Assegurar o aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação, levando em consideração as aprendizagens adquiridas nas
experiências pessoais e profissionais, ou por meio de ensinos não formais, diversificando e flexibilizando os meios de acesso a
níveis de escolaridade mais elevados;
9.7 Promover a flexibilização e adaptação de recursos como: material pedagógico, equipamentos, currículos, profissionais,
assegurando a certificação equivalente para percursos formativos diversos;
9.8 Expandir as matrículas de EJA de forma a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação
profissional, elevando assim o nível de escolaridade do trabalhador;
9.8 Garantir as matrículas de EJA de forma a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação
profissional, elevando assim o nível de escolaridade do trabalhador; (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
9.9 Assegurar múltiplas ofertas de meios de ensino-aprendizagem, presenciais ou à distância, escolares e extraescolares,
facultando a circulação e o aproveitamento de estudos, nas diferentes modalidades e meios utilizados em cada segmento;
9.10 Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda por
vagas na EJA;
9.11 Incentivar o fortalecimento e a participação solidária de toda a comunidade com o envolvimento das organizações da
sociedade civil, realizando chamadas públicas regulares para a EJA;
9.12 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos como incentivo à continuidade da escolarização básica;
9.13 Executar ações de atendimento educacional ao estudante da EJA, por meio de programas suplementares de transporte,
alimentação e saúde escolares;
9.14 Assegurar a oferta de EJA nas etapas de Ensino Fundamental e Médio à população privada de liberdade, aos que
cumprem medida socioeducativa, aos idosos, aos adoecidos e gestantes, com implementação de metodologias e tecnologias
educacionais adequadas;
9.15 Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na EJA, que visem o desenvolvimento de modelos adequados às
necessidades específicas desses estudantes;
9.16 Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de
ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados, com a oferta de ações de alfabetização e de
EJA;
9.17 Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com
baixos níveis de escolarização formal e para os alunos portadores de deficiência, com tecnologias assistivas que favoreçam a
efetiva inclusão social e produtiva dessa população;
9.17 Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com
baixos níveis de escolarização formal e para os alunos com deficiência, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva
inclusão social e produtiva dessa população; (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
9.18 Garantir e ampliar a distribuição de material didático, o desenvolvimento de metodologias específicas e o acesso dos
estudantes da EJA aos diferentes espaços da escola;
9.19 Implementar currículos adequados às especificidades da EJA promovendo a inserção ao mercado de trabalho, inclusão
digital e tecnológica e a participação social;
9.20 Incentivar a realização de avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens
e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade e encaminhamento para a turma adequada ao seu grau de instrução;
9.21 Instituir e implementar programas de reforço escolar e o AEE para esses estudantes;
9.22 Garantir formação continuada aos profissionais da educação visando o aperfeiçoamento e a qualidade do ensino;
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9.23 Assegurar recursos humanos, financeiros, espaço físico adequado e acessível, tempo, materiais adequados e
equipamentos específicos, para atender a parcela da população a partir dos 15 (quinze) anos, com políticas e programas que
contribuam para o seu acesso, permanência e sucesso nos estudos.
META 10 - EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: Oferecer matrículas de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à educação profissional.
ESTRATÉGIAS
10.1 Aderir e participar do Programa Nacional de Integração de Educação Básica à Educação Profissional (Proeja), na
perspectiva da educação inclusiva;
10.2 Ampliar a oferta de matrículas na EJA criando parcerias com entidades privadas e públicas, de modo a articular a formação
inicial à continuada, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e àqueles que não concluíram a
escolarização na idade certa;
10.3 Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores, articulada à EJA, em regime de parceria
com entidades privadas, sem fins lucrativos,e de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
10.4 Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos planejados, de acordo
com as especificidades deste público, inclusive na modalidade de Educação a Distância (EaD);
10.5 Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do
acesso à EJA, articulada à educação profissional;
10.6 Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede
física de escolas públicas que atuam na EJA, integrada à educação profissional, garantindo o aperfeiçoamento deste programa
e a acessibilidade à pessoa com deficiência;
10.7 Diversificar o currículo da EJA, articulando a formação básica e a preparação para o trabalho, desenvolvendo oficinas de
empreendedorismo, estabelecendo inter-relações entre teoria e prática de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos,
adequados às características desses estudantes;
10.8 Incentivar a produção de material didático, de instrumentos de avaliação, desenvolvimento de currículos e metodologias
específicas, acesso a equipamentos e laboratórios, articulados à educação profissional;
10.9 Incentivar a adesão, por parte do Estado, ao Programa Brasil Profissionalizado, criado pelo Decreto 6.302 de 12/12/2007,
fomentando a oferta de educação profissional no Município;
10.10 Ampliar a oferta de vagas na modalidade de EJA integrada à educação profissional;
10.11 Incentivar a participação dos estudantes da EJA nos programas desenvolvidos pelo Telecentro, visando o
aperfeiçoamento do ensino profissionalizante no Município;
10.12 Incentivar a adesão ao Programa Nacional de Assistência ao Estudante (PNAE), conforme decreto 7.234 de 19 de julho
de 2010, desenvolvendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o
acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão da EJA;
10.13 Garantir e efetivar a expansão da oferta de EJA articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas
privadas de liberdade nos estabelecimentos penais e instituições socioeducativas;
10.14 Assegurar formação específica e continuada aos professores da EJA e implementar as diretrizes curriculares, em regime
de colaboração entre entes;
10.15 Elaborar currículos considerando o saber prévio de jovens e adultos trabalhadores, para cursos específicos em níveis
Técnico e Médio;
10.16 Incentivar e definir parcerias com entidades públicas e privadas do município para inclusão de estudantes da EJA em
programas de emprego e renda, para a inserção no mercado de trabalho e/ou estágios, incluindo educandos com necessidades
especiais.
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META 11 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando
a qualidade da oferta em pelo menos 80% (oitenta por cento) da expansão no segmento público.
