
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 

CNPJ Nº 23.066.632/0001-53 
 

LEI Nº 335/2015-GAB/PMT                                       
 

Cria o Plano Municipal de Educação do Município de 
Tartarugalzinho e dá outras providências.  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, Estado do Amapá-Brasil. 
FAÇO SABER em cumprimento a Lei Orgânica e ao disposto no art. 2º, 
item VI, art. 8º § 2º e 3º e art.19 e 20 da Lei 226/GAB-PMT que criou o 
Sistema Próprio de Ensino, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte LEI: 
 
Art. 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação do Município de 
Tartarugalzinho, constante do documento anexo, com duração de 10 anos. 
Parágrafo Único. O documento anexo, onde constam os diagnósticos, 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação, é 
parte integrante desta Lei. 
Art. 2º. A Execução do Plano Municipal de Educação se pautará pelo regime 
de colaboração entre a União, o Estado, o Município e a sociedade civil. 
Art. 3º. A primeira avaliação realizar-se-á no terceiro ano de vigência desta Lei 
e as demais a cada 2 (dois) anos, sob a coordenação da Secretaria Municipal 
de Educação e do Conselho Municipal de Educação, com a participação dos 
Entes Públicos e da Sociedade Civil. 
Art. 4º. O Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município 
serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes no Plano 
Municipal de Educação. 
Art. 5º. O Poder Executivo e Legislativo Municipal, bem como o Sistema 
Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação e do 
Conselho Municipal de Educação incumbir-se-ão da divulgação do Plano 
Municipal de Educação para que toda a comunidade de Tartarugalzinho o 
conheça e acompanhe a sua implementação. 
Art. 6º. As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão por conta de dotação 
orçamentária própria e de repasses oriundos do Governo Federal. 
§ Único: O Poder Público Municipal poderá celebrar convênios com o Estado, 
Entidades Não Governamentais ou Privadas para suprir parte das despesas 
decorrentes desta Lei. 
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua assinatura. 
Art. 8º. A presente Lei será publicada posteriormente no Diário Oficial do 
Estado. 
 

Palácio Antonio da Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Tartarugalzinho, 22 
de junho de 2015. 
 
 

Almir Rezende 
Prefeito Municipal 
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Júlio da Silva Vilhena 
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A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Conselho Municipal de 
Educação, apresentam o Plano Municipal de Educação – PME de 
Tartarugalzinho/AP, com vigência de 2015 a 2025. 
Sua trajetória se iniciou em 2013, com alguns encaminhamentos. Em 2014, foram 
retomados o planejamento, a organização e a elaboração do PME, com a 
participação de várias entidades e com apoio da UNDIME Nacional e Estadual. 
Nesse ano, desencadeou-se o debate acerca da política educacional a ser 
desenvolvida neste município por todos os segmentos organizados e constituídos 
pela sociedade civil, por instituições de ensino, associação, sindicatos, entre 
outros. O PME se constitui através do processo democrático e participativo com a 
finalidade de definir as diretrizes, os projetos e as metas educacionais a serem 
executados no período de 10 (dez) anos, garantindo assim a qualidade de 
construção e implementação das mesmas. Inicialmente, foi constituída uma 
comissão organizadora entre integrantes da SEMED, do CME e representantes 
da Sociedade Civil Organizada e demais segmentos da Educação em todas as 
suas etapas.  
No mês de Janeiro de 2015, foi realizada uma plenária, pelas comissões que 
foram constituídas com o propósito de elaborar propostas para as metas e as 
estratégias, nas seguintes temáticas: 

 Educação Infantil 

 Ensino Fundamental 

 Educação de Jovens e Adultos 

 Educação Especial e Inclusiva 

 Ensino Médio, Ensino Superior e Educação a Distância. 

 Valorização dos Profissionais da Educação 

 Gestão da Escola Pública 

 Gerenciamento dos Recursos Públicos 
 
Nesse mesmo evento, os participantes apreciaram uma minuta do Plano, 
havendo alterações. Após aprovação, instituiu-se o Texto Base do PME e nos 
meses de março e abril, os representantes nomeados de cada instituição 
promoveram estudos e discussões, a fim de se obter metas e estratégias 
consistentes em todos os níveis e modalidades de ensino, traduzindo o anseio da 
comunidade para a educação – pertinente aos próximos 10 (dez) anos, em nosso 
município. Em Maio de 2015, realizou-se a Conferência Municipal de Educação 
para a Consulta Pública, onde a Comissão de Elaboração do Plano Municipal de 
Educação de Tartarugalzinho discutiu com a população o PME que se configura 
em um documento que transcende o período governamental. É um plano de 
cidadania educacional com concepção das entidades participantes. É um plano – 
em sua essência – de discussão, que foi construído para permanente 
flexibilidade, a partir de avaliações periódicas que respeitem as necessidades 
prementes do sistema educacional. Salientamos que, no primeiro ano de 
construção do Plano, aconteceu a Conferência Municipal de Educação de 
Tartarugalzinho – COMED/2013 – na qual foram discutidas novas iniciativas e 
diretrizes para a Educação Municipal, o que fez com que o sistema próprio de 
ensino de Tartarugalzinho tomasse um novo rumo em todo o seu processo de 
fortalecimento à Educação. 
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1 ASPECTOS DO MUNICÍPIO 
 
1.1 Aspectos Históricos 

 
HISTÓRICO 

Tartarugalzinho, o pequeno vilarejo foi batizado assim, por possuir em seus rios 

grande quantidade de tartarugas (tracajás) quelônio muito apreciado no 

cardápiodo povo Tartarugalense. 

Tartarugalzinho passou a condição de Distrito do Município de Amapá com a 

nomeação do 1º subprefeito Sr. Adelino Fernandes Gurjão Filho. 

O Distrito de Tartarugalzinho cresceu de forma rápida, já era possuidor de uma 

Delegacia de Polícia, uma Escola de 1º Grau (Hoje Escola Estadual Reisalina 

Ferreira Tomaz), além de ser o único pretensoMunicípio do futuro Estado do 

Amapá cortado ao meio pela BR 156, o Comércio era muito forte, pois servia 

como suporte de compra e venda de produtos de outras comunidades como: 

Lago Novo, Duas Bocas, Santa Maria, Terra Firme, Aporema, Tartarugal Grande 

e etc...  

O Município de Amapá era geograficamente muito extenso e era difícil 

administrá-lo, para que vocês tenham uma ideia todas às localidades que 

pertencem ao Município de Tartarugalzinho incluindo a sede pertenciam ao 

Município de Amapá além também da sede do município Pracuúba e suas 

localidades. Imaginem vocês um Prefeito e uma Câmara de Vereadores terem 

que administrar e legislar em favor de várias Comunidades, aproximadamente 

mais de 60 é algo praticamente impossível. Fiz este pequeno relato para que 

pudéssemos entender o porquê da criação do Município de Tartarugalzinho, além 

de tanto outros problemas precisávamos ter o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo mais perto do povo deste lugar. 

 

CRIAÇÃO INSTALAÇÃO E PROMULGAÇÃO 

O Município de Tartarugalzinho foi criado pela Lei 7.639 de 17 de dezembro de 

1987. Sua instalação deu-se no dia 01/01/1989 pelo Meritíssimo Dr. Mansueto 

Nery Neto, Juiz de Direito da Circunscrição Judiciária de Macapá, com jurisdição 

plena em todo o Estado do Amapá, sendo secretariado pela Sr.ª Ana Cláudia 

Melo Brazão Borges, na oportunidade foram empossados o 1º Prefeito Eleito, Sr. 

Adelino Fernandes Gurjão Filho, a Vice-Prefeita Sr.ª Claudete Maria Ferreira de 

Morais e os Vereadores da 1ª Legislatura da Câmara Municipal. 
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1.2 Aspectos Geográficos 
 
1.2.1 Localização 
Localiza-se na parte Centro – Oriental do Estado do Amapá.  

1.2.2 Extensão 

Possui uma área de 6.879 Km2. Por ser um município cortado por lagos e rios e tendo 

como eixo principal a BR-156, as vias de acesso às localidades vizinhas e a capital do 

estado dá-se por via terrestre, fluvial e aérea. 

 
1.2.3 Vegetação 
Possui uma vegetação de florestas e presença de Rios, Lago Cachoeiras e 

Corredeiras. Apresentando navegabilidade em determinados pontos, com uma 

paisagem que pode ser explorada pelo turismo, em especial, voltado para a pesca. 

 
1.2.4 Hidrografia 
 
A rede hidrográfica de Tartarugalzinho é representada por rios e lagos. A Região dos 

Lagos é formada por uma bacia que deixa qualquer cidadão maravilhado por sua 

beleza natural. 

As áreas da região dos lagos destacam-se: 

Lago Novo: Lago Comprido, Lago Grande, Bacia, etc. 

Lago Duas Bocas: Tem uma importância enorme para a pesca local, pois é neste lago 

que desemboca o rio Tartarugal Grande que segue seu curso com novo nome 

denominado de Rio Macari.                                         

Os rios nas áreas de planalto apresentam em seu curso cachoeiras e corredeiras, 

porém na planície apresentam boa navegabilidade, a exemplo temos o Rio 

Tartarugalzinho e Tartarugal Grande que representam trechos navegáveis em seus 

cursos. 

 

1.3 Aspectos Demográficos 
 
POPULAÇÃO 

Abriga uma população de 12.492 segundo o Censo de 2010, e aproximadamente mais 

de 15 mil em 2014, distribuídos nos distritos de Tartarugalzinho, Aporema, Lago Novo, 

Terra Firme, Itaubal, Santa Rosa, Cedro, Bom Jesus, Nova Vida e Entre Rios. 

LIMITES 
 Limita-se ao Norte com o Município de Pracuúba, ao Sul com o Município de 
Ferreira Gomes e Cutias, a Leste com o Município de Amapá e a Oeste com Ferreira 
Gomes e Pracuúba. 
Ao norte é drenado pelo Rio Flexal, até o encontro com o Rio Cujubim Fazendo limite 
com o Município de Pracuúba. 
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1.4 Aspectos Econômicos 
 
Tartarugalzinho concentra um potencial econômico diversificado de recursos naturais, o 

que poderá ser um fator predominante de desenvolvimento da região, através de seu 

uso racional. O potencial madeireiro de espécies existentes como Acapu, Angelim, 

Virola,Andiroba, Açariqueira, Maparajuba, Cupiúba, entre outras constituem espécies de 

grande valor econômico, quando explorados racionalmente.                                                       

Na parte Oeste e Sul do Município, os solos apresentam aptidões para a agricultura, 

principalmente pelo enriquecimento de matérias depositadas pelas águas do Rio 

Araguari e seus afluentes, mas, no entanto a atividade agrícola predominante ainda é a 

cultura de mandioca para obtenção da farinha, além de produtos advindos das colônias 

dos Assentamentos Agrícolas e outras comunidades rurais, que é comercializado na 

Feira Municipal. Nas áreas de campo naturais inundáveis, vem se destacando à 

pecuária de corte das espécies bovinas e bubalinas e ainda a produção de queijo em 

pequena escala.                 

A pesca artesanal é uma atividade que vem se desenvolvendo principalmente nas 

áreas lacustres, com a produção de pescados como: Pirarucu, Tucunaré, Apaiari, 

Traíra, Acará, entre outros, que atende ao mercado local e o excedente destina-se a 

exportação para outros centros consumidores.     

 

1.5 Aspectos Culturais 
 

F O R R O Z Ã O  M U N I C I P A L  

Tartarugalzinho se destaca no Estado pelos Eventos Culturais que acontecem no 

Município. 

O Forrozão Municipal é uma das grandes atrações do Município, realizado durante o 

mês de Junho. Durante o Forrozão Municipal, temos a participação das Escolas 

Estaduais, Municipais e Órgãos Públicos do Município de Tartarugalzinho. 

As Escolas expõem suas atrações culturais, assim como as mais saborosas comidas 

típicascomo: Vatapá, Tacacá, Maniçoba, Frango no Tucupi e etc. 

Quem cuida de todas as programações culturais do município é a Secretaria Municipal 

de Cultura, Esporte e Lazer de Tartarugalzinho. 

A Cultura de Tartarugalzinho é muito vasta e prima pela qualidade. 

 

 

F E S T I V A LD A  B A N A N A 

O Festival da Banana teve como idealizador o Sr. João Evangelista da Rocha, através 

da Associação Comercial de Tartarugalzinho. O primeiro festival foi realizado nos dias 

01 a 03 de outubro de 2001, já está no seu décimo quarto ano de comemoração. 

Realizado durante o mês de dezembro é outro evento grandioso do município. 

O Festival da Banana assim, como o Forrozão Municipal atrai pessoas de todos os 

recantos do Estado do Amapá. 

Atualmente é o maior evento cultural de Tartarugalzinho, são três dias de festividades 

encerrando com as comemorações do aniversário do Município. 
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PROJETO FOLCLORE E ARTE 

E um Projeto Educacional de grande repercussão no município onde as escolas locais 

também realizam uma grande festividade na Praça Central da Cidade denominada 

Saturnino dos Santos com apresentações culturais relacionadas a cultura e a arte local 

com vendas de comidas e bebidas típicas do nosso município. 

 

PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA 

O Projeto “Família na Escola” é uma forma de trazer os pais dos alunos para a escola 

para discutir o processo ensino-aprendizagem, a violência na escola e outros temas tão 

discutidos atualmente. É realizado de forma simultânea tanto nas escolas da rede 

municipal de ensino, quanto da rede estadual, é um dia inteiro de participação dos pais 

nas escolas, de autoridades convidadas das diversas áreas de saúde, ação social e 

educacional, além da presença constante do Conselho Tutelar. Temos apresentações 

culturais, brincadeiras, distribuições de brindes, lanches, almoços com envolvimento dos 

pais, dos professores, equipe técnica, diretores, pessoal de apoio e alunos. A 

participação da família durante esse evento tem sido satisfatória em todos os sentidos, 

deixando todos os envolvidos radiantes com os resultados. 