ESTRATÉGIAS:
11.1 Participar da política de expansão das matrículas de educação profissional técnica de nível médio da Rede Federal e
estadual, da Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na
ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais, locais e regionais, bem como a interiorização
da educação profissional;
11.2 Assegurar ações que possibilitem a orientação aos alunos sobre as possibilidades de inserção na Educação Profissional;
11.3 Assegurar a articulação dos docentes do Ensino Médio com entidades de Educação Profissional;
11.4 Apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino, em
parceria com a União;
11.5 Apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a distância, com
a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurando padrão de
qualidade;
11.6 Colaborar na reestruturação das escolas de educação profissional, levando-se em consideração as especificidades de
cada curso, a necessidade de máquinas e equipamentos, implementos didáticos e tecnológicos, bem como a capacitação dos
profissionais envolvidos;
11.7 Promover a expansão do estágio supervisionado na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio
regular, considerando os saberes do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à
contextualização curricular e ao desenvolvimento dos jovens;
11.8 Assegurar a realização de parcerias com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), empresas de recursos humanos, entre
outras, gerando banco de dados para verificação, com o objetivo de divulgar as possibilidades de inserção no mercado de
trabalho;
11.9 Assegurar o estabelecimento de parcerias, em nível gerencial e operacional, com a Associação Comercial e Industrial
(ACISBS), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicatos, objetivando atender as necessidades de qualificação profissional
nas empresas;
11.10 Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes, para fins de certificação profissional em nível técnico, em
instituições credenciadas;
11.11 Estimular a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades
privadas e sem fins lucrativos de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e entidades de atendimento à pessoa
com deficiência.
11.12 Fomentar a expansão da oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio, oferecida em
instituições privadas de educação superior;
11.13 Cooperar na institucionalização de sistema nacional de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível
médio das redes escolares públicas e privadas;
11.14 Colaborar na elaboração, expansão e reestruturação do atendimento no Ensino Médio integrado à formação profissional,
de acordo com os interesses e necessidades do Município, dando ênfase ao Magistério;
11.15 Cooperar na expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação;
11.16 Garantir o acesso, a permanência, o aprendizado, o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos por meio
de políticas de educação profissional;
11.17 Contribuir na elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal e
estadual, da Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, o
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número de alunos por professor para 20 (vinte);
11.18 Garantir a elevação gradual de investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade
acadêmica, visando melhorar as condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de
nível médio;
11.19 Adotar políticas para fortalecer as igualdades de direito no acesso e permanência na educação profissional técnica de
nível médio;
11.20 Fomentar estudos e pesquisas sobre a articulação entre formação, currículo, pesquisa e trabalho, considerando as
necessidades econômicas, sociais e culturais do Município.
META 12 - EDUCAÇÃO SUPERIOR: Articular com a União e o Estado, a elevação da taxa bruta de matrícula na educação
superior para 55% (cinquenta e cinco por cento) e a taxa líquida para 40% (quarenta 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 e comunitário.
ESTRATÉGIAS:
12.1 Otimizar, com a participação da União e do Estado a capacidade instalada da estrutura física e a disponibilização de
recursos humanos das instituições públicas e comunitárias de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas,
de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;
12.2 Aderir aos programas federais e estaduais que visam a ampliação da oferta de vagas, por meio da expansão e
interiorização da Rede Federal de Educação Superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), considerando as necessidades e características regionais do Município;
12.3 Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades para 90%
(noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar o número de estudantes por professor
para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de
competências de nível superior, até o 7° (sétimo) ano de vigência deste PME;
12.4 Mapear a demanda e fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente na formação de
professores para a educação básica, reduzindo o deficit de profissionais em áreas específicas;
12.5 Assegurar a criação de plano de incentivo aos estudantes dos cursos de licenciatura;
12.6 Apoiar a articulação entre órgãos de classe e a sociedade, considerando a demanda regional para diversificar a oferta de
cursos superiores no município;
12.7 Incentivar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos estudantes de instituições públicas, bolsistas de
instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme a Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência
na educação superior de estudantes egressos da escola pública e de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, TEA e altas habilidades ou superdotação;
12.8 Incentivar a criação de uma comissão para estudar a viabilidade da ampliação de vagas nas Instituições de Ensino
Superior (IESs);
12.9 Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação nas instituições de Ensino Superior, públicas e privadas;
12.10 Assegurar a formação de fórum para discussão do acesso e permanência, da flexibilização curricular e a melhoria do
Ensino Superior no município;
12.11 Apoiar e divulgar a oferta de bolsas de estudos para a graduação;
12.12 Incentivar as IESs a aderir e participar dos programas de apoio financeiro da União;
12.13 Apoiar a divulgação de cursos disponíveis no Ensino Superior e suas possibilidades, diretamente aos concluintes do
Ensino Médio, ressaltando as facilidades oferecidas por meio de bolsas de estudos ou similares;
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12.14 Apoiar e implementar, com apoio da União, ações que visem assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de
créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação,
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;
12.15 Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior, facilitando o acesso do aluno;
12.16 Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pósgraduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior;
12.17 Adotar e supervisionar, com a participação da União, políticas de inclusão e de ação afirmativa, na forma da lei, para o
acesso e permanência nos cursos de graduação de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica e público da educação
especial;
12.18 Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma da legislação;
12.19 Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e trabalho,
considerando as carências nas áreas econômicas, sociais e culturais do Município;
12.20 Estimular a institucionalização de programas para composição de acervo digital de referências bibliográficas e
audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;
12.21 Participar, com a União e o Estado, da consolidação de processos seletivos nacionais e regionais, para acesso à
educação superior como forma de qualificar exames vestibulares isolados;
12.22 Estimular a criação de mecanismos para ocupação das vagas ociosas em cada período letivo na educação superior
pública;
12.23 Considerar as informações e orientações advindas dos órgãos reguladores nacionais da educação superior, quanto aos
procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, em relação aos processos de autorização de cursos e
instituições, de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou
recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema federal, estadual e privado de ensino;
12.24 Assegurar a implantação de uma base de dados socioeconômica/cultural e discutir possíveis estratégias para interagir
efetivamente com a comunidade rural na região para uma análise de tendências e deliberações;
12.25 Assegurar a proposição de uma política de formação continuada para os profissionais da Educação Superior.
META 13 - TITULAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: Articular, com a União e Estado, a elevação da
qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no
conjunto do sistema de educação superior para 80% (oitenta por cento), sendo, do total, no mínimo, 40% (quarenta por cento)
doutores, até ao final da vigência do PlanÂº
ESTRATÉGIAS
13.1 Considerar as informações advindas dos órgãos/sistemas de avaliação da educação superior nacional, na avaliação das
instituições de ensino superior que ofertam cursos presenciais e a distância, no âmbito do sistema federal, estadual e privado de
ensino, para os processos de autorização de cursos, de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores
e de credenciamento ou recredenciamento de instituições;
13.2 Acompanhar a realização das avaliações externas in loco, considerando os processos de regulação que compreendem os
Atos Autorizativos e Regulatórios de cursos e instituições de ensino superior que ofertam cursos presenciais e a distância, no
âmbito do sistema federal, estadual e privado de ensino;
13.3 Acompanhar a implementação das respectivas Diretrizes Curriculares dos cursos de licenciatura e bacharelado, nas
instituições de ensino superior, em consonância com o resultado do processo avaliativo;
13.4 Fomentar, em articulação com a União e Estado, a formação de consórcios entre instituições de educação superior, com
vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando
maior visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão;
13.5 Incentivar, de forma articulada com a União e Estado, a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu;
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13.6 Incentivar, de forma articulada com a União e Estado, a formação inicial e continuada dos profissionais técnicoadministrativos da educação superior, bem como a formação continuada dos docentes formadores;
13.7 Apoiar ações que visem a descentralização do oferecimento de pós-graduação lato sensu e stricto sensu em instituições de
ensino superior, públicas e privadas, para atender as necessidades do município, com ênfase na educação;
13.8 Incentivar o processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, fortalecendo a participação das
comissões próprias de avaliação;
13.9 Estimular a continuidade dos processos de avaliação de acordo com os parâmetros do Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior (SINAES);
13.10 Apoiar políticas de mobilidade estudantil no ensino superior;
13.11 Fomentar políticas para captação de pesquisa científica e acadêmica;
13.12 Ampliar políticas de incentivo no intuito de elevar o nível de escolaridade dos profissionais da educação do município.
META 14 - PÓS-GRADUAÇÃO: Fomentar, em articulação com a União e Estado, a elevação gradual do número de matrículas
na pós-graduação stricto sensu, de modo a ampliar a titulação em 80% (oitenta por cento) para mestres e 50% (cinquenta por
cento) para doutores, até ao final da vigência do Plano.
ESTRATÉGIAS
14.1 Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e às agências de fomento à pesquisa federal e estadual;
14.2 Colaborar, em articulação com a União e Estado, na implementação de políticas de inclusão e de ação afirmativa na forma
da lei, incluindo financiamento público e específico para o acesso e permanência nos cursos de pós-graduação, stricto sensu;
14.3 Colaborar na institucionalização de programas de composição de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais
para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;
14.4 Estabelecer parcerias com os órgãos e agências oficiais de fomento nos diversos programas, projetos e ações que
objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação são-bentense, incentivando a atuação na rede de ensino e o
fortalecimento de grupos de pesquisa;
14.5 Apoiar a publicização, transparência, autonomia e desburocratização da pesquisa científica desenvolvida com recursos
públicos;
14.6 Disponibilizar bolsas de estudos de pós-graduação aos professores e demais profissionais da educação básica das redes
públicas de ensino;
14.7 Priorizar a articulação entre graduação, pós-graduação e núcleos de pesquisas, para estudos e elaboração de
currículos/propostas pedagógicas que incorporem ao processo de ensino-aprendizagem, questões sobre educação especial,
relações étnico-raciais, o enfrentamento a todas as formas de discriminação, a educação ambiental, quilombola, indígena, dos
povos do campo e comunidades tradicionais;
14.8 Incentivar a implementação de estudos e pesquisas nas áreas científica e tecnológica, conforme a demanda;
14.9 Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação
básica, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas
ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais;
14.10 Fomentar, em articulação com a União e Estado, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais
didáticos, paradidáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos estudantes com deficiência, TEA, transtorno de deficit de
atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, e criar programas que promovam a socialização
dos resultados das pesquisas;
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14.11 Incentivar a expansão de programas de financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências oficiais de
fomento;
14.12 Estimular a expansão da oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e
tecnologias de EaD;
14.13 Apoiar a promoção de intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de ensino,
pesquisa e extensão;
14.14 Colaborar para o aumento qualitativo e quantitativo do desempenho científico e tecnológico do País e a competitividade
internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação científica com empresas, IES e demais Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICTs).
META 15 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES: Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, no
prazo de 2 (dois) anos da vigência deste Plano, política municipal de formação inicial e continuada, com vistas à valorização dos
profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica e suas modalidades possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, bem como a
oportunização de periódica participação em cursos de formação continuada oferecida pelo poder público.