1.6 Aspectos Educacionais 

Tartarugalzinho conta atualmente com 02 escolas de educação infantil na zona 
urbana, sendo 01 de pré-escolar e 01 creche da Rede Municipal de Ensino, não 
havendo nenhuma escola de educação infantil na rede estadual. Em relação ao Ensino 
Fundamental o Município possui 03 escolas na rede municipal, nas séries iniciais na 
zona urbana e 02 de ensino fundamental nas séries finais na rede estadual também na 
zona urbana. Na zona rural o município possui na rede municipal 08 escolas que 
funciona apenas educação infantil e 08 que funcionam a educação infantil e ensino 
fundamental nas séries iniciais, na rede estadual temos 14 escolas que funcionam o 
ensino fundamental completo (séries iniciais e finais), além do ensino médio, no 
sistema modular e mais 10 somente o fundamental nas séries finais normal/modular. 

No Ensino Médio Regular o município possui na zona urbana 01 escola e na 
zona rural 05 escolas que funcionam pelo sistema modular, além de 03 cursos técnicos 
em alimentação escolar, infraestrutura escolar e secretariado escolar ministrados pelo 
Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Amapá-IFAP.  

Na Educação superior, temos vários acadêmicos cursando na capital cursos de 
graduação nas diversas áreas e nas modalidades presencial ou a distancia, tanto na 
Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, na Universidade do Estado do Amapá-
UEAP, no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá-IFAP e 
Faculdades particulares. Atualmente temos a Faculdade Atual, que se implantou no 
município com cursos de extensão universitária nas áreas de pedagogia. Temos um 
prédio da Universidade Federal do Amapá construído recentemente, mais que até o 
momento não está em funcionamento. 
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1.6.1 Situação Educacional da Rede Estadual e Municipal. 
Município de Tartarugalzinho-Ap 
 
REDE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estadual 3385 3365 3245 2829 3146 3133 3080 3156 3172 3098  

Municipal 1004 1123 1384 1186 1343 1421 1419 1394 1370 1442  

Privada 76 68 70 77 88 81 97 73 78 94  

Total 4465 4556 4699 4092 4577 4635 4596 4623 4620 4634  

MUCÍPIO DE CACHOEIRINHA – RS 
 
Total de Matrículas – 2014 – EI – EF – EM 
Rede Educação Infantil Ensino Fundamental  Ensino Médio 

Estadual  - 2303 283 

Municipal  819 633 - 

Privada - 84 - 

Total do Município  819 3020 283 

FONTE: CENSO ESCOLAR 2014 (DADOS FINAIS) IBGE, etc... 

 
1.6.2 Sistema Municipal de Ensino 

A Constituição Federal, ao estabelecer no seu artigo 18 que “A organização 
político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição,” considera o Município como ente jurídico da Federação e não apenas 
como Unidade Administrativa. 

Antes da Constituição de 1988, a legislação previa a existência do Sistema 
Federal e dos Sistemas Estaduais de Ensino, sendo que as redes de escolas públicas 
municipais e particulares, do então ensino de 1º e 2º graus, vinculavam-se aos 
Sistemas Estaduais. 

A organização do Sistema Municipal de Ensino é parte das políticas, das ações 
descentralizadoras,no processo de construção da democracia, alicerçado nos 
princípios da gestão democrática. É a descentralização com poder decisório, para que 
se planeje com autonomia a partir da realidade local. É utilizar a possibilidade que a lei 
oferece para adequá-la à realidade político – pedagógica do município, podendo 
contemplar nas suas normas os avanços e a caminhada que este percorreu com a sua 
comunidade escolar e educacional. 

O Sistema Municipal de Ensino significa maior autonomia para o órgão 
normatizador – o Conselho Municipal de Educação, possibilitando a criação de normas 
próprias de acordo com as construções sociais e culturais do município. Significa 
também maior grau de autonomia para o órgão administrador e executivo do sistema – 
a Secretaria Municipal de Educação, que irá executar e aplicar essas normas. O 
Sistema Municipal de Ensino foi organizado através da Lei nº 226/2004-GAB/PMT de 
15 de março de 2014.Originariamente, o Conselho Municipal de Educação apresenta 
as seguintes funções: consultiva,quando o mesmo trata de responder consultas sobre 
questões aele encaminhadas;propositiva, em que ele toma a iniciativa e emite a opinião 
ou oferece sugestões; mobilizadora, com o papel de estimular a participação da 
sociedadecivil; deliberativa, desempenhada em matérias sobre as quais tem poder de 
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decisão; ade acompanhamento e controle social que se refere ao acompanhamento da 
execução das políticas públicas do município.  

Com a criação do Sistema Municipal de Ensino (SME), o Conselho passou a 
agregar a função normativa, que compete na elaboração de normas complementares 
para o SME, e a fiscalizadora, referindo-se à verificação do cumprimento da legislação, 
fortalecendo a atuação do CMET como estrutura de gestão, além de ampliar as 
competências do colegiado.  

O Conselho Municipal de Educação é o principal alicerce para o Sistema 
Municipal de Ensino, como órgão de articulação e integração das políticas de educação 
e ação social, como órgão de deliberação coletiva, composta pela representação dos 
diferentes segmentos sociais, envolvidos com o processo educacional. O CMET é o 
responsável pela intermediação entre o Poder Público e a sociedade civil. 
1.7 Concepção Pedagógica 
1.7.1 Concepção de Educação 
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da socialização das formações 
continuadas e da multiplicidade de ações que norteiam o trabalho da rede, tem como 
concepção de educação um processo amplo, progressista, libertador, direcionado para 
atingir todas as dimensões da pessoa, considerando o tempo e o espaço em que ela 
está inserida e tendo como instrumentos legitimadores os princípios constitucionais e a 
legislação vigente. Acreditamos que a valorização do educando, que sua socialização 
com o outro e com o saber científico devam possibilitar a construção de um currículo 
flexível, múltiplo, processual, emancipatório e articulado com as diversas áreas do 
conhecimento. Por ser a escola uma instituição social que exerce intervenção na 
realidade, ela deve estar conectada com as questões mais amplas da sociedade e com 
os movimentos de defesa da inclusão social e do respeito à diversidade étnica e 
cultural, contribuindo assim para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e 
socialmente justa. 
13 

1.8 Dados Educacionais Atuais 
Apresentamos os dados do censo escolar referentes ao período de 2004 a 2014, ou 
seja, do último decênio. Esses dados evidenciam o número de matrículas ampliadas 
em nossa cidade, a fim de servir de base a futuros estudos e compromissos, como a 
ampliação de vagas e o investimento destinado à educação pública. 
 

Matrícula Inicial da Rede de Ensino do Município de Tartarugalzinho 
EDUCAÇÃO INFANTIL – Estadual – Municipal – Privado 
Decênio 2004 – 2014 
EI 
Creche 
02 e 03 anos  
 
REDE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estadual - - - - - - - - - - - 

Municipal - - - - - - - - - - 243 

Privada - - - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - - 243 
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Matrícula Inicial da Rede de Ensino do Município de Tartarugalzinho 
EDUCAÇÃO INFANTIL – Estadual – Municipal – Privado 
Decênio 2004 – 2014 
EI 
Pré Escolar 
04 e 05 anos  
 
REDE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estadual 135 175 122 114 36 - 04 - - - - 

Municipal 360 429 538 439 471 494 451 435 543 567 576 

Privada - - - - - - - - - - - 

Total 495 604 660 553 507 494 455 435 543 567 576 

 
 
Matrícula Inicial da Rede de Ensino do Município de Tartarugalzinho 
ENSINO FUNDAMENTAL – Estadual – Municipal – Privado 
Decênio 2004 – 2014 
E.F  
9 anos 
Séries Iniciais 
REDE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estadual 1418 1371 1310 1219 1274 1233 1162 1164 1136 1046 1016 

Municipal 579 635 797 747 831 879 912 872 771 834 633 

Privada - - - - - - - - - - - 

Total 1997 2006 2107 1966 2105 2112 2074 2036 1907 1880 1649 

 
Matrícula Inicial da Rede de Ensino do Município de Tartarugalzinho 
ENSINO FUNDAMENTAL – Estadual – Municipal – Privado 
Decênio 2004 – 2014 
E.F  
9 anos  
Séries Finais  
REDE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estadual 1062 1121 1069 1020 1078 1133 1154 1143 1262 1279 1287 

Municipal - - - - - - - - - - - 

Privada 76 68 70 54 60 56 76 67 53 59 63 

Total 1138 1189 1139 1074 1138 1189 1230 1210 1209 1338 1350 
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2. OBJETIVOS E PRIORIDADES 
 
O Plano Municipal de Educação do Município de Tartarugalzinho, além de outras 
atribuições tem como objetivos principais: 
. A elevação do nível de escolaridade da população do município; 
. A melhoria da qualidade dentro do possível do ensino em todos os níveis; respeitando 
o que determina o Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação. 
. A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 
permanência, com sucesso, nas escolas da rede municipal e estadual e 
democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar 
e local em conselhos escolares ou equivalentes. Considerando que os recursos 
financeiros são limitados e que a capacidade para responder ao desafio de oferecer 
uma educação compatível, na extensão e na qualidade de acordo com os objetivos e 
prioridades do PME, PEE e PNE. 
1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de nove anos a todas as crianças de 7 a 
14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse 
ensino. Essa prioridade inclui o necessário esforço dos sistemas de ensino para que 
todasobtenham a formação mínima para o exercício da cidadania e para o usufruto 
dopatrimônio cultural da sociedade moderna.  
O processo pedagógico deverá ser adequado às necessidades dos alunos e 
corresponder a um ensino socialmente significativo. Prioridade de tempo integral para 
as crianças das camadas sociais mais necessitadas. 
2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria ou que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte 
dessaprioridade, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto de 
partida e parte intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é 
entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, 
das operações matemáticas elementares, da evolução histórica da sociedade humana, 
da diversidade do espaço físico e político mundial e da constituição da sociedade 
brasileira. Envolve, ainda, a formação do cidadão responsável e consciente de seus 
direitos e deveres. 
3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, o 
ensino médio e a educação superior. Está prevista a extensão da escolaridade 
obrigatória para crianças de seis anos de idade, quer na educação infantil, quer no 
ensino fundamental, e a gradual extensão do acesso ao ensino médio para todos os 
jovens que completam o nível anterior, como também para os jovens e adultos que não 
cursaram os níveis de ensino nas idades próprias. Para as demais séries e para os 
outros níveis, são definidas metas de ampliação dos percentuais de atendimento da 
respectiva faixa etária. A ampliação do atendimento, neste plano, significa maior 
acesso, ou seja, garantia crescente de vagas e, simultaneamente, oportunidade de 
formação que corresponda às necessidades das diferentes faixas etárias, assim como, 
nos níveis mais elevados, às necessidades da sociedade, no que se refere a lideranças 
científicas e tecnológicas, artísticas e culturais, políticas e intelectuais, empresariais e 
sindicais, além das demandas do mercado de trabalho. Faz parte dessa prioridade a 
garantia de oportunidades de educação profissional complementar à educação básica, 
que conduza ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, 
integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. 
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4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser dada 
àformação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte dessa 
valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para 
estudo e preparação das aulas, salário digno, com Piso Salarial e Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal. 
5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e 
modalidades de ensino, inclusive educação profissional, contemplando também o 
aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão dos dados, como instrumentos 
indispensáveis para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino. Este Plano 
Municipal de Educação define, por conseguinte: as diretrizes para a gestão e o 
financiamento da educação; as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de 
ensino e as diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais 
profissionais da educação, nos próximos dez anos. Tratando-se de metas gerais para o 
conjunto do Município, será preciso, como desdobramento, adequação às 
especificidades locais e definição de estratégias adequadas, a cada circunstância. 
 