ESTRATÉGIAS:
15.1 Promover ações conjuntas, a fim de organizar a oferta de cursos de formação inicial, diante do diagnóstico das
necessidades de formação dos profissionais da educação, envolvendo as instituições públicas, comunitárias e privadas de nível
superior, sincronizando a oferta e a demanda, em regime de cooperação entre União, o Estado e o Município;
15.2 Apoiar a ampliação da oferta de programas de iniciação à docência aos estudantes matriculados em cursos de graduação,
a fim de aprimorar a formação dos profissionais para atuarem no magistério da Educação Básica, por área de conhecimento, de
acordo com a necessidade;
15.3 Apoiar o acesso ao financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva
pelo SINAES, na forma da Lei nº 10.861/04, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de
educação básica;
15.4 Instituir e consolidar uma plataforma eletrônica em âmbito municipal, com dados de formação de todos os professores da
rede pública, para organizar a demanda/oferta de matrículas em cursos de formação inicial e continuada dos profissionais da
educação em São Bento do Sul - SC, bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletronicamente;
15.5 Articular com as instituições de nível superior, formadoras de profissionais para educação básica, promovendo a reforma
curricular dos cursos de licenciatura, garantindo a renovação pedagógica, com foco na prática pedagógica e na aprendizagem
do estudante;
15.6 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação superior dos profissionais da educação, visando
articular a formação acadêmica às demandas da educação básica, em sintonia com as recomendações legais e as Diretrizes
Curriculares Nacionais;
15.7 Incentivar a participação em programas de formação superior para docentes não habilitados na área de atuação, em
efetivo exercício na rede pública;
15.8 Assegurar a todos os profissionais da educação básica, formação continuada em serviço, em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos respectivos sistemas de ensino;
15.9 Garantir formação continuada fundamentada numa concepção político-pedagógico que assegure a articulação teórica e
prática, a pesquisa e a extensão, com especialistas, por área, para os profissionais da rede educacional;
15.10 Fomentar a produção de material didático, a criação de metodologias específicas e a elaboração de instrumentos de
avaliação, garantindo o acesso a equipamentos e laboratórios didáticos e a formação inicial e continuada de docentes da rede
pública;
15.11 Instituir forma de registro e divulgação de projetos desenvolvidos nas escolas, com o objetivo de validar e valorizar as
produções do profissional na ascensão funcional, em regime de colaboração entre o Estado e o Município;
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15.12 Fomentar a oferta de cursos técnicos e tecnológicos de nível superior, destinados à formação nas respectivas áreas de
atuação, dos profissionais da educação de outros segmentos presentes no ambiente escolar, que não os do magistério;
15.13 Estimular programas de formação docente, para educação profissional, voltados à complementação didático-pedagógica
dos profissionais sem habilitação para o magistério, que atuam na rede pública;
15.14 Ampliar as políticas e programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação sobre todas as formas
de discriminação, para a promoção dos direitos sociais;
15.15 Ampliar o uso das tecnologias digitais e conteúdos multimidiáticos para todos os atores envolvidos no processo educativo,
garantindo a devida qualificação dos profissionais envolvidos em sua utilização;
15.16 Possibilitar a participação em programa federal de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas
das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma
nativo as línguas que lecionam;
15.17 Colaborar na expansão de programas de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas, literárias, dicionários,
obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, e ainda, programas específicos de acesso a bens culturais, favorecendo a
construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação para os profissionais da educação básica;
15.18 Contribuir na criação e consolidação de portal eletrônico, para subsidiar a atuação dos profissionais da educação básica,
disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;
15.19 Contribuir para a reformulação curricular dos cursos de licenciatura e a renovação pedagógica, de forma a assegurar o
foco no aprendizado do aluno, dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e
incorporando as tecnologias digitais de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos
da educação básica.
META 16 - FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFESSORES: Formar 80% (oitenta por cento) dos
professores da educação básica, em nível de pós-graduação, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
META 16 - FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFESSORES: Formar 60% (sessenta por cento) dos
professores da educação básica, em nível de pós-graduação, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino. (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
ESTRATÉGIAS
16.1 Realizar o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva
oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do
Estado e Município;
16.2 Criar e consolidar política municipal de formação de professores da educação básica, definindo diretrizes municipais, áreas
prioritárias e instituições formadoras;
16.3 Consolidar programa permanente de afastamento remunerado dos professores e profissionais da educação básica, para
cursar pós-graduação stricto sensu, considerando as necessidades mais urgentes e autorização do Poder Executivo conforme
previsto no parágrafo único do Art. 25 da Lei nº 228 de 28 de dezembro de 2001;
16.4 Formular, divulgar e efetivar política pública que amplie a mobilidade docente em cursos de graduação e pós-graduação
em âmbito nacional e internacional, tendo em vista a qualificação da formação superior;
16.5 Formular e efetivar política pública de oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e demais
profissionais da educação básica;
16.6 Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das ações do
PNLL e da instituição de programa municipal de disponibilização de recursos para acesso aos bens culturais pelo magistério
público;
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16.7 Diagnosticar e garantir políticas públicas que atendam efetivamente as demandas específicas de pós-graduação lato sensu
e stricto sensu aos professores da educação básica;
16.8 Promover a articulação entre a pós-graduação, núcleo de pesquisa e curso de formação para profissionais da educação de
modo a garantir a elaboração de propostas pedagógicas capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligados ao processo
de alfabetização no atendimento da população de até 8 (oito) anos.
META 17 - VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR E PLANO DE CARREIRA: Valorizar os profissionais da Educação da rede pública
de ensino, assegurando no prazo de 2 (dois) anos a reestruturação do plano de carreira, que tenha como referência o piso
nacional, definido em Lei Federal, nos termos do Inciso VIII, do Artigo 206, da Constituição Federal, a fim de equiparar o
rendimento médio dos docentes aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º (sexto) ano da
vigência deste PlanÂº
ESTRATÉGIAS
17.1 Realizar, no prazo de 2 (dois) anos, a atualização do plano de carreira e remuneração para o magistério, tendo como
referência o Piso Salarial Nacional Profissional, remodelando também estes aos demais profissionais da educação básica;
17.2 Valorizar os profissionais do magistério da rede pública da educação básica, a fim de equiparar a 80% (oitenta por cento)
ao final do 6º (sexto) ano, e a igualar, no último ano de vigência deste Plano, o seu rendimento médio ao rendimento médio dos
demais profissionais com escolaridade equivalente;
17.3 Proporcionar condições de trabalho, valorizando os profissionais da educação e concretizando políticas de formação,
buscando qualidade na educação;
17.4 Assegurar o estabelecimento de políticas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à
saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais do magistério e demais profissionais da educação, como
condição para a melhoria da qualidade educacional, nos três primeiros anos de vigência deste Plano;
17.5 Estruturar as redes públicas de educação básica, de modo que pelo menos 80% (oitenta por cento) dos profissionais do
magistério e 50% (cinquenta por cento) dos profissionais da educação não docentes, sejam ocupantes de cargos de provimento
efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontram vinculados;
17.6 Assegurar a realização periódica de concurso público para provimento de vagas, comprovadamente, excedentes e
permanentes, nas redes públicas;
17.7 Estabelecer critérios médicos que fundamentem a aptidão para o pleno desempenho da função para a qual está sendo
designado;
17.8 Implantar, nas redes públicas de educação básica, acompanhamento dos profissionais do magistério e demais
profissionais da educação, aprovados em concurso público, os quais deverão ser supervisionados por equipe de profissionais,
nomeada por portaria específica para esse fim, com objetivo de fundamentar, com base nos programas de acompanhamento,
por meio de avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório, além de oferecer durante este período
curso de aprofundamento de estudos na área de atuação;
17.9 Assegurar a existência de comissões e fóruns permanentes de profissionais da educação, atuando em todas as instâncias
do município, para subsidiar os órgãos na atualização dos planos de carreira;
17.10 Implementar plano de carreira para os profissionais da educação básica das redes públicas, com implantação gradual do
cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, conforme a demanda;
17.11 Garantir, no plano de carreira, que todas as unidades escolares de educação básica ofereçam serviços de orientação
educacional, supervisão e administração escolar, realizado por profissionais habilitados na área de atuação;
17.12 Garantir a atualização e o cumprimento das diretrizes do Estatuto do Magistério e do Servidor Público da rede pública de
ensino;
17.13 Assegurar, na forma da lei, recursos financeiros para valorização dos profissionais da educação da rede pública;
17.14 Garantir o cumprimento da Lei 11.738 de 16 de julho de 2008 que trata da jornada de trabalho dos profissionais do
magistério da rede pública de ensino;
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17.15 Assegurar a revisão e a ampliação dos critérios para a concessão da regência de classe na educação básica;
17.16 Garantir a revisão, ampliação e concessão de benefícios como vale-transporte local, vale-alimentação e plano de saúde
aos trabalhadores efetivos na educação do município, em pleno exercício, até o terceiro ano de vigência deste;
17.17 Garantir a manutenção de percentuais, acrescidos e incorporados ao salário-base, em função do tempo de magistério e à
qualificação (lato sensu e stricto sensu), até o 5º (quinto) ano de vigência deste PME;
17.18 Assegurar programa de valorização financeira, acrescida ao salário do profissional do magistério e demais profissionais
da educação, pelos cursos de capacitação presenciais e/ou semipresenciais que comprovadamente participar, além das horas
oferecidas pelo sistema, cuja certificação será avaliada e validada por equipe de profissionais, nomeada por portaria específica
para esse fim até o 5º (quinto) ano de vigência deste PME;
17.19 Garantir formação continuada com padrões de qualidade;
17.20 Formular e efetivar política pública de oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e demais
profissionais da educação básica;
17.21 Consolidar programa permanente de afastamento remunerado dos professores e profissionais da educação básica, para
cursar pós-graduação stricto sensu, considerando as necessidades mais urgentes e autorização do Poder Executivo, conforme
previsto no parágrafo único do Art. 25 da Lei nº 228 de 28 de dezembro de 2001;
17.22 Realizar avaliação contínua e a análise de desempenho como critérios para a continuidade de atuação dos Admitidos em
Caráter Temporários (ACTs), conforme legislação;
17.23 Assegurar políticas que possibilitem iniciar o ano letivo com o quadro completo de profissionais para atender a demanda
das unidades escolares;
17.24 Aderir a iniciativa do Ministério da Educação (MEC), sobre a realização de concursos públicos de admissão de
profissionais do magistério da educação básica pública, mediante prova nacional;
17.25 Realizar anualmente, a partir do terceiro ano de vigência deste PME, em regime de colaboração, o censo dos
profissionais do magistério e demais profissionais da educação básica;
17.26 Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no provimento de cargos efetivos para essas escolas;
17.27 Fomentar a discussão para a criação de um programa de meritocracia para os profissionais do magistério e demais
profissionais da educação;
17.28 Garantir a criação do cargo de cozinheira, com valorização e capacitação desse profissional, objetivando melhoria da
qualidade da alimentação escolar, até o terceiro ano de vigência deste PME;
17.29 Assegurar critérios, para atuar na direção de unidades escolares da rede pública de ensino como: formação em educação
pós-graduação e/ou capacitação em gestão educacional, ocupar cargo efetivo, contar com experiência de, no mínimo 3 (três)
anos de efetivo exercício no nível de atuação, apresentação de um plano de ação e eleição;
17.30 Assegurar a revisão da Lei nº 228 de 28 de dezembro de 2001, Art. 105, possibilitando que o profissional opte por gozo
ou pecúnia da licença prêmio, independente da data de admissão, nos três primeiros anos de vigência deste PME;
17.31 Assegurar o cumprimento do artigo 10 da Resolução CFN nº 465/2010, bem como e seu parágrafo único.
17.32 Assegurar a revisão do processo de Progressão Funcional para que este seja realizado imediatamente após a
comprovação da conclusão do curso de Graduação, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado; tempo de serviço e títulos no
17.33 Promover a adequação da legislação no que diz respeito a Licença sem Remuneração para que o servidor afastado por
período de 12 (doze) meses ou tempo superior, ao reingressar, possa escolher entre as vagas disponíveis na rede municipal e
não necessariamente na unidade escolar na qual tinha sua lotação anteriormente à licença;
17.34 Executar o programa de avaliação da qualidade profissional dos professores no que diz respeito à prática em sala de
aula, domínio de classe, didática, planejamento, criatividade, conduta, responsabilidade pedagógica.