II – NÍVEIS DE ENSINO 
A – EDUCAÇÃO BÁSICA 
1. EDUCAÇÃO INFANTIL 
1.1 Diagnóstico 

A educação é elemento constitutivo da pessoa e, portanto, deve estar presente 
desde o momento em que ela nasce, como meio e condição de formação, 
desenvolvimento, integração social e realização pessoal. Além do direito da criança, a 
Constituição Federal estabelece o direito dos trabalhadores, pais e responsáveis, à 
educação de seus filhos e dependentes de zero a seis anos. Mas o argumento social é 
o que mais tem pesado na expressão da demanda e no seu atendimento por parte do 
Poder Público. Ele deriva das condições limitantes das famílias trabalhadoras, monos 
parentais, nucleares, das de renda familiar insuficiente para prover os meios 
adequados para o cuidado e educação de seus filhos pequenos e da impossibilidade 
de a maioria dos pais adquirirem os conhecimentos sobre o processo de 
desenvolvimento da criança que a pedagogia oferece. Considerando que esses fatores 
continuam presentes, e até mais agudos nesses anos recentes, é de se supor que a 
educação infantil continuará conquistando espaço no cenário educacional brasileiro 
como uma necessidade social. Isso, em parte, determinará a prioridade que as 
crianças das famílias de baixa renda terão na política de expansão da educação 
infantil. No entanto, é preciso evitar uma educação pobre para crianças pobres e a 
redução da qualidade à medida que se democratiza o acesso. A mobilização de 
organizações da sociedade civil, decisões políticas e programas governamentais têm 
sido meios eficazes de expansão das matrículas e de aumento da consciência social 
sobre o direito, a importância e a necessidade da educação infantil. É preciso analisar 
separadamente as faixas etárias de 0 a 3 e de 4 a 5 anos, porque foram grupos 
tratados diferentemente, quer nos objetivos, quer por instituições que atuaram nesse 
campo, sejam públicas ou privadas. A primeira faixa esteve predominantemente sob a 
égide da assistência social e tinha uma característica mais assistencial, como cuidados 
físicos, saúde, alimentação. Atendia principalmente as crianças cujas mães 
trabalhavam fora de casa. Grande parte era atendida por instituições filantrópicas e 
associações comunitárias, que recebiam apoio financeiro e, em alguns casos, 
orientação pedagógica de algum órgão público, como a antiga LBA. As estatísticas 
informavam sobre os atendimentos conveniados, não havendo um levantamento 
completo de quantas crianças estavam frequentando algum tipo de instituição nessa 
faixa etária. Estimativas precárias indicavam, até alguns anos atrás, um número de 
1.400.000 crianças atendidas na faixa de 0 a 3 anos.  
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A maioria dos ambientes não conta com profissionais qualificados, não 
desenvolve programa educacional, não dispõe de mobiliário, brinquedos e outros 
materiais pedagógicos adequados. Mas deve-se registrar, também, que existem 
creches de boa qualidade, com profissionais com formação e experiência no cuidado e 
educação de crianças, que desenvolvem proposta pedagógica de alta qualidade 
educacional. Bons materiais pedagógicos e uma respeitável literatura sobre 
organização e funcionamento das instituições para esse segmento etário vêm sendo 
produzidos nos últimos anos no país. Por determinação da LDB, as creches atenderão 
crianças de zero a três anos, ficando a faixa de 4 a 5 para a pré-escola, e deverão 
adotar objetivos educacionais, transformando-se em instituições de educação, segundo 
as diretrizes curriculares nacionais emanadas do Conselho Nacional de Educação. 
Essa determinação segue a melhor pedagogia, porque é nessa idade, precisamente, 
que os estímulos educativos têm maior poder de influência sobre a formação da 
personalidade e o desenvolvimento da criança. Trata-se de um tempo que não pode 
estar descurado ou mal orientado. Esse é um dos temas importantes para o PNE. Para 
a faixa de 4 a 5 anos, dispomos de dados mais consistentes, coletados pelo sistema 
nacional de estatísticas educacionais. Esse fenômeno decorre da expressão e pressão 
da demanda sobre a esfera de governo (municipal) que está mais próximo às famílias e 
corresponde à prioridade constitucional de atuação dos Municípios nesse nível, 
simultaneamente ao ensino fundamental. Em torno de 13% dos professores possuem 
apenas o ensino fundamental, completo ou incompleto; 66% são formados em nível 
médio e 20% já têm o curso superior. De 1987 para 1998 houve aumento do número 
dos diplomados em nível universitário trabalhando na educação infantil (de 20 para 44 
mil), elevando o percentual nessa categoria em relação ao total de professores, o que 
revela uma progressiva melhoria da qualificação docente. O Nível de formação 
acadêmica, no entanto, não significa necessariamente habilidade para educar crianças 
pequenas. Daí porque os cursos de formação de magistério para a educação infantil 
devem ter uma atenção especial à formação humana, à questão de valores e às 
habilidades específicas para tratar com seres tão abertos ao mundo e tão ávidos de 
explorar e conhecer, como são as crianças. Outra questão importante a analisar é o 
número de crianças por professor, pois, nessa faixa etária, as crianças precisam de 
atenção bastante individualizada em muitas circunstâncias e requerem mais cuidados 
dos adultos do que nos níveis subsequentes da escolarização. 
Finalmente, um diagnóstico das necessidades da educação infantil precisa assinalar as 
condições de vida e desenvolvimento das crianças brasileiras. A pobreza, que afeta a 
maioria delas, que retira de suas famílias as possibilidades mais primárias de alimentá-
las e assisti-las, tem que ser enfrentada com políticas abrangentes que envolvam a 
saúde, a nutrição, a educação, a moradia, o trabalho e o emprego, a renda e os 
espaços sociais de convivência, cultura e lazer. Pois todos esses são elementos 
constitutivos da vida e do desenvolvimento da criança. O efeito sinergético de ações na 
área da saúde, nutrição e educação está demonstrado por avaliações de políticas e 
programas. Daí porque a intervenção na infância, através de programas de 
desenvolvimento infantil, que englobem ações integradas de educação, saúde, nutrição 
e apoio familiar são vistos como um importante instrumento de desenvolvimento 
econômico e social. 
1.2 Diretrizes 

A educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Ela estabelece as 
bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da socialização. 
As primeiras experiências da vida são as que marcam mais profundamente a pessoa. 
Quando positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, 
de cooperação, solidariedade, responsabilidade.  
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As ciências que se debruçaram sobre a criança nos últimos cinquenta anos, 
investigando como se processa o seu desenvolvimento, coincidem em afirmar a 
importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento e aprendizagem 
posteriores. E têm oferecido grande suporte para a educação formular seus propósitos 
e atuação a partir do nascimento.  

A pedagogia mesma vem acumulando considerável experiência e reflexão sobre 
sua prática nesse campo e definindo os procedimentos mais adequados para oferecer 
às crianças interessantes, desafiantes e enriquecedoras oportunidades de 
desenvolvimento e aprendizagem. A educação infantil inaugura a educação da pessoa. 
Essa educação se dá na família, na comunidade e nas instituições. As instituições de 
educação infantil vêm se tornando cada vez mais necessárias, como complementares 
à ação da família, o que já foi afirmado pelo mais importante documento internacional 
de educação deste século, a Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 
Tailândia, 1990). 

Considera-se, no âmbito internacional, que a educação infantil terá um papel 
cada vez maior na formação integral da pessoa, no desenvolvimento de sua 
capacidade de aprendizagem e na elevação do nível de inteligência das pessoas, 
mesmo porque inteligência não é herdada geneticamente nem transmitida pelo ensino, 
mas construída pela criança, a partir do nascimento, na interação social mediante a 
ação sobre os objetos, as circunstâncias e os fatos. Avaliações longitudinais, embora 
ainda em pequeno número, indicam os efeitos positivos da ação educacional nos 
primeiros anos de vida, em instituições específicas ou em programas de atenção 
educativa, quer sobre a vida acadêmica posterior, quer sobre outros aspectos da vida 
social. Há bastante segurança em afirmar que o investimento em educação infantil 
obtém uma taxa de retorno econômico superior a qualquer outro. 

As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação, consoante determina o art. 9o, IV da LDB, 
complementadas pelas normas dos sistemas de ensino dos Estados e Municípios, 
estabelecem os marcospara a elaboração das propostas pedagógicas para as crianças 
de 0 a 6 anos. No horizonte dos dez anos deste Plano Municipal de Educação, a 
demanda de educação infantil poderá ser atendida com qualidade, beneficiando a toda 
criança que necessite e cuja família queira ter seus filhos frequentando uma instituição 
educacional. Para tanto, requerem-se, ademais de orientações pedagógicas e medidas 
administrativas conducentes à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, medidas 
de natureza política, tais como decisões e compromissos políticos dos governantes em 
relação às crianças, medidas econômicas relativas aos recursos financeiros 
necessários e medidas administrativas para articulação dos setores da política social 
envolvidos no atendimento dos direitos e das necessidades das crianças, como a 
Educação, a Assistência Social, a Justiça, o Trabalho, a Cultura, a Saúde e as 
Comunicações Sociais, além das organizações da sociedade civil. 

Na distribuição de competências referentes à educação infantil, tanto a 
Constituição Federal quanto a LDB são explícitas na corresponsabilidade das três 
esferas de governo: Município, Estado,União - e também da família. A articulação com 
a família visa, mais do que qualquer outra coisa, ao mútuo conhecimento de processos 
de educação, valores, expectativas, de tal maneira que a educação familiar e a escolar 
se complementem e se enriqueçam, produzindo aprendizagens coerentes, mais 
amplas e profundas. Quanto às esferas administrativas, a União e os Estados atuarão 
subsidiariamente, porém necessariamente, em apoio técnico e financeiro aos 
Municípios, consoante o art. 30, VI da Constituição Federal. As inversões financeiras 
requeridas para cumprir as metas de abrangência e qualidade deverão ser vistas, 
sobretudo como aplicações necessárias em direitos básicos dos cidadãos na primeira 
etapa da vida e como investimento, cujas taxas de retorno alguns estudos já indicam 
serem elevadas. 
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As metas estão relacionadas à demanda manifesta, e não à demanda potencial, 
definida pelo número de crianças na faixa etária, pois a educação infantil não é 
obrigatória, mas um direito da criança. Os fatores históricos que determinam a 
demanda continuam vigentes em nossa sociedade, tornando-se cada vez mais óbvios, 
acrescentando-se a eles a própria oferta como motivadora da procura. Afinal a 
existência da possibilidade de acesso e o conhecimento dos benefícios da frequência a 
um centro de educação infantil de qualidade induzem um número cada vez maior de 
famílias a demandar uma vaga para seus filhos. Importante, nesse processo, é o 
cuidado na qualidade do atendimento, pois só esta o justifica e produz resultados 
positivos. 
A formação dos profissionais da educação infantil merecerá uma atenção especial, 
dada a relevância de sua atuação como mediadores no processo de desenvolvimento e 
aprendizagem. A qualificação específica para atuar na faixa de zero a cinco anos inclui 
o conhecimento das bases científicas do desenvolvimento da criança, da produção de 
aprendizagens e a habilidade de reflexão sobre a prática, de sorte que esta se torne 
cada vez mais, fonte de novos conhecimentos e habilidades na educação das crianças. 
Além da formação acadêmica prévia, requer-se a formação permanente, inserida no 
trabalho pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o constantemente. 
Para orientar uma prática pedagógica condizente com os dados das ciências e mais 
respeitosa possível do processo unitário de desenvolvimento da criança, constitui 
diretriz importante a superação das dicotomias creche/pré-escola, assistência ou 
assistencialismo/ educação, atendimento a carentes/educação para classe média e 
outras, que orientações políticas e práticas sociais equivocadas foram produzindo ao 
longo da história. Educação e cuidados constituem um todo indivisível para crianças 
indivisíveis, num processo de desenvolvimento marcado por etapas ou estágios em 
que as rupturas são bases e possibilidades para a sequência.  
As medidas propostas por este plano decenal para implementar as diretrizes e os 
Referenciais Curriculares Nacionais para a educação infantil se enquadram na 
perspectiva da melhoria da qualidade. No entanto, é preciso sublinhar que é uma 
diretriz nacional o respeito às diversidades regionais, aos valores e às expressões 
culturais das diferentes localidades, que formam a base sócio histórica sobre as quais 
as crianças iniciam a construção de suas personalidades. A educação infantil é um 
direito de toda criança e uma obrigação do Estado (art. 208, IV da Constituição 
Federal). A criança não está obrigada a frequentar uma instituição de educação infantil, 
mas sempre que sua família deseje ou necessite, o Poder Público tem o dever de 
atendê-la. Em vista daquele direito e dos efeitos positivos da educação infantil sobre o 
desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, já constatado por muitas pesquisas, 
o atendimento de qualquer criança num estabelecimento de educação infantil é uma 
das mais sábias estratégias de desenvolvimento humano, de formação da inteligência 
e da personalidade, com reflexos positivos sobre todo o processo de aprendizagem 
posterior. Por isso, no mundo inteiro, esse segmento da educação vem crescendo 
significativamente e vem sendo recomendado por organismos e conferências 
internacionais. Considerando, no entanto, as condições concretas de nosso País, 
sobretudo no que se refere à limitação de meios financeiros e técnicos, este plano 
propõe que a oferta pública de educação infantil conceda prioridade às crianças das 
famílias de menor renda, situando as instituições de educação infantil nas áreas de 
maior necessidade e nelas concentrando o melhor de seus recursos técnicos e 
pedagógicos. Deve-se contemplar, também, a necessidade do atendimento em tempo 
integral para as crianças de idades menores, das famílias de renda mais baixa, quando 
os pais trabalham fora de casa. 
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Essa prioridade não pode, em hipótese alguma, caracterizar a educação infantil pública 
como uma ação pobre para pobres. O que este plano recomenda é uma educação de 
qualidade prioritariamente para as crianças mais sujeitas à exclusão ou vítimas dela. A 
expansão que se verifica no atendimento das crianças de 4 e 5 anos de idade 
conduzirá invariavelmente à universalização, transcendendo a questão da renda 
familiar. A norma constitucional de integração das crianças especiais no sistema 
regular será, na educação infantil, implementada através de programas específicos de 
orientação aos pais, qualificação dos professores, adaptação dos estabelecimentos 
quanto às condições físicas, mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos. 
Quando a avaliação recomendar atendimento especializado em estabelecimentos 
específicos, diretrizes para essa modalidade constarão do capítulo sobre educação 
especial. 
 
2. ENSINO FUNDAMENTAL 
 
2.1. Diagnóstico 
 

De acordo com a Constituição Brasileira, o ensino fundamental é obrigatório e 
gratuito. O art. 208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria. É básico na formação do cidadão, pois de acordo 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 32, o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da 
capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e político. É prioridade 
oferecê-lo a toda população brasileira. O art. 208, § 1º, da Constituição Federal afirma: 
"O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo", e seu não 
oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular implica responsabilidade da 
autoridade competente. Existe hoje, no Brasil, um amplo consenso sobre a situação e 
os problemas do ensino fundamental. 
A consciência desse fato e a mobilização social que dela decorre têm promovido 
esforços coordenados das diferentes instâncias do Poder Público que resultaram numa 
evolução muito positiva do sistema de ensino fundamental como um todo, em termos 
tanto de cobertura quanto de eficiência. Os dados evolutivos, condensados na Tabela 
2, indicam claramente esta questão. Tendo em vista este conjunto de dados e a 
extensão das matrículas no ensino fundamental, é surpreendente e inaceitável que 
ainda haja crianças fora da escola. A existência de crianças fora da escola e as taxas 
de analfabetismo estão estreitamente associadas. Trata-se, em ambos os casos, de 
problemas localizados, concentrando-se em bolsões de pobreza existentes nas 
periferias urbanas e nas áreas rurais. Na maioria das situações, o fato de ainda haver 
crianças fora da escola não tem como causa determinante o déficit de vagas, está 
relacionado à precariedade do ensino e às condições de exclusão e marginalidade 
social em que vivem segmentos da população brasileira. Não basta, portanto, abrir 
vagas. Programas paralelos de assistência a famílias são fundamentais para o acesso 
à escola e a permanência nela, da população muito pobre, que depende, para sua 
subsistência, do trabalho infantil. 