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17.35 Assegurar oferta de cursos e ajuda de custo aos auxiliares de serviços gerais, como incentivo para buscarem formação,
obtendo valorização depois da conclusão. (Redação acrescida pela Lei nº 3861/2017)
META 18 - GESTÃO DEMOCRÁTICA: Garantir condições para a efetivação da gestão democrática, na educação básica e
superior públicas, que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante no
prazo de 2 (dois) anos após a aprovação deste PME.
META 18 - GESTÃO DEMOCRÁTICA: Garantir condições para a efetivação da gestão democrática, na educação básica e
superior públicas, que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante no
prazo de 4 (quatro) anos após a aprovação deste PME. (Redação dada pela Lei nº 3861/2017)
ESTRATÉGIAS
18.1 Considerar a legislação nacional e critérios pontuados neste PME, para a nomeação dos diretores de unidades escolares,
conforme critérios técnicos de mérito, desempenho e participação da comunidade escolar;
18.2 Ampliar os programas de apoio à formação dos membros de conselhos mediante recursos financeiros, espaço físico
adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, assegurando o bom desempenho de suas funções;
18.3 Colaborar na consolidação do Fórum Permanente de Educação/Comissão Permanente da Educação envolvendo gestores
públicos, trabalhadores da educação e organizações da sociedade civil, incentivando e oferecendo suporte técnico para
constituí-lo, com o intuito de:
a) coordenar conferência intermunicipal e municipal, bem como acompanhar e avaliar o processo de implementação de suas
deliberações;
b) acompanhar a adequação, execução e avaliação da aplicabilidade do PME;
c) debater o financiamento da educação e as diretrizes curriculares do sistema municipal;
d) promover as articulações necessárias entre o Fórum Nacional, o Estadual e o Municipal de Educação;
e) acompanhar, junto a Câmara de Vereadores, a tramitação de projetos legislativos relativos à Política Municipal de Educação;
18.4 Implementar conselhos escolares, em todas as redes de educação básica;
18.5 Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) do Conselho Municipal de Educação, dos conselhos
de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, e de outros e aos (às) representantes
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos
financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;
18.6 Garantir a participação efetiva da comunidade escolar e local na formulação, implementação, acompanhamento e
avaliação dos PPPs, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, possibilitando as condições
necessárias à operacionalização desta participação;
18.7 Garantir programa de formação continuada para gestores das escolas públicas, em regime de colaboração, para
implementação do plano de ação e projeto de gestão;
18.8 Estabelecer diretrizes para a gestão democrática da educação, no prazo de dois anos contados da aprovação deste Plano,
assegurando condições para sua implementação;
18.9 Aprovar dispositivo legal que dispõe sobre a gestão escolar democrática da educação básica e profissional da rede pública,
em relação a sua implantação, execução e avaliação, no prazo de dois anos após a publicação deste Plano;
18.10 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o controle social na utilização dos
recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas e a criação de portais eletrônicos
de transparência;
18.11 Consolidar fóruns decisórios de políticas públicas educacionais, Conselho Municipal de Educação, Conselhos Escolares
ou equivalentes, Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e Conselho da Alimentação Escolar (CAE),
conselho de controle social envolvendo gestores públicos, trabalhadores da educação e organizações da sociedade civil, com
representação paritária dos setores envolvidos com a educação e com as instituições educativas;
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18.12 Estimular a criação e o fortalecimento de conselhos superiores nas instituições de ensino superior, do qual participam
todos os segmentos da comunidade universitária;
18.13 Estimular a constituição e fortalecimento de diretórios acadêmicos, assegurando-lhes espaços adequados para o bom
funcionamento, em todas as instituições de ensino superior;
18.14 Estimular a gestão democrática da educação, por meio da participação da comunidade escolar e local, no âmbito das
instituições de ensino superior e escolas de educação básica, prevendo recursos e apoio técnico;
18.15 Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) do Conselho Municipal de Educação, dos conselhos
de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, e de outros e aos (às) representantes
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos
financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções; (Revogado pela Lei nº 3861/2017)
18.16 Aperfeiçoar a ação do Conselho Escolar ou órgãos equivalentes, com base nos princípios democráticos, mediante:
a) realização de Seminário anual para Conselho Escolar articulado com Associação de Pais e Professores (APPs) e Grêmios
Estudantis e organizações afins;
b) realização de programa de formação continuada destinada aos membros das APPs, Conselhos Escolares e Grêmios
Estudantis, visando qualificá-los para atuação no âmbito da unidade escolar;
c) fomento à integração entre os Conselhos Escolares em nível municipal;
18.17 Consolidar comissão de acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR), para monitorar e dar visibilidade às
ações planejadas para o município;
18.18 Aprimorar mecanismos utilizados pela sociedade, pelos Conselhos Escolares e APPs para acompanhar, fiscalizar e
avaliar os gastos com educação, viabilizando ou promovendo ampla divulgação do orçamento público, efetiva transparência nas
rubricas orçamentárias e o estabelecimento de ações de controle e articulação entre os órgãos responsáveis, assegurando-lhes
o gerenciamento e fiscalização dos recursos públicos destinados às escolas;
18.19 Implantar avaliação institucional com a participação efetiva da comunidade escolar, incorporando os resultados no Plano
de Desenvolvimento da Escola (PDE), no PPP e no Plano de Gestão, visando garantir a execução das metas e objetivos
estabelecidos nestes;
18.20 Consolidar critérios técnicos transparentes para o provimento dos cargos comissionados, objetivando chegar ao mínimo
necessário e que estes sejam ocupados por profissionais habilitados;
18.21 Utilizar amplamente os veículos de comunicação de massa, objetivando a participação da sociedade na definição das
prioridades educacionais e na divulgação das experiências emancipadoras de participação, em âmbito municipal;
18.22 Assegurar a participação de professores, servidores e estudantes no processo de escolha de gestores das instituições de
ensino superior;
18.23 Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira aos estabelecimentos de ensino, na
forma da lei;
18.24 Aderir aos programas do MEC, de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicação de prova nacional
específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos;
18.25 Garantir a implantação, implementação, acompanhamento e avaliação, a cada dois anos, do PME de São Bento do Sul;
18.26 Garantir parceria entre Semed, Gered e outras Instituições Educacionais, públicas e privadas, para a implementação do
PME de São Bento do Sul;
18.27 Assegurar a criação de projetos em parceria com a saúde e instituições que promovam assistência ao aluno;
18.28 Assegurar a reestruturação anual do PPP das unidades escolares;
18.29 Assegurar a atualização do Regimento Escolar das unidades escolares;
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18.30 Assegurar oferta de cursos e ajuda de custo aos auxiliares de serviços gerais, como incentivo para buscarem formação,
obtendo valorização depois da conclusão. (Revogado pela Lei nº 3861/2017)
META 19 - FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: Cooperar para ampliação do 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, em regime de colaboração
com a União e o Estado.