As regiões Norte e Nordeste continuam apresentando as piores taxas de 
escolarização do País. O Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, assim como o Projeto 
Nordeste/Fundescola, devem garantir os recursos para a correção dessas 
desigualdades. É preciso que a União continue atenta a este problema, priorizando o 
auxílio técnico e financeiro para as regiões que apresentam maiores deficiências. 
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2.2 Diretrizes 
 
As diretrizes norteadoras da educação fundamental estão contidas na 

Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas 
Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental. Nos cinco primeiros anos de 
vigência deste plano, o ensino fundamental deverá atingir a sua universalização, sob a 
responsabilidade do Poder Público, considerando a indissociabilidade entre acesso, 
permanência e qualidade da educação escolar. O direito ao ensino fundamental não se 
refere apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade, até a conclusão. 
O atraso no percurso escolar resultante da repetência e da evasão sinaliza para a 
necessidade de políticas educacionais destinadas à correção das distorções idade-
série. 
A expressiva presença de jovens com mais de 14 anos no ensino fundamental 
demanda a criação de condições próprias para a aprendizagem dessa faixa etária, 
adequadas à sua maneira de usar o espaço, o tempo, os recursos didáticos e às 
formas peculiares com que a juventude tem de conviver. 
 A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos escolares, 
permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário 
para concluir este nível de ensino, eliminando mais celeremente o analfabetismo e 
elevando gradativamente a escolaridade da população brasileira.  
A ampliação da jornada escolar para turno integral tem dado bons resultados. O 
atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no cumprimento dos deveres 
escolares, prática de esportes, desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação 
adequada, no mínimo em duas refeições, é um avanço significativo para diminuir as 
desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de aprendizagem. 
O turno integral e as classes de aceleração são modalidades inovadoras na tentativa 
de solucionar a universalização do ensino e minimizar a repetência. 
A LDB, em seu art. 34, § 2º, preconiza a progressiva implantação do ensino em tempo 
integral, a critério dos sistemas de ensino, para os alunos do ensino fundamental. À 
medida que forem sendo implantadas as escolas de tempo integral, mudanças 
significativas deverão ocorrer quanto à expansão da rede física, atendimento 
diferenciado da alimentação escolar e disponibilidade de professores, considerando a 
especificidade de horários. Além do atendimento pedagógico, a escola tem 
responsabilidades sociais que extrapolam o simples ensinar, especialmente para 
crianças carentes. Para garantir um melhor equilíbrio e desempenho dos seus alunos, 
faz-se necessário ampliar o atendimento social, sobretudo nos Municípios de menor 
renda, com procedimentos como renda mínima associada à educação, alimentação 
escolar, livro didático e transporte escolar. A escola rural requer um tratamento 
diferenciado, pois a oferta de ensino fundamental precisa chegar a todos os recantos 
do País e a ampliação da oferta de quatro séries regulares em substituição às classes 
isoladas uni docentes é meta a ser perseguida, consideradas as peculiaridades 
regionais e a sazonalidade. Reforçando o projeto político-pedagógico da escola, como 
as próprias expressões da organização educativa da unidade escolar surgem os 
conselhos escolares, que deverão orientar-se pelo princípio democrático da 
participação. A gestão da educação e a cobrança de resultados, tanto das metas como 
dos objetivos propostos neste plano, envolverão comunidade, alunos, pais, professores 
e demais trabalhadores da educação. 
A atualidade do currículo, valorizando um paradigma curricular que possibilite a 
interdisciplinaridade, abre novas perspectivas no desenvolvimento de habilidades para 
dominar esse novo mundo que se desenha.  
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As novas concepções pedagógicas, embasadas na ciência da educação, sinalizaram a 
reforma curricular expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que surgiram como 
importante proposta e eficiente orientação para os professores. Os temas estão 
vinculados ao cotidiano da maioria da população. Além do currículo composto pelas 
disciplinas tradicionais, propõem a inserção de temas transversais como ética, meio 
ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, entre outros. Esta estrutura 
curricular deverá estar sempre em consonância com as diretrizes emanadas do 
Conselho Nacional de Educação e dos conselhos de educação dos Estados e 
Municípios. Deve-se assegurar a melhoria da infraestrutura física das escolas, 
generalizando inclusive as condições para a utilização das tecnologias educacionais 
em multimídia, contemplando-se desde a construção física, com adaptações 
adequadas aos portadores de necessidades especiais, até os espaços especializados 
de atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas e a adequação de 
equipamentos. É preciso avançar mais nos programas de formação e de qualificação 
de professores. A oferta de cursos para a habilitação de todos os profissionais do 
magistério deverá ser um compromisso efetivo das instituições de educação superior e 
dos sistemas de ensino. E, finalmente, a consolidação e o aperfeiçoamento do censo 
escolar, assim como do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e 
a criação de sistemas complementares nos Estados e Municípios permitirão um 
permanente acompanhamento da situação escolar do País, podendo dimensionar as 
necessidades e perspectivas do ensino médio e superior. 
3. ENSINO MÉDIO 
3.1 Diagnóstico 
Considerando o processo de modernização em curso no País, o ensino médio tem um 
importante papel a desempenhar. Tanto nos países desenvolvidos quanto nos que 
lutam para superar o subdesenvolvimento, a expansão do ensino médio pode ser um 
poderoso fator de formação para a cidadania e de qualificação profissional. 
Justamente em virtude disso, no caso brasileiro, é particularmente preocupante o 
reduzido acesso ao ensino médio, muito menor que nos demais países latino-
americanos em desenvolvimento, embora as estatísticas demonstrem que os 
concluintes do ensino fundamental começam a chegar à terceira etapa da educação 
básica em número um pouco maior, a cada ano. Esses pequenos incrementos anuais 
terão efeito cumulativo. Ao final de alguns anos, resultarão em uma mudança nunca 
antes observada na composição social, econômica, cultural e etária do alunado do 
ensino médio. 
3.2 Diretrizes 
O aumento lento, mas contínuo, do número dos que conseguem concluir a escola 
obrigatória, associado à tendência para a diminuição da idade dos concluintes, vai 
permitir que um crescente número de jovens ambicione uma carreira educacional mais 
longa. Assim, a demanda pelo ensino médio – terceira etapa da educação básica – vai 
compor-se, também, de segmentos já inseridos no mercado de trabalho, que aspirem 
melhoria social e salarial e precisem dominar habilidades que permitem assimilar e 
utilizar, produtivamente, recursos tecnológicos novos e em acelerada transformação. 
Se, no passado mais longínquo, o ponto de ruptura do sistema educacional brasileiro 
situou-se no acesso à escola, posteriormente na passagem do antigo primário ao 
ginásio, em seguida pela diferenciação da qualidade do ensino oferecido, hoje ele se 
dá no limiar e dentro do ensino médio. Pelo caráter que assumiu na história 
educacional de quase todos os países, a educação média é particularmente vulnerável 
à desigualdade social. Na disputa permanente entre orientações profissionalizantes ou 
acadêmicas, entre objetivos humanistas ou econômicos, a tensão expressa nos 
privilégios e nas exclusões decorre da origem social. 
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4. EDUCAÇÃO SUPERIOR 
4.1 Diagnóstico 
A educação superior enfrenta, no Brasil, sérios problemas, que se agravarão se o 
Plano Nacional de Educação não estabelecer uma política que promova sua renovação 
e desenvolvimento. Atualmente, os cerca de 1,5 milhões de jovens egressos do nível 
médio têm Entretanto, como resultado conjugado de fatores demográficos, aumento 
das exigências do mercado de trabalho, além das políticas de melhoria do ensino 
médio, prevê-se uma explosão na demanda por educação superior. A matrícula no 
ensino médio deverá crescer nas redes estaduais, sendo provável que o crescimento 
seja oriundo de alunos das camadas mais pobres da população. Isto é, haverá uma 
demanda crescente de alunos carentes por educação superior.  
A matrícula nas instituições de educação superior vem apresentando um rápido 
crescimento nos últimos anos como decorrência de uma pressão de demanda a partir 
da "questão dos excedentes". 
4.2 Diretrizes 
Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte Sistema de 
Educação Superior. 
 
III – MODALIDADES DE ENSINO 
5. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
5.1 Diagnóstico 
O município de Tartarugalzinho desde 1998, quando criou a primeira escola busca 
oferecer a Educação de Jovens e Adultos. O regime de colaboração entre o estado e o 
município não são suficientes para minimizar esse fato histórico nessa modalidade de 
ensino em nosso município.  
A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional 
deEducação a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do 
analfabetismo (art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de 
recursos humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade. Aqui no 
município está longe de se extinguir o analfabetismo. 
Os déficits do atendimento no ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos, num 
grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar o 
ensino fundamental obrigatório. 
Embora tenha havido progresso com relação a essa questão, o número de analfabetos 
é ainda excessivo e envergonha o País: atinge 16 milhões de brasileiros maiores de 15 
anos. O analfabetismo está intimamente associado às taxas de escolarização e ao 
número de crianças fora da escola. 
Uma concepção ampliada de alfabetização, abrangendo a formação equivalente às oito 
séries do ensino fundamental, aumenta a população a ser atingida, pois, como se 
verificaé muito elevado o número de jovens e adultos que não lograram completar a 
escolaridade obrigatória. 
As profundas transformações que vêm ocorrendo em escala mundial, em virtude do 
acelerado avanço científico e tecnológico e do fenômeno da globalização, têm 
implicações diretas nos valores culturais, na organização das rotinas individuais, nas 
relações sociais, na participação política, assim como na reorganização do mundo do 
trabalho. A necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidades e competências 
para enfrentar essas transformações alterou a concepção tradicional de educação de 
jovens e adultos, não mais restrita a um período particular da vida ou a uma finalidade 
circunscrita.  
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Desenvolve-se o conceito de educação ao longo de toda a vida, que há de se iniciar 
com a alfabetização. Mas não basta ensinar a ler e a escrever. Para inserir a população 
no exercício pleno da cidadania, melhorar sua qualidade de vida e de fruição do tempo 
livre e ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho, a educação de jovens e 
adultos deve compreender no mínimo, a oferta de uma formação equivalente às oito 
séries iniciais do ensino fundamental. 
 
6. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
6.1 Diagnóstico 

No processo de universalização e democratização do ensino, especialmente no 
Brasil,onde os déficits educativos e as desigualdades regionais são tão elevados, os 
desafios educacionais existentes podem ter, na educação a distância, um meio auxiliar 
de indiscutível eficácia. Além do mais, os programas educativos podem desempenhar 
um papel inestimável no desenvolvimento cultural da população em geral. 
O País já conta com inúmeras redes de televisão e rádio educativas no setor público. 
Paralelamente, há que se considerar a contribuição do setor privado, que tem 
produzido programas educativos de boa qualidade, especialmente para a televisão. Há, 
portanto, inúmeras iniciativas neste setor. 

Ainda são incipientes, no entanto, aquelas que concretizam um trabalho em 
regime de cooperação, capaz de elevar a qualidade e aumentar o número de 
programas produzidos e apresentados. O sistema também se ressente da falta de uma 
rede informatizada quepermita o acesso generalizado aos programas existentes. 
Entretanto a regulamentação constante na Lei de Diretrizes e Bases é o 
reconhecimento da construção de um novo paradigma da educação a distância. 
À União cabe o credenciamento das instituições autorizadas a oferecer cursos de 
educação a distância, assim como o estabelecimento dos requisitos para a realização 
de exames e o registro de diplomas (art. 87, §§ 1º e 2º); são de responsabilidade dos 
sistemas de ensino as normas para produção, controle e avaliação dos programas, 
assim como a autorização para sua implementação (art. 87, § 3º). Ao introduzir novas 
concepções de tempo e espaço na educação, a educação a distância tem função 
estratégica: contribui para o surgimento de mudanças significativas na instituição 
escolar e influi nas decisões a serem tomadas pelos dirigentes políticos e pela 
sociedade civil na definição das prioridades educacionais. 

As possibilidades da educação a distância são particularmente relevantes 
quandoanalisamos o crescimento dos índices de conclusão do ensino fundamental e 
médio.Cursos a distância ou semipresenciais podem desempenhar um papel crucial na 
oferta de formação equivalente ao nível fundamental e médio para jovens e adultos 
insuficientemente escolarizados. 
O Ministério da Educação, nesse setor, tem dado prioridade à atualização e 
aperfeiçoamento de professores para o ensino fundamental e ao enriquecimento 
doinstrumental pedagógico disponível para esse nível de ensino. A TV Escola e o 
fornecimento, aos estabelecimentos escolares, do equipamento tecnológico necessário 
constituem importantes iniciativas. Além disso, a TV Escola deverá revelar-se um 
instrumento importante para orientar os sistemas de ensino quanto à adoção das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e os Parâmetros 
Curriculares. Estão também em fase inicial os treinamentos que orientam os 
professores a utilizar sistematicamente a televisão, o vídeo, o rádio e o computador 
como instrumentos pedagógicos de grande importância. O Ministério da Educação, a 
União e os Estados são parceiros necessários para o desenvolvimento da informática 
nas escolas de ensino fundamental e médio. 
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6.2 Diretrizes 
Ao estabelecer que o Poder Público incentivará o desenvolvimento de programas de 
educação a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional introduziu uma abertura de grande alcance para a 
política educacional. É preciso ampliar o conceito de educação a distância para poder 
incorporar todas as possibilidades que as tecnologias de comunicação possam 
propiciar a todos os níveis e modalidades de educação, seja por meio de 
correspondência, transmissão radiofônica e televisiva, programas de computador, 
internet, seja por meio dos mais recentes processos de utilização conjugada de meios 
como a telemática e a multimídia. 
O material escrito, parte integrante e essencial para a eficácia desta modalidade de 
educação, deverá apresentar a mesma qualidade dos materiais audiovisuais. No 
conjunto da oferta de programas para formaçãoa distância, há certamente que permitir-
se a multiplicação de iniciativas. Os programas educativos e culturais devem ser 
incentivados dentro do espírito geral da liberdade de imprensa, consagrada pela 
Constituição Federal, embora sujeitos a padrões de qualidade que precisam ser objeto 
de preocupação não só dos órgãos governamentais, mas também dos próprios 
produtores, por meio de um sistema de auto-regulamentação. Quando se trata, 
entretanto, de cursos regulares, que deem direito a certificados ou diplomas, a 
regulamentação e o controle de qualidade por parte do Poder Público são 
indispensáveis e devem ser rigorosos. 
Há, portanto, que distinguirem-se claramente as políticas dirigidas para o incentivo de 
programas educativos em geral e aquelas formuladas para controlar e garantir a 
qualidade dos programas que levam à certificação ou diploma.  
A Lei de Diretrizes e Bases considera a educação a distância como um importante 
instrumento de formação e capacitação de professores em serviço. Numa visão 
prospectiva, de prazo razoavelmente curto, é preciso aproveitar melhor a competência 
existente no ensino superior presencial para institucionalizar a oferta de cursos de 
graduação e iniciar um projeto de universidade aberta que dinamize o processo de 
formação de profissionais qualificados, de forma a atender as demandas da sociedade 
brasileira. 
As tecnologias utilizadas na educação a distância não podem, entretanto, ficar restritas 
a esta finalidade. Elas constituem hoje um instrumento de enorme potencial para o 
enriquecimento curricular e a melhoria da qualidade do ensino presencial. Para isto, é 
fundamental equipar as escolas com multimeios, capacitar os professores para utilizá-
los, especialmente na Escola Normal, nos cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas, e 
integrar a informática na formação regular dos alunos. 
A televisão, o vídeo, o rádio e o computador constituem importantes instrumentos 
pedagógicos auxiliares, não devendo substituir, no entanto, as relações de 
comunicação e interação direta entre educador e educando. 
Só será permitida a celebração de contratos onerosos para a retransmissão de 
programa de Educação à Distância com redes de televisão e de rádio quando não 
houver cobertura da Televisão e de Rádio Educativa, bem como a elaboração dos 
programas serárealizada pelas Secretarias Estaduais, Municipais ou pelo Ministério da 
Educação. 
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7. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
7.1 Diagnóstico 
Não há informações precisas, no Brasil, sobre a oferta de formação para o trabalho, 
justamente porque ela é muito heterogênea. Além das redes federais e estaduais de 
escolas técnicas, existem os programas do Ministério do Trabalho, das 
secretariasestaduais e municipais do trabalho e dos sistemas nacionais de 
aprendizagem, assimcomo certo número, que se imagina muito grande, de cursos 
particulares de curta duração, inclusive de educação a distância, além de treinamento 
em serviço de cursos técnicos oferecidos pelas empresas para seus funcionários. 
O primeiro Censo da Educação Profissional, iniciado pelo Ministério da Educação 
em1999, forneceu dados abrangentes sobre os cursos básicos, técnicos e tecnológicos 
oferecidos pelas escolas técnicas federais, estaduais, municipais e pelos 
estabelecimentos do chamado Sistema S (SESI, SENAI, SENAC, SESC e outros), até 
aqueles ministrados por instituições empresariais, sindicais, comunitárias e 
filantrópicas. 
A heterogeneidade e a diversidade são elementos positivos, pois permitem atender a 
uma demanda muito variada. Mas há fatores preocupantes. O principal deles é que a 
oferta é pequena: embora, de acordo com as estimativas mais recentes, já atinja, cerca 
de cinco milhões de trabalhadores, está longe de atingir a população de jovens que 
precisa se preparar para o mercado de trabalho e a de adultos que a ele precisa se 
readaptar. 
7.2 Diretrizes 
Há um consenso nacional: a formação para o trabalho exige hoje níveis cada vez mais 
altos de educação básica, geral, não podendo esta ficar reduzida à aprendizagem de 
algumas habilidades técnicas, o que não impede o oferecimento de cursos de curta 
duração voltados para a adaptação do trabalhador às oportunidades do mercado de 
trabalho, associados à promoção de níveis crescentes de escolarização regular. 
Finalmente, entende-se que a educação profissional não pode ser concebida apenas 
como uma modalidade de ensino médio, mas deve constituir educação continuada, que 
perpassa toda a vida do trabalhador. Por isso mesmo, estão sendo implantadas novas 
diretrizes no sistema público deeducação profissional, associadas à reforma do ensino 
médio. Prevê-se que a educaçãoprofissional, sob o ponto de vista operacional, seja 
estruturada nos níveis básicos –independente do nível de escolarização do aluno, 
técnico? Complementar ao ensino médio e tecnológico? Superior de graduação ou de 
pós-graduação. Prevê-se, ainda, a integração desses dois tipos de formação: a formal, 
adquirida em instituições especializadas, e a não-formal, adquirida por meios diversos, 
inclusive no trabalho. Estabelece para isso um sistema flexível de reconhecimento de 
créditos obtido sem qualquer uma das modalidades e certifica competências adquiridas 
por meios não formais de educação profissional. É importante também considerar que 
a oferta de educação profissional é responsabilidade igualmente compartilhada entre o 
setor educacional, o Ministério do Trabalho, secretarias do trabalho, serviços sociais 
docomércio, da agricultura e da indústria e os sistemas nacionais de aprendizagem. Os 
recursos provêm, portanto, de múltiplas fontes. É necessário também, e cada vez 
mais,contar com recursos das próprias empresas, as quais devem financiar a 
qualificação dos seus trabalhadores, como ocorre nos países desenvolvidos. A política 
de educação profissional é, portanto, tarefa que exige a colaboração de múltiplas 
instâncias do Poder Público e da sociedade civil. 
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As metas do Plano Nacional de Educação estão voltadas para a implantação de uma 
nova educação profissional no País e para a integração das iniciativas. Têm como 
objetivo central generalizar as oportunidades de formação para o trabalho, de 
treinamentos, mencionando, de forma especial, o trabalhador rural. 
 
8. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
8.1 Diagnóstico 
A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais 
receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A 
diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade.  
Trata-se, portanto, de duas questões - o direito à educação, comum a todas as 
pessoas, e o direito de receber essa educação sempre que possível junto com as 
demais pessoas nas escolas "regulares". 
A legislação, no entanto, é sábia em determinar preferência para essa modalidade de 
atendimento educacional, ressalvando os casos de excepcionalidade em que as 
necessidades do educando exigem outras formas de atendimento. As políticas 
recentes do setor têm indicado três situações possíveis para a organização do 
atendimento: participação nas classes comuns, de recursos, sala especial e escola 
especial. Todas as possibilidades têm por objetivo a oferta de educação de qualidade. 
Diante dessa política, como está a educação especial brasileira? O conhecimento da 
realidade é ainda bastante precário, porque não dispomos de estatísticas completas 
nem sobre o número de pessoas com necessidades especiais nem sobre o 
atendimento. A partir do ano 2000 o Censo Demográfico passou a fornecer dados mais 
precisos, que permitiram análises mais profundas da realidade. A Organização Mundial 
de Saúde estima que em torno de 10% da população têm necessidades especiais. 
Estas podem ser de diversas ordens - visuais, auditivas, físicas, mentais, múltiplas, 
distúrbios de conduta e também superdotação ou altas habilidades. Se essa estimativa 
se aplicar também no Brasil, teremos cerca de 15 milhões de pessoas com 
necessidades especiais.  
Os números de matrícula nos estabelecimentos escolares são tão baixos que não 
permitem qualquer confronto com aquele contingente.  A região Norte é a menos 
servida nesse particular, pois o percentual dos estabelecimentos com aquele requisito 
baixa para 6%. Os dados não informam sobre outras facilidades como rampas e 
corrimãos... A eliminação das barreiras arquitetônicas nas escolas é uma condição 
importante para a integração dessas pessoas no ensino regular, constituindo uma meta 
necessária na década da educação. Outro elemento fundamental é o material didático-
pedagógico adequado, conforme as necessidades específicas dos alunos. Inexistência, 
insuficiência, inadequação e precariedades podem ser constatadas em muitos centros 
de atendimento a essa clientela. 
Mas, considerando a diretriz da integração, ou seja, de que, sempre que é possível, as 
crianças, jovens e adultos especiais sejam atendidos em escolas regulares, a 
necessidade de preparação do corpo docente, e do corpo técnico e administrativo das 
escolas aumenta enormemente. Em princípio, todos os professores deveriam ter 
conhecimento da educação de alunos especiais. 
Comparando o atendimento público com o particular, verifica-se que este dá 
preferência à educação precoce, a oficinas pedagógicas e a outras modalidades não 
especificadas no Informe, enquanto aquele dá prioridade às classes especiais e 
classes comuns com apoio pedagógico e integração/inclusão do aluno com 
necessidades especiais no sistema regular de ensino. 
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E, se isto não for possível em função das necessidades do educando, realizar o 
atendimento em classes e escolas especializadas; ampliação do regulamento das 
escolas especiais para prestarem apoio e orientação aos programas de integração, 
além do atendimento específico; melhoria da qualificação dos professores do ensino 
fundamental para essa clientela; expansão da oferta dos cursos de 
formação/especialização pelas universidades e escolas normais. Apesar do 
crescimento das matrículas, o déficit é muito grande e constitui um desafio imenso para 
os sistemas de ensino, pois diversas ações devem ser realizadas ao mesmo tempo. 
Entre elas, destacam-se a sensibilização dos demais alunos e da comunidade em geral 
para a integração, as adaptações curriculares, a qualificação dos professores para o 
atendimento nas escolas regulares e a especialização dos professores para o 
atendimento nas novas escolas especiais, produção de livros e materiais pedagógicos 
adequados para as diferentes necessidades, adaptação das escolas para que os 
alunos especiais possam nelas transitar, oferta de transporte escolar adaptado, etc. 
Mas o grande avanço que a década da educação deveria produzir será a construção 
deuma escola inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana. 
 
8.2 Diretrizes 
A educação especial tanto quanto a educação regular têm caminhado historicamente 
no sentido de garantir o seu papel no processo de transformação da sociedade. Mais 
especialmente em relação à educação especial, esta busca ser pautada em diferentes 
concepções de homem e de mundo que, consequentemente, conduzem a diferentes 
abordagens do ponto de vista da metodologia, pesquisa, produção tecnológica, 
terminologia, entre outros.Baseada nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica – Resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação –, a 
Educação Especial, enquanto modalidade de educação escolar, vincula-se em um 
processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 
serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 
complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 
comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, 
em todas as etapas e modalidades da educação básica.  
Na formação do professor, serão necessários conhecimentos que caracterizam outras 
e diferentes formas de aprender, rompendo com a concepção de que há apenas uma 
modalidade de aprendizagem, respeitando individualidades e tempos de 
aprendizagem. Nas dimensões do poder público, encontram-se ações que podem 
contemplar serviços de saúde e assistência capazes de garantir acesso e direito a 
todos os cidadãos. Dentro dessa instituição escolar se faz necessária a construção de 
uma rede de formação de professores, alunos e comunidade, para conviver com o 
crescente processo da inclusão, não por força de lei, mas pela ação de humanizar a 
educação escolar. Pode-se dizer que uma sociedade organizada surge também a partir 
de uma escola que congrega a democracia, a participação, o controle e a alternância 
de autoridade, para qualificar atitudes que transformem homens em cidadãos.  
As disposições necessárias para o atendimento aos educandos com deficiências, bem 
como a organização e a operacionalização dos currículos devem constar no projeto 
pedagógico, devendo ser respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de 
todas as etapas e modalidades da Educação Básica, as normas do respectivo sistema 
de ensino. A estrutura curricular deve ser coerente com a proposta pedagógica 
elaborada pela equipe escolar e deve ter a participação da família, ouvindo-se os 
especialistas da área, se for o caso.  
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A inclusão educacional de pessoas com deficiência atende ao princípio da 
flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado às condições dos 
discentes, respeitando seu caminhar próprio e favorecendo seu progresso escolar, 
complementando-se, quando necessário, com atividades que possibilitem ao aluno 
com deficiência ter acesso ao ensino, à cultura, aoexercício da cidadania e à inserção 
social com qualidade. A educação inclusiva tem esse resgate a partir de sua própria 
trajetória na educação especial em nossa cidade. A educação especial se destina às 
pessoas com necessidades especiais no campo da aprendizagem, originadas quer de 
deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características como altas 
habilidades, superdotação ou talentos. A integração dessas pessoas no sistema de 
ensino regular é uma diretriz constitucional (art. 208, III), fazendo parte da política 
governamental há pelo menos uma década. Mas, apesar desse relativamente longo 
período, tal diretriz ainda não produziu a mudança necessária na realidade escolar, de 
sorte que todas as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais sejam 
atendidos em escolas regulares, sempre que for recomendado pela avaliação de suas 
condições pessoais. Uma política explícita e vigorosa de acesso à educação, de 
responsabilidade da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, é uma 
condição para que às pessoas especiais sejam assegurados seus direitos à educação. 
Tal política abrange: o âmbito social, do reconhecimento das crianças, jovens e adultos 
especiais como cidadãos e de seu direito de estarem integrados na sociedade o mais 
plenamente possível; e o âmbito educacional, tanto nos aspectos administrativos 
(adequação do espaço escolar, de seus equipamentos e materiais pedagógicos), 
quanto na qualificação dos professores e demais profissionais envolvidos. O ambiente 
escolar como um todo deve ser sensibilizado para uma perfeita integração. Propõe-se 
uma escola integradora, inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a 
participação da comunidade é fator essencial. Quanto às escolas especiais, a política 
de inclusão as reorienta para prestarem apoio aos programas de integração. 
 
9. EDUCAÇÃO INDÍGENA 
 
9.1 Diagnóstico 
No Brasil, desde o século XVI, a oferta de programas de educação escolar às 
comunidades indígenas esteve pautada pela catequização, civilização e integração 
forçada dos índios à sociedade nacional.  
Dos missionários jesuítas aos positivistas doServiço de Proteção aos Índios, do ensino 
catequético ao ensino bilíngüe, a tônica foi uma só: negar a diferença, assimilar os 
índios, fazer com que eles se transformassem em algo diferente do que eram. Nesse 
processo, a instituição da escola entre grupos indígenas serviu de instrumento de 
imposição de valores alheios e negação de identidades e culturas diferenciadas. 
 
9.2 Diretrizes 
A Constituição Federal assegura às comunidades indígenas a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A coordenação das ações 
escolares de educação indígena está, hoje, sob responsabilidade do Ministério de 
Educação, cabendo aos Estados e Municípios, a sua execução. A proposta de uma 
escola indígena diferenciada, de qualidade, representa uma grande novidade no 
sistema educacional do País e exige das instituições e órgãos responsáveis a definição 
de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para que estas escolas sejam 
de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no sistema oficial, quanto para 
que sejam respeitadas em suas particularidades. 
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IV – MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
10. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
 
10.1 Diagnóstico 
A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais do Plano Nacional 
de Educação, somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a 
valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer esforços para alcançar 
as metas estabelecidas em cada um dos níveis e modalidades do ensino. Essa 
valorização só pode ser obtida por meio de uma política global de magistério, a qual 
implica, simultaneamente, 
. A formação profissional inicial; 
. As condições de trabalho, salário e carreira; 
. A formação continuada. 
A simultaneidade dessas três condições, mais do que uma conclusão lógica, é uma 
lição extraída da prática. Esforços dos sistemas de ensino e, especificamente, das 
instituições formadoras em qualificar e formar professores têm se tornado pouco 
eficazes para produzir a melhoria da qualidade do ensino por meio de formação inicial 
porque muitos professores se deparam com uma realidade muitas vezes 
desanimadora. Ano após ano, grande número de professores abandona o magistério 
devido aos baixos salários e às condições de trabalho nas escolas. Formar mais e 
melhor os profissionais do magistério é apenas uma parte da tarefa. É preciso criar 
condições que mantenham o entusiasmo inicial, a dedicação e a confiança nos 
resultados do trabalho pedagógico. É preciso queos professores possam vislumbrar 
perspectivas de crescimento profissional e decontinuidade de seu processo de 
formação. Se, de um lado, há que se repensar a própria formação, em vista dos 
desafios presentes e das novas exigências no campo da educação, que exige 
profissionais cada vez mais qualificados e permanentemente atualizados, desde a 
educação infantil até a educação superior (e isso não é uma questão meramente 
técnica de oferta de maior número de cursos de formação inicial e de cursos de 
qualificação em serviço) por outro lado é fundamental manter na rede de ensino e com 
perspectivas de aperfeiçoamento constante os bons profissionais do magistério. Salário 
digno e carreira de magistério entram aqui como componentes essenciais. Avaliação 
de desempenho também tem importância, nesse contexto. Em coerência com esse 
diagnóstico, o Plano Nacional de Educação estabelece diretrizes e metas relativas à 
melhoria das escolas, quer no tocante aos espaços físicos, à infraestrutura, aos 
instrumentos e materiais pedagógicos e de apoio, aos meios tecnológicos, etc., quer no 
que diz respeito à formulação das propostas pedagógicas, à participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e nos 
conselhos escolares, quer, ainda, quanto à formulação dos planos de carreira e de 
remuneração do magistério e do pessoal administrativo e de apoio. As funções 
docentes em educação básica, em todas as modalidades de ensino, passam de 2 
milhões. O número de professores é menor, considerando que o mesmo docente pode 
estar atuando em mais de um nível e/ou modalidade de ensino e em mais de um 
estabelecimento, sendo, nesse caso, contado mais de uma vez.  Não basta ser 
formado num determinado nível de ensino; é preciso adquirir o conhecimento da 
especificidade do processo de construção do conhecimento em cada uma daquelas 
circunstâncias e faixas etárias. 
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No campo da remuneração, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério da Educação Básica – 
FUNDEB,estáfazendo uma extraordinária mudança nos Estados e Municípios onde o 
professor recebiam salários muito baixos, inferiores ao salário mínimo. Devem ser 
aplicados, obrigatoriamente, pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB na 
remuneração do pessoal de magistério em efetivo exercício de suas atividades no 
ensino fundamental público (Lei 9.429/96, art. 7o).  Em cumprimento à Lei 9.424/96, 
estão sendo elaborados ou reformulados os planos de carreira do magistério. Tratando-
se de um processo em curso, este plano reforça o propósito através de metas 
específicas, na expectativa de que isso constitua um importante passo e instrumento 
na valorização do magistério. 
10.2 Diretrizes 
A qualificação do pessoal docente se apresenta hoje como um dos maiores desafios 
para o Plano Nacional de Educação, e o Poder Público precisa se dedicar 
prioritariamente à solução deste problema. A implementação de políticas públicas de 
formação inicial e continuada dos profissionais da educação é uma condição e um meio 
para o avanço científico e tecnológico em nossa sociedade e, portanto, para o 
desenvolvimento do País, uma vez que a produção do conhecimento e a criação de 
novas tecnologias dependem do nível e da qualidade da formação das pessoas. 
A melhoria da qualidade do ensino, indispensável para assegurar à população 
brasileira oacesso pleno à cidadania e a inserção nas atividades produtivas que 
permita a elevação constante do nível de vida, constitui um compromisso da Nação. 
Este compromisso, entretanto, não poderá ser cumprido sem a valorização do 
magistério, uma vez que osdocentes exercem um papel decisivo no processo 
educacional. 
A valorização do magistério implica, pelo menos, os seguintes requisitos: 
* uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador 
enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com 
os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem; 
* um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento 
constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da 
perspectiva de um novo humanismo; 
* jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada 
num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as 
atividades complementares ao trabalho em sala de aula; 
* salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações que 
requerem nível equivalente de formação; 
* compromisso social e político do magistério. 
Os quatro primeiros precisam ser supridos pelos sistemas de ensino. O quinto depende 
dos próprios professores: o compromisso com a aprendizagem dos alunos, o respeito a 
que têm direito como cidadãos em formação, interesse pelo trabalho e participação no 
trabalho de equipe, na escola. Assim, a valorização do magistério depende, pelo lado 
do Poder Público, da garantia de condições adequadas de formação, de trabalho e de 
remuneração e, pelo lado dos profissionais do magistério, do bom desempenho na 
atividade. Dessa forma, há que se prever na carreira, sistemas de ingresso, promoção 
eafastamentos periódicos para estudos que levem em conta as condições de trabalho e 
de formação continuada e a avaliação do desempenho dos professores. 
Na formação inicial é preciso superar a histórica dicotomia entre teoria e prática e o 
divórcio entre a formação pedagógica e a formação no campo dos conhecimentos 
específicos que serão trabalhados na sala de aula. 
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A formação continuada assume particular importância, em decorrência do avanço 
científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre 
maisamplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano, portanto, deverá dar 
especial atenção à formação permanente (em serviço) dos profissionais da educação. 
Quanto à remuneração, é indispensável que níveis mais elevados correspondam a 
exigências maiores de qualificação profissional e de desempenho. Este plano 
estabelece as seguintes diretrizes para a formação dos profissionais da educação e 
sua valorização: 
Os cursos de formação deverão obedecer, em quaisquer de seus níveis e 
modalidades, aos seguintes princípios: 
a) sólida formação teórica nos conteúdos específicos a serem ensinados na Educação 
Básica, bem como nos conteúdos especificamente pedagógicos; 
b) ampla formação cultural; 
c) atividade docente como foco formativo; 
d) contato com a realidade escolar desde o início até o final do curso, integrando a 
teoria à prática pedagógica; 
e) pesquisa como princípio formativo; 
f) domínio das novas tecnologias de comunicação e da informação e capacidade para 
integrá-las à prática do magistério; 
g) análise dos temas atuais da sociedade, da cultura e da economia; 
h) inclusão das questões relativas à educação dos alunos com necessidades especiais 
e das questões de gênero e de etnia nos programas de formação; 
i) trabalho coletivo interdisciplinar; 
j) vivência, durante o curso, de formas de gestão democrática do ensino; 
k) desenvolvimento do compromisso social e político do magistério; 
l) conhecimento e aplicação das diretrizes curriculares nacionais dos níveis e 
modalidades da educação básica. 
A formação inicial dos profissionais da educação básica deve ser responsabilidade 
principalmente das instituições de ensino superior, nos termos do art. 62 da LDB, onde 
as funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria e prática podem 
garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica que se considera 
necessário. As instituições de formação em nível médio (modalidade normal), que 
oferecem a formação admitida para atuação na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental formam os profissionais. 
A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria 
permanente da qualidade da educação, e visará à abertura de novos horizontes na 
atuação profissional. Quando feita na modalidade de educação a distância, sua 
realização incluirá sempre uma parte presencial, constituída, entre outras formas, de 
encontros coletivos, organizados a partir das necessidades expressas pelos 
professores. Essa formação terá como finalidade a reflexão sobre a prática educacional 
e a busca de seu aperfeiçoamento técnico, ético e político. 
A formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser garantida 
pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a 
coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente 
e a busca de parceria com universidades e instituições de ensino superior. Aquela 
relativa aos professores que atuam na esfera privada será de responsabilidade das 
respectivas instituições. 
A educação escolar não se reduz à sala de aula e se viabiliza pela ação articulada 
entre todos os agentes educativos - docentes, técnicos, funcionários administrativos e 
de apoio que atuam na escola. Por essa razão, a formação dos profissionais para as 
áreas técnicas e administrativas deve esmerar-se em oferecer a mesma qualidade dos 
cursos para o magistério.  
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O ensino fundamental nas comunidades indígenas, segundo o preceito constitucional, 
deverá ser oferecido também nas suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem, para o que será necessário formar professores dessas mesmas 
comunidades 
 
V - FINANCIAMENTO E GESTÃO 
 
11.1 Diagnóstico 
A fixação de um plano de metas exige uma definição de custos assim como a 
identificação dos recursos atualmente disponíveis e das estratégias para sua 
ampliação, seja por meio de uma gestão mais eficiente, seja por meio de criação de 
novas fontes, a partir da constatação da necessidade de maior investimento. Os 
percentuais constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino devem representar o ponto de partida para a formulação e implementação de 
metas educacionais. É preciso, entretanto, desfazer alguns enganos. Há uma imagem 
equivocada de que esta fonte representa valor elevado. A vinculação é realizada em 
relação às receitas resultantes de impostos, e não à totalidade dos recursos 
orçamentários. Os recursos de impostos não constituem sequer a totalidade dos 
recursos tributários (que incluem taxas e contribuições de melhoria ).O imposto é 
espécie do gênero tributo.  
11.2 Diretrizes 
Ao tratar do financiamento da Educação, é preciso reconhecê-la como um valor em si, 
requisito para o exercício pleno da cidadania, para o desenvolvimento humano e para a 
melhoria da qualidade de vida da população. A Constituição de 1988, sintonizada com 
osvalores jurídicos que emanam dos documentos que incorporam as conquistas de 
nossa época – tais como a Declaração Universal de Direitos do Homem e a Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança –, determinou expressamente que a 
Educação é um direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205, CF), devendo 
ser assegurada "com absoluta prioridade" à criança e ao adolescente (art. 227, caput, 
CF) pela família, pelo Estado e pela sociedade. Embora a educação tenha outras 
dimensões relevantes, inclusive a econômica, o fundamento da obrigação do Poder 
Público de financiá-la é o fato de constituir um direito. Assim, a Educação e seu 
financiamento não são tratados no PNE como um problema econômico, mas como um 
uma questão de cidadania. Partindo deste enfoque, de nada adiantariam as previsões 
de dever do Estado, acompanhadas de rigorosas sanções aos agentes públicos em 
caso de desrespeito a este direito, se não fossem dados os instrumentos para garanti-
lo. Daí emerge a diretriz básica para o financiamento da Educação: a vinculação 
constitucional de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, adotada pela 
primeira vez pela Constituição de 1934, ressurgindo com a redemocratização em 1946, 
e, ainda uma vez, no bojo do processo de abertura política, com a aprovação da 
Emenda Calmon, sendo consolidada pela Constituição de 1988. Embora encontre 
ainda alguma resistência em alguns nichos da tecnocracia econômica mais avessa ao 
social, a vinculação de recursos impõe-se não só pela prioridade conferida à Educação, 
mas também como condição de uma gestão mais eficaz. Somente a garantia de 
recursos e seu fluxo regular permitem o planejamento educacional. 
Outra diretriz importante é a gestão de recursos da educação por meio de fundos de 
natureza contábil e contas específicas. O fundo contábil permite que a vinculação seja 
efetiva, sendo à base do planejamento, e não se reduza a um jogo ex post de 
justificaçãopara efeito de prestação de contas. Além disso, permite um controle social 
mais eficaz eevita a aplicação excessiva de recursos nas atividades–meio e as 
injunções de naturezapolítica.Com o FUNDEB inaugurou-se importante diretriz de 
financiamento: a alocação de recursos segundo as necessidades e compromissos de 
cada sistema, expressos pelo número de matrículas. Desta forma, há estímulo para a 
universalização do ensino.  
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O dinheiro é aplicado na atividade-fim: recebe mais quem tem rede, quem tem alunos, 
dá-seum enfoque positivo ao financiamento da Educação.  
Além disso, a diversidade da capacidade de arrecadação de Estados e Municípios, e 
destes entre si, levava a uma diferença significativa de gasto por aluno, pelo simples 
fato de estar matriculado numa escola estadual ou municipal. 
A Constituição Federal preceitua que à União compete exercer as funções redistributiva 
e supletiva de modo a garantir a equalização de oportunidades educacionais (art. 211, 
§ 1º). Trata-se de dar às crianças real possibilidade de acesso e permanência na 
escola. Há que se combinar, em primeiro lugar, as ações para tanto com aquelas 
dirigidas ao combate do trabalho infantil. É fundamental fortalecer a educação como um 
dos alicerces da rede de proteção social. A educação deve ser considerada uma 
prioridade estratégica para um projeto nacional de desenvolvimento que favoreça a 
superação das desigualdades na distribuição de renda e a erradicação da pobreza.  
Quanto à distribuição e gestão dos recursos financeiros, constitui diretriz da maior 
importância a transparência. Assim sendo, devem ser fortalecidas as instâncias de 
controle interno e externo, órgãos de gestão nos sistemas de ensino, como os 
Conselhos de Educação e os órgãos de controle social, como os Conselhos de 
Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB, cuja competência deve ser ampliada, de forma a alcançar 
todos os recursos destinados à Educação Básica. 
Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há de implantar 
gestão democrática. Em nível de gestão de sistema na forma de Conselhos de 
Educação que reúnam competência técnica e representatividade dos diversos setores 
educacionais; em nível das unidades escolares, por meio da formação de conselhos 
escolares de que participe a comunidade educacional e formas de escolha da direção 
escolar que associem a garantia da competência ao compromisso com a proposta 
pedagógica emanada dos conselhos escolares e a representatividade e liderança dos 
gestores escolares. 
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Da Sistematização e Organização Escolar 
 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1 Diretrizes 
A Escola, lugar de saberes e vivências, é o nosso foco. 
A educação escolar precisa reinventar relações éticas e plurais com a comunidade. 
Pensando que o aluno é o motivo da existência da rede escolar de ensino, a educação 
deverá: 
Promover maior estreitamento com secretarias que atendam à saúde e ao bem-estar 
do sujeito aprendiz. 
Assegurar que todos os setores e órgãos dialoguem, propondo as seguintes questões: 
para quem, o que, por que e como ensinar e aprender; reconhecendo interesses, 
diversidades, diferençassociais e, ainda, a história cultural de nossas escolas. 
Defender a Escola democrática, que humanize e assegure a aprendizagem. Uma 
escola que veja o estudante em seu desenvolvimento – criança, adolescente e jovem 
em crescimento biopsicossocial, que considere seus interesses, de seus pais, suas 
necessidades, potencialidades, seus conhecimentos e sua cultura. 
Respeitar a presença do conhecimento empírico, fomentando o conhecimento técnico-
científico, em uma relação dialógica de saberes. 
Respeitar a pluralidade das concepções educacionais é mais que um preceito legal, é 
também um valor ético. 
Formar no profissional o conceito de que a prática educativa surge da contextualização 
do conhecimento e na flexibilização do coletivo. 
Propor a diversidade como construção histórica, cultural e social das diferenças. 
Aprofundar a discussão sobre a concepção de educação, que informa as práticas 
educativas. 
“A avaliação deverá ser apresentada como uma das atividades do processo 
pedagógico, necessariamente inserida no projeto político-pedagógico da Escola.” 
(Caderno Indagações sobre Curric. – Curríc. e Avaliaç. ME C,2008,p.11) 
A avaliação é assim compreendida como de responsabilidade do coletivo. 
É premissa deste Plano Municipal de Educação que se vejam educadores e educandos 
reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres. 
I - Formação continuada e direcionada para todos os profissionais das escolas, 
especificamente na área das deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades, ou superdotação. 
06. Construir um currículo que contemple a diversidade étnico-cultural da formação do 
povo brasileiro. 
I - Elaboração de projetos que assegurem o tema da diversidade étnico-cultural, 
estando contemplados na proposta pedagógica da Escola. 
II - Promoção de um ensino inovador, através de seminários, palestras e discussões 
nos Grupos de Trabalhos e outros, readequando o currículo em até 03 (três) anos, 
sendo asseguradas as mudanças na Proposta Pedagógica, no Regimento Escolar e 
nos Planos de Estudo. 
07. Garantir que as escolas contemplem a Educação Ambiental dentro de sua Proposta 
Pedagógica, de forma contínua e permanente, de acordo com os princípios da 
sustentabilidade ambiental, conforme a Lei 9.795/99. 
I - Formação que envolva temáticas sobre as questões ambientais, através de cursos, 
seminários e atividades afins. 
II - Desenvolvimento do trabalho na escola, centrado nas questões ambientais, com o 
princípio da sustentabilidade, através da Proposta Pedagógica. 
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III - Desenvolvimento de projetos que contemplem toda a comunidade, com 
informações pertinentes ao assunto. 
08. Construir um currículo que envolva a percepção e a sensibilidade musical, através 
das diversas áreas do conhecimento, de maneira interdisciplinar. 
I - Construção de um currículo que desenvolva a percepção e a sensibilidade musical. 
II - Formação continuada para os educadores, contemplando o conteúdo de música, 
conforme legislação vigente. 
09. Criar um programa de ouvidoria aos trabalhadores da educação, para atender às 
necessidades de saúde física e mental. 
I - Criação de um programa de ouvidoria, em parceria com a área da saúde e 
assistência social, atendendo aos profissionais em suas questões relacionadas à saúde 
física e mental. 
10. Implementar uma comissão fiscalizadora, composta paritariamente por 
representantes dos conselhos vinculados à Educação, coordenada pelo Conselho 
Municipal de Educação – CME , a fim de fiscalizar a implementação do Plano Municipal 
de Educação – PME . 
 