ESTRATÉGIAS
19.1 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, que tratam da capacidade de atendimento e do
esforço fiscal de cada um deles, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional, em
especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1° do art. 75 da Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996;
19.2 Cooperar, com a União, no aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos de acompanhamento da arrecadação da
contribuição social do salário educação;
19.3 Otimizar a destinação de recursos à manutenção e o desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados
nos termos do Art. 212, da Constituição Federal e garantir aplicação dos recursos destinados à manutenção, reforma e
construção de escolas públicas com infraestrutura adequada às etapas e modalidades de ensino;
19.4 Aplicar, na forma de lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração
de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no Inciso VI, do caput do Art.
214, da Constituição Federal;
19.5 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem 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 as Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios
e o Ministério Público, fortalecendo os conselhos de acompanhamento e fiscalização dos recursos da educação, nos termos do
Parágrafo Único, do Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009;
19.6 Desenvolver, com apoio da contabilidade geral da Prefeitura, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e
custos por estudante da educação, em todos os níveis, etapas e modalidades;
19.7 Adotar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como indicador prioritário para o financiamento da educação básica;
19.8 Acompanhar a regulamentação do § 4, do Art. 164, da Constituição Estadual, no prazo de 2 (dois) anos, de forma a
estabelecer as normas de cooperação entre o Estado e o Município, sobre o equilíbrio na repartição das responsabilidades, dos
recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais
regionais, promovendo a adequação da legislação;
19.9 Acompanhar a elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, a ser amplamente discutida com os diversos setores
da sociedade, com os gestores da educação e com a comunidade educacional, sendo agente de implementação;
19.10 Apoiar e defender a prorrogação do FUNDEB, que aprofunde o regime de colaboração e a participação financeira da
União para garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão de qualidade do ensino, nos termos do Art. 211, da
Constituição Federal;
19.11 Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, que considerem a
equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do
sistema de ensino, a serem pactuados na instância prevista no Art. 7º, da Lei nº 13.005/2014;
19.12 Buscar, junto à União, a complementação de recursos financeiros para o Município quando comprovadamente não atingir
o valor do Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi) e, posteriormente, do CAQ;
19.13 Estabelecer, garantir e efetivar a articulação entre as metas deste Plano e demais instrumentos orçamentários da União,
do Estado e do Município e os respectivos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária
Anual (LOA), em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino;
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19.14 Cooperar na definição de recursos provenientes da receita estadual e municipal para o financiamento público permanente
da educação profissional pública, com o objetivo de expandi-la;
19.15 Fortalecer os conselhos de acompanhamento e fiscalização dos recursos da educação;
19.16 Garantir a aplicação dos recursos financeiros que devem ser destinados à melhoria da qualidade e gratuidade do ensino,
na formação e valorização do magistério, na organização escolar, prioritariamente, em escolas públicas;
19.17 Assegurar o aumento gradativo do repasse mínimo dos impostos arrecadados pelo município de 25% (vinte e cinco por
cento) para 30% (trinta por cento) no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do ensino;
19.18 Implementar o aperfeiçoamento do regime de colaboração entre os sistemas de ensino;
19.19 Assegurar a implementação do repasse de recursos às APPs, incluindo valores específicos para a educação especial;
19.20 Garantir o cumprimento das orientações estabelecidas pelo PDE na destinação dos recursos da Rede Pública de Ensino;
19.21 Assegurar políticas e critérios de investimentos dos recursos federais, estaduais e municipais, de forma a reduzir as
desigualdades dos sistemas de ensino e das escolas públicas;
19.22 Integrar as ações e recursos técnicos, administrativos e financeiros entre as diversas secretarias que compõem a
administração municipal e atuam em áreas afins, para otimizar os recursos e investimentos na área educacional.
META 20 - APRIMORAMENTO DE AÇÕES: Garantir a continuidade dos programas, projetos e ações já existentes nas
diferentes redes de educação básica e superior, que respeitem a diversidade de contextos e visem a melhoria da qualidade da
educação no município.