5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 
Ao longo dos próximos 10 (dez) anos, teremos que prever acompanhamento e 
avaliação, a fim de revisar periodicamente os objetivos e as metas elencadas neste 
Plano. É indispensável que se tornem públicos a execução das metas e os avanços 
oriundos do Plano Municipal de Educação. 
A primeira avaliação deverá ocorrer três anos a partir da aprovação deste, e as demais, 
no prazo de dois em dois anos. Findando o período de dez anos, um novo Plano 
deverá ser elaborado sob nova legislação. Cabe, ainda, definir os instrumentos e 
procedimentos de avaliação à serem respeitados e reorganizados, caso necessário. 
Salientamos a necessidade de ser previsto o fluxo migratório na cidade, o fluxo de 
recursos financeiros de diferentes receitas e outros do momento. Assim como na 
elaboração, e atendendo à solicitação nos diferentes momentos de elaboração do 
processo de construção deste PME, caberá manter um caráter democrático, como 
indicação do caminho para avaliar e reconstruir o PME respeitando os anseios da 
comunidade local e assumindo o compromisso com o bem comum. Um plano da 
importância e da complexidade do PME tem que prever mecanismos 
deacompanhamento e avaliação que lhe deem segurança no prosseguimento das 
ações aolongo do tempo e nas diversas circunstâncias em que se desenvolverá. 
Adaptações emedidas corretivas conforme a realidade for mudando ou assim que 
novas exigênciasforem aparecendo dependerão de um bom acompanhamento e de 
uma constanteavaliação de percurso. Integrado quanto aos objetivos, prioridades, 
diretrizes e metas aqui estabelecidas. E articulado nas ações, de sorte que, na soma 
dos esforços das três esferas, o Município, o Estado a União, chegue-se às metas aqui 
estabelecidas. A implantação e o desenvolvimento desse conjunto precisam de uma 
coordenação em âmbito nacional, de uma coordenação em cada Estado e no Distrito 
Federal e de umacoordenação na área de cada Município, exercidas pelos respectivos 
órgãosresponsáveis pela Educação. Ao Ministério da Educação cabe um importante 
papel indutor e de cooperação técnica efinanceira.  
Trata-se de corrigir acentuadas diferenças regionais, elevando a qualidadegeral da 
educação no País. Os diagnósticos constantes deste plano apontam algumas,nos 
diversos níveis e/ou modalidades de ensino, na gestão, no financiamento, naformação 
e valorização do magistério e dos demais trabalhadores da educação.  
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Hámuitas ações cuja iniciativa cabe à União, mais especificamente ao Poder 
ExecutivoFederal. E há metas que precisam da cooperação do Governo Federal 
áseremexecutadas, seja porque envolvem recursos de que os Estados e os Municípios 
nãodispõem, seja porque a presença da União confere maior poder de mobilização 
erealização. Desempenharão também um papel essencial nessas funções o Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Educação - CONSED e a União Nacional de 
Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, nos temas referentes à Educação 
Básica, assim como o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB, 
naqueles relativos à educação superior. Considera-se, igualmente, muito importante a 
participação de entidades da comunidade educacional, dos trabalhadores da educação, 
dos estudantes e dos pais reunidos nas suas entidades representativas.É necessário 
que algumas entidades da sociedade civil diretamente interessada eresponsável pelos 
direitos da criança e do adolescente participem do acompanhamentoe da avaliação do 
Plano Nacional de Educação. O art. 227, § 7o, da Constituição Federaldetermina que 
no atendimento dos direitos da criança e do adolescente (incluídas nessegrupo as 
pessoas de 0 a 18 anos de idade) seja levado em consideração o disposto noart. 204, 
que estabelece a diretriz de "participação da população, por meio deorganizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações emtodos os 
níveis”. Além da ação direta dessas organizações há que se contar com aatuação dos 
conselhos governamentais com representação da sociedade civil como oConselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, os Conselhos 
Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos 
Tutelares (Lei nº 8.069/90). Os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério CACS - FUNDEB, organizados nas três esferas administrativas, deverão ter, 
igualmente, corresponsabilidade na boa condução deste plano. Além da avaliação 
contínua, deverão ser feitas avaliações periódicas, sendo que aprimeira será no 
terceiro ano após a implantação do PME. 
Os objetivos e as metas deste plano somente poderão ser alcançados se ele for 
concebido e acolhido como Plano de Território, mais do que Plano de Governo e, por 
isso, assumido como um compromisso da sociedade para consigo mesma. Sua 
aprovação pela Câmara Municipal, num contexto de expressiva participação social, o 
acompanhamento e a avaliação pelas instituições governamentais e da sociedade civil.  
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ANEXO I 
 
METAS E ESTRATÉGIAS 
 

Meta 1: Garantir, através da colaboração com a União e o Estado a 
universalização, até 2016, da educação infantil na pré-escola para as crianças de 
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, 30% (trinta por cento) das crianças de até 
3 (três) anos até o final da vigência deste PME.  

 
Estratégias:  
1.1) definir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, metas de expansão 
das respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de 
qualidade, considerando as peculiaridades locais;  
1.2) garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez por cento) a 
diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) 
anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de 
renda familiar per capita mais baixo;  
1.3) manter e ampliar, em regime de colaboração, programas de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando a 
expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil, 
respeitadas as normas de acessibilidade;  
1.4) colaborar com o Estado e com a União para implantar avaliação da educação 
infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de 
qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de 
gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes;  
1.5) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na 
rede escolar pública;  
1.6) promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da educação 
infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 
superior;  
1.7) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 
formação para profissionais da educação, 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 no atendimento da 
população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;  
1.8) fomentar o atendimento das populações do campo, e das comunidades indígenas 
e quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de 
escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas 
comunidades, garantido consulta prévia e informada;  
1.9) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar aos(às) alunos(as) com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e, para as 
crianças cegas acesso, letramento e alfabetização através do sistema de escrita Braille 
e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;  
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1.10) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às 
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, 
com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;  
1.11) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes 
escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação 
com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do(a) educando(a) de 6 (seis) anos 
de idade no ensino fundamental;  
1.12) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência 
das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância;  
1.13) colaborar na busca ativa de crianças em idade correspondente à educação 
infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 
(três) anos;  
1.14) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças 
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil.  
1.15) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda 
por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e 
verificar o atendimento da demanda manifesta;  
1.16) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e 
prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por 
creches;  
1.17) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de 
acessibilidade,  construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 
educação infantil;  
1.18) implantar, até o 3º ano de vigência deste PME, avaliação da educação infantil, a 
ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a 
fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os 
recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes;  
1.19) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na 
rede escolar pública;  
1.20) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação 
infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 
superior;  
1.21) fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas 
e quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de 
escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas 
comunidades, garantido consulta prévia e informada;  
1.22) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;  
1.23) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às 
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, 
com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;  
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1.24) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes 

escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 

estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação 

com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de 

idade no ensino fundamental;  

1.25) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência 
das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância;  
1.26) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, 
em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos;  
1.27) o Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e dos Estados, 
realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação 
infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento;  
1.28) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças 
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. 
 
Meta 2: Universalizar, através de ação direta do Município ou em parceria com o Estado, 
o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos e garantir que pelo menos 75% (noventa e cinco por cento) dos(as) educandos(as) 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

Estratégias:  

2.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos(as) professores(as) alfabetizadores e com apoio 
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;  
2.2) instituir, em colaboração com o estado, instrumentos de avaliação periódicos e 
específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como 
estimular o sistema de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de 
avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar 
todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental;  
2.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de 
crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, 
devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos;  
2.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem dos(as) educandos(as), consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua efetividade;  
2.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de 
populações itinerantes, com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação com a  produção de materiais didáticos específicos, e 
desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua 
materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades 
quilombolas e das populações campesinas, ribeirinhas, extrativistas, assentadas, etc.);  
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2.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores(as) para a 
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 
práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-
graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores(as) para a 
alfabetização;  
2.7) promover formação continuada para professores do campo em: alfabetização e 
letramento, práticas pedagógicas em educação do campo, legislação educacional, 
educação tecnológica;  
2.8) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal.  
2.9) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2o (segundo) ano de vigência deste 
PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de 
consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental;  
2.10) o Município deverá pactuar com a União e o Estado no âmbito da instância 
permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional 
comum curricular do ensino fundamental;  
2.11) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) 
do ensino fundamental;  
2.12) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e 
do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, 
bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, 
visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) 
alunos (as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;  
2.13) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 
juventude;  
2.14) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do 
campo e das comunidades indígenas e quilombolas;  
2.15) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade 
local, a identidade cultural e as condições climáticas da região;  
2.16) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) 
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem 
polos de criação e difusão cultural; 

Meta 3: Contribuir para a Universalização, através de parceria com o Estado e a 
União, o atendimento escolar  para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME  a taxa 
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias:  
3.1) contribuir para assegurar e estimular a oferta do ensino fundamental para as 
populações do campo, assentados, ribeirinhos, extrativistas, indígenas e quilombolas, 
nas próprias comunidades;  
3.2) contribuir e pactuar para promover atividades de desenvolvimento e estímulo a 
habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do 
desporto educacional e de desenvolvimento esportivo estadual.  
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3.3) contribuir para promover o acesso e a permanência dos(as) educandos(as) nas 
escolas do campo, assegurando transporte, alimentação, alojamentos, estrutura física 
adequada ao ensino e pessoal docente e de apoio necessários ao regular 
desenvolvimento do período letivo. 
3.4) contribuir para fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio 
integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência;  
3.5) pactuar e contribuir para estruturar e fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários (as) de 

programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao 

aproveitamento escolar e à interação com o coletivo,bem como das situações de 

discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do 

trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e 

com órgãos públicosde assistência social, saúde e proteção à adolescência e 

juventude;  

3.6) contribuir e pactuar para promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e à juventude;  
3.7) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do 
campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, 
com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com 
defasagem no fluxo escolar;  
3.8) contribuir e pactuar para implementar políticas de prevenção à evasão motivada 
por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra 
formas associadas de exclusão;  
 
Meta 4: universalizar em parceria com o Estado e a União, para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação 
básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados. 
 
Estratégias:  
4.1) incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares e 
transdisciplinares 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, garantindo-se a aquisição de equipamentos e 
laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de 
professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;  
4.2) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;  
4.3)  manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, 
por meio do acompanhamento individualizado do(a) educando(a) com rendimento 
escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno 
complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo 
no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade;  
4.4) contribuir para  fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio 
integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do 
campo, dos assentados, dos ribeirinhos, dos extrativistas, das comunidades indígenas 
e quilombolas e das pessoas com deficiência;  
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4.5)  contribuir para a estruturação e fortalecimento o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários(as) de 
programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao 
aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de 
discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do 
trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e 
juventude; 
4.6) contribuir  para promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e à juventude;  
4.7)  contribuir para implementar políticas de prevenção à evasão motivada por 
preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra 
formas associadas de exclusão;  
4.8) contribuir na estimulação à participação dos adolescentes nos cursos das áreas 
tecnológicas e científicas. 
 
Meta 5: Alfabetizar com apoio do Estado e da União todas as crianças, no 
máximo até o 3º ano do Ensino Fundamental. 

Estratégias:  
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio 
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;  
5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de 
ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e 
monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos 
e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental;  
5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de 
crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, 
devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos;  
5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua efetividade;  
5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de 
populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e 
desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua 
materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades 
quilombolas;  
5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 
práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-
graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a 
alfabetização;  
5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal.  
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Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo 30%(trinta por 
cento) após 5 anos de implantação do PME nas escolas públicas municipais, e de 
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as). 
 
Estratégias: 
6.1) promover, com o apoio da União e parceria com o Estado, a oferta de educação 
básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico, multidisciplinares e transdisciplinares, inclusive culturais, esportivas e 
comunitárias, de forma que o tempo de permanência dos(as) educandos(as) na escola, 
ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias 
durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em 
uma única escola;  

6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com 
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 
vulnerabilidade social;  
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração com o Estado e a União, 
programa municipal de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da 
instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços 
para atividades culturais, atividades de cultivo e criação, 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; 
6.4)  fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais 
e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários, unidades de saúde, unidades 
de policiamento comunitário;  
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de 
educandos(as) matriculados(as) nas escolas da rede pública de educação básica por 
parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;  
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 educandos(as) 
das escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino;  
6.7) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo 
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico, multidisciplinares e 
transdisciplinares, inclusive culturais, esportivas e comunitárias, de forma que o tempo 
de permanência dos(as) educandos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe 
a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a 
ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;  
6.8) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com 
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 
vulnerabilidade social;  
6.9) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa estadual de 
ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, 
atividades de cultivo e criação, 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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6.10)  fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais 
e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários, unidades de saúde, unidades 
de policiamento comunitário;  
 
Meta 7: Pactuar e contribuir para fomentar a qualidade da educação básica em 
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5 5,2 

 
Estratégias:  
7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação Inter federativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada 
ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;  
7.2) constituir, em colaboração entre a União, o Estado, e o Município, um conjunto 
nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do 
corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos 
recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras 
dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino; 
7.3) induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por 
meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 
fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria 
contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da 
educação e o aprimoramento da gestão democrática;  
7.4) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas 
de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio 
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de 
professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e 
ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da 
infraestrutura física da rede escolar;  
7.5) associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas 
intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os 
entes, priorizando sistemas e redes de ensino com Ideb abaixo da média nacional;  
7.6) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 
fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados 
nos anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino 
Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação 
básica, bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas 
e redes de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas;  
7.7) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação 
especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos;  
7.8) orientar as políticas do sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do 
Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices  e a média 
nacional, garantindo a equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o 
último ano de vigência deste PME, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo 
pela metade, até o último ano de vigência deste PME, as diferenças entre as médias 
dos índices dos Estados, inclusive do Distrito Federal, e do Município;  
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7.9) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e 
incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar 
e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, 
com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;  
7.10)pactuar para a garantia do transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes 
da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante 
renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações 
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e 
financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades 
dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação local;  
7.11) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a 
população do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas 
nacionais e internacionais;  
7.13) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial 
de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a 
relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, 
promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 
7.14)contribuir para apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante 
transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da 
comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;  
7.15) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas 
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;  
7.16) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia 
elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos 
sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens 
culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício 
escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;  
7.17) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 
reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à 
equalização regional das oportunidades educacionais;  
7.18) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização 
pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, 
criando, inclusive, mecanismos de implementação das condições necessárias para a 
universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, inclusive a internet;  
7.19)pactuar para a informatização integralmente a gestão das escolas públicas e das 
secretarias de educação dos Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das 
secretarias de educação;  
7.20) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos 
sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das 
providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente 
escolar dotado de segurança para a comunidade;  
7.21) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e 
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida 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;  
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7.22)contribuir para garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as 
culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das 
Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, 
assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por 
meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, 
conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;  
7.23)contribuir para consolidar a educação escolar no campo de populações 
tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, 
respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o 
desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da 
comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 
instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua 
portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa 
para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em 
educação especial; 
7.24)pactuar para desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 
educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e 
quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 
comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua 
materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais 
didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência;  
7.25)pactuar para mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a 
educação formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos 
de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o 
controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;  
7.26)contribuir para 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;  
7.27) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da 
saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de 
educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;  
7.28) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional 
dos (das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 
educacional;  
7.29) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e 
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida 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;  
7.30) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-
brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a 
implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;  
7.31)contribuir para universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis 
pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede 
escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e 
atenção à saúde;  
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7.32) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional 
dos (das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 
educacional. 
 
Meta 8: Contribuir para a elevação da escolaridade média da população de 18 
(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos 
de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, 
da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
 
Estratégias:  
8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para 
acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, 
bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais considerados;  
8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 
associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 
alfabetização inicial;  
8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos 
fundamental e médio;  
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 
forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos 
populacionais considerados;  
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os 
segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de frequência e 
apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) 
estudantes na rede pública regular de ensino;  
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 
proteção à juventude.  
8.7) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio 
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e 
adultos;  
8.8) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 
continuidade da escolarização básica;  
8.9) criar benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para 
jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização; 
8.10) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, 
promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em 
parceria com organizações da sociedade civil;  
8.11) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 
alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;  
8.12) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos 
por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive 
atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a 
área da saúde;  
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8.13) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino 
fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos 
penais, assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e 
implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;  
8.14) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e 
adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades 
específicas desses (as) alunos (as);  
8.15) 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 e das empregadas com a oferta das ações de 
alfabetização e de educação de jovens e adultos;  
8.16) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos 
idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso 
a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à 
implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e 
experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas 
escolas.  
 
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 
educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada à educação profissional.  
 
Estratégias:  
10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão 
do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a 
conclusão da educação básica;  
10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, 

objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;  

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da 

educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações 

itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na 

modalidade de educação a distância;  

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e 
baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional;  
10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 
voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 
educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo 
acessibilidade à pessoa com deficiência; 
10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando 
a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-
relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da 
cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados 
às características desses alunos e alunas;  
10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e 
laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na 
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  
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10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 
trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e 
com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, 
com atuação exclusiva na modalidade;  
10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo 
ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam 
para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da 
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  
10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das 
professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;  
10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 
trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação 
inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.  
 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 
expansão no segmento público.  
 
Estratégias:  
11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a 

responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da 

educação profissional;  

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 
nas redes públicas estaduais de ensino;  
11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 

democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão 

de qualidade;  

11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio 
e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao 
itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade 
profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;  
11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 
certificação profissional em nível técnico;  
11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível 
médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical 
e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 
exclusiva na modalidade;  
11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de 
nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior;  
11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional 
técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas;  
11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e 
quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades;  
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11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação;  
11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível 
médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% 
(noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) por 
professor para 20 (vinte);  
11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e 
mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à 
permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;  
11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na 
educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 
afirmativas, na forma da lei;  
11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de 
formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do 
mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de 
trabalhadores. 
 
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 
oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matrículas, no segmento público.  
 
Estratégias:  
12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 
instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, 
de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;  
12.2) ampliar a 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, considerando a densidade 
populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de 
referência e observadas as características regionais das micro e mesorregiões 
definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
uniformizando a expansão no território nacional;  
12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 
presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no 
mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por 
professor (a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e 
inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior; 
12.4) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 
formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas 
de ciências e matemática, bem como para atender ao défice de profissionais em áreas 
específicas;  
12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) 
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação 
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a 
Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação 
superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;  
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12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento 
Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a 
constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar 
progressivamente a exigência de fiador;  
12.7) 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;  
12.8) ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior;  
12.9) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na 
educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da 
lei;  
12.10) assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na 
forma da legislação;  
12.11) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 
formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 
econômicas, sociais e culturais do País;  
12.12) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 
docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, 
tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior;  
12.13) expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades 
indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de 
profissionais para atuação nessas populações;  
12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 
superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e 
matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação 
tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;  
12.15) institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências 
bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade 
às pessoas com deficiência;  
12.16) consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior 

como forma de superar exames vestibulares isolados;  

12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na 
educação superior pública;  
12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior 
estaduais e municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro 
do Governo Federal, mediante termo de adesão a programa de reestruturação, na 
forma de regulamento, que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a 
capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores 
na oferta e qualidade da educação básica; 
12.19) reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão, no prazo 
de 2 (dois) anos, os 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 de 
ensino;  
12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 
2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, com 
avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos processos conduzidos 
pelo Ministério da Educação;  
 
 



53 
 

12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas 
áreas estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia 
e inovação.  
 
Meta 13: contribuir para elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 
conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), 
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.  
 
Estratégias:  
13.1)contribuir para promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 
licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às 
demandas e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos 
graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo 
pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação geral e específica com 
a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as 
necessidades das pessoas com deficiência;  
13.2)contribuir para elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua 
atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a 
programas de pós-graduação stricto sensu;  
13.3)contribuir para fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas 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;  

 
Meta 14: Contribuir para elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 
(sessentamil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.  
 
Estratégias:  
14.1)contribuir e pactuar para a estimulação,  a integração e a atuação articulada entre 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e as 
agências estaduais de fomento à pesquisa;  
14.2)contribuir para expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, 
utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância;  
14.3)contribuir para implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e 
regionais e para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado;  
14.4)contribuir para ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, 
especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos 
programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;  
14.5)contribuir para manter e expandir programa de acervo digital de referências 
bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às 
pessoas com deficiência;  
14.6)contribuir na estimulação a participação das mulheres nos cursos de pós-
graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, 
Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências;  
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14.7)contribuir para estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a 
formação de recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade 
da região amazônica e do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no 
semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região;  
 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, e o 
Município, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política nacional de 
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do 
caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 
todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam.  
 
Estratégias:  
15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico 
das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de 
atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior 
existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas 
entre os partícipes;  
15.2)contribuir para consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados 
em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior - SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 
inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de 
educação básica;  
15.3)contribuir para ampliar programa permanente de iniciação à docência a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de 
profissionais para atuar no magistério da educação básica;  
15.4)contribuir para consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e 
as matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, 
bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;  
15.5) contribuir para implementar programas específicos para formação de 
profissionais da educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e 
quilombolas e para a educação especial;  
15.7)contribuir para garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e 
supervisão da educação superior, a plena implementação das respectivas diretrizes 
curriculares;  
15.8)contribuir para valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de 
formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho 
sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação 
básica;  
15.9)contribuir para implementar cursos e programas especiais para assegurar 
formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos 
docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou 
licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício;  
15.10)contribuir para fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de 

nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais 

da educação de outros segmentos que não os do magistério;  

15.11)contribuir para a implantação, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, 
política nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de 
outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração 
entre os entes federados;  
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15.12)contribuir instituir programa 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 
lecionem;  
15.13)contribuir para desenvolver modelos de formação docente para a educação 
profissional que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e 
estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação e 
certificação didático-pedagógica de profissionais experientes. 
 
Meta 16: contribuir para formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 
cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste 
PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino.  
 
Estratégias:  
16.1) realizar, em regime de colaboração com o Estado e a União, 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 dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios;  

16.2)contribuir para consolidar política nacional de formação de professores e 
professoras da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, 
instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas;  
16.3)contribuir para expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, 
paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens 
culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo 
de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede 
pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a 
valorização da cultura da investigação;  
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e 
das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos 
e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;  
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das 
professoras e demais profissionais da educação básica;  
16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de 
educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e 
Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para 
acesso a bens culturais pelo magistério público.  
 
Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 
deste PNE.  
 
Estratégias:  
17.1)pactuar e constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do 
primeiro ano de vigência deste PME, fórum permanente, com representação da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, 
para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional 
para os profissionais do magistério público da educação básica;  
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17.2) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, 
de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de 
trabalho em um único estabelecimento escolar;  
17.3) ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 
implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em 
particular o piso salarial nacional profissional.  
 
Meta 18: Colaborar com o Estado, com apoio da União, para que, no prazo de 2 
(dois) anos, os municípios tenham planos de Carreira para os(as) profissionais 
da educação básica e superior pública e, para o plano de Carreira dos(as) 
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial 
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 
da Constituição Federal.  

Estratégias:  
18.1) fomentar a estruturação das redes públicas de educação básica do Estado e dos 
Municípios, de modo que, até o início do quinto ano de vigência deste PEE, 90% 
(noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não 
docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas 
redes escolares a que se encontrem vinculados;  
18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento 
dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a 
fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação 
após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento 
de estudos na área de atuação do(a) professor(a), com destaque para os conteúdos a 
serem ensinados e as respectivas metodologias de ensino;  
18.3) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação do Estado, e dos 
Municípios, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive 
em nível de pós-graduação stricto sensu;  
18.4)  realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PEE, em regime 
de colaboração com a União, o censo dos(as) profissionais da educação básica de 
outros segmentos que não os do magistério;  
18.5)  considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das 
comunidades de assentados, ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e 
remanescentes,  no provimento de cargos efetivos para essas escolas, assegurando 
aos profissionais incentivos para sua permanência e desenvolvimento profissional;  
18.6) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação 
de todos os sistemas de ensino público, para subsidiar os órgãos competentes na 
elaboração, reestruturação e implementação dos planos de Carreira.  
18.7) instituir na rede pública estadual o regime opcional de dedicação exclusiva para 
os profissionais do magistério que atuam diretamente nas unidades escolares, 
estimulando a dedicação, a pesquisa e a melhoria permanente do ensino público, 
inclusive com remuneração e incentivos que estimulem tal opção. 
18.8) garantir recursos financeiros por meio do Plano Plurianual (PPA), da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anuais (LOAS) para pagamento do 
piso salarial nacional aos profissionais da educação. 
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Meta 19. Fortalecer a Gestão Democrática e Compartilhada da Educação escolar, 

iniciando pela garantia, até 2016, da implantação dos conselhos escolares e dos 

conselhos de classe, em 20% das escolas da rede pública municipal de ensino, 

aumentando anualmente no mínimo em 10%, a partir de 2017 até alcançar, 

durante a vigência deste Plano Municipal, a 100%. 

Estratégias: 

19.1) ativar a Coordenação Permanente de Organização e Acompanhamento dos 
Processos Eleitorais – CEPE, prevista no art. 28 da Lei Estadual nº 1503/2010, para 
promover e acompanhar a implantação e funcionamento dos conselhos escolares, 
orientando para a composição paritária entre agentes públicos (gestores, servidores e 
funcionários) e comunidade (alunos, pais ou responsáveis e representantes da 
comunidade do entorno), para observância da Lei Estadual nº1503, de 09 de julho de 
2010, na organização dos Conselhos Escolares e estimular