ESTRATÉGIAS
20.1 Aprimorar ações de Educação Ambiental tendo em vista:
a) Assegurar a elaboração de projetos interdisciplinares de Educação Ambiental, que contemplem a execução de palestras,
visitas a campo, experiências práticas, atividades lúdicas, apresentações artísticas em parceria entre escola, comunidade,
órgãos públicos e privados, Organizações Não Governamentais (ONGs), objetivando a sensibilização dos alunos, dos pais e da
comunidade sobre a importância da preservação do meio ambiente;
b) Garantir a promoção de uma Educação Ambiental crítica e emancipatória, com objetivo de sensibilizar quanto à necessidade
da sustentabilidade ambiental para repensar as relações e o modo de vida humana no meio ambiente;
c) Assegurar maior divulgação por parte do município, dos resultados obtidos com os trabalhos desenvolvidos, referentes a
preservação do meio ambiente, pelo Departamento do Meio Ambiente, empresas e instituições municipais;
d) Garantir a expansão e incentivo à separação seletiva dos resíduos;
e) Garantir o cumprimento da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº. 9795/1999);
f) Garantir a participação da comunidade escolar nos projetos pedagógicos e nos planos de desenvolvimento institucionais,
contemplando as Diretrizes da Educação Ambiental;
g) Garantir a capacitação e o aperfeiçoamento dos educadores na área de Educação Ambiental para o desenvolvimento de
projetos interdisciplinares;
h) Assegurar a construção e adaptações das Unidades Escolares de forma a utilizar melhor os recursos naturais, como
iluminação, água e localização das escolas para evitar ao máximo, os impactos ambientais;
i) Desenvolver plano de ação com ênfase nos eixos temáticos: horta escolar, plantio de árvores nativas, plantas medicinais e
nutracêuticas, alimentação saudável, reciclagem, saneamento e sustentabilidade, em parceria com profissionais e/ou
instituições especializadas;
j) Promover e implementar ações de educação alimentar e nutricional, objetivando a formação de hábitos alimentares
saudáveis, valorizando a importância do cardápio na escola, que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde dos
alunos e a qualidade de vida do indivíduo. (Redação acrescida pela Lei nº 3861/2017)
20.2 Garantir ações que assegurem o cumprimento da Lei nº 3367 de 30 de abril de 2014, que institui o programa criança
adoecida, por meio de:
a) projetos que estabeleçam parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), objetivando atendimento com
profissionais de oftalmologia, odontologia, psicologia, neurologia, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia para o
município;
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b) condições técnicas e humanas para o atendimento pedagógico no ambiente hospitalar e domiciliar;
c) construção e melhorias do espaço físico para atendimento, no hospital/clínicas, aos educandos hospitalizados, em parceria
com órgãos competentes;
d) criação/acompanhamento de Programa de Atendimento Voluntário na Educação Hospitalar, bem como definição dos critérios
de participação;
e) promoção de atividades que aproximem as famílias da escola, no sentido de estimular a corresponsabilidade familiar no
processo de aprendizagem do educando hospitalizado e em convalescença domiciliar;
f) da garantia de continuidade do processo de ensino-aprendizagem aos educandos em fase de internação hospitalar e
convalescença;
g) de programas de formação continuada focado em ações educativas nas temáticas transversais: sexualidade, drogas lícitas e
ilícitas, alimentação saudável, primeiros socorros;
20.3 Aprimorar ações em consonância com as equipes responsáveis pelos recursos tecnológicos, promovendo:
a) o uso pedagógico das mídias no processo de ensino-aprendizagem, enfatizando a importância de o educador conhecer e se
apropriar dos recursos tecnológicos;
b) o oferecimento de programas que objetivem a inclusão e a educação digital;
c) a adesão aos programas oferecidos pelo Governo Federal, voltados às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC), a exemplo do Proinfo;
d) a democratização do acesso e o uso da informação e comunicação;
e) a garantia da disponibilização de profissionais capacitados para orientação e suporte às escolas da rede pública;
f) a manutenção periódica das salas informatizadas e demais tecnologias digitais nas unidades escolares, bem como a
ampliação de acordo com o número de alunos;
g) salas de aula equipadas com recursos multimídias, objetivando a melhoria da qualidade do ensino no município;
h) a utilização de diários eletrônicos nas escolas;
i) a contratação de instrutores de informática, com formação inicial e continuada, na área de atuação;
j) a disponibilidade e aumento da capacidade da internet para bom funcionamento em todas as escolas do município;
k) a permanência das aulas de informática, em caráter extracurricular, como uma forma de educação digital;
l) ações que orientem os pais/responsáveis sobre o uso consciente das tecnologias;
m) o uso de dispositivos móveis para fins pedagógicos.
LISTA DE SIGLAS
ACISBS: Associação Comercial e Industrial
ACT: Admitidos em Caráter Temporários
AEE: Atendimento Educacional Especializado
APOIA: Programa de Combate à Evasão Escolar
APP: Associação de Pais e Professores
CAE: Conselho de Alimentação Escolar
Capes: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAQ: Custo Aluno Qualidade
CDL: Câmara dos Dirigentes Lojistas
EaD: Educação à Distância
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente
EJA: Educação de Jovens e Adultos
ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio
EPI: Equipamento de Proteção Individual
Fies: Fundo de Financiamento Estudantil
FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Gered: Gerência de Educação
ICT: Instituição Científica e Tecnológica
IDEB: Índice de Desenvolvimento de Educação Básica
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano
IDI: Índice de Desenvolvimento Infantil
IES: Instituições de Ensino Superior
LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias
Libras: Língua Brasileira de Sinais
LOA: Lei Orçamentária Anual
MEC: Ministério de Educação
ONG: Organização Não Governamental
PAR: Plano de Ações Articuladas
PDE: Plano de Desenvolvimento da Escola
PME: Plano Municipal de Educação
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PIB: Produto Interno Bruto
PISA: Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
PNAE: Programa Nacional de Assistência ao Estudante
PNLL: Plano Nacional do Livro e da Leitura
PNOA: Programa de Novas Oportunidades de Aprendizagem
PPA: Plano Plurianual
PPP: Projeto Político Pedagógico
Proeja: Programa Nacional de Integração de Educação Básica à Educação Profissional
SAEB: Sistema de Avaliação da Educação Básica
SEA: Sistema de Escrita Alfabética
Semed: Secretaria Municipal de Educação
Semus: Secretaria Municipal de Saúde
SINAES: Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
Sine: Sistema Nacional de Emprego
TDIC: Tecnologia de Digital de Informação e Comunicação
TEA: Transtorno do Espectro Autista
UAB: Universidade Aberta do Brasil
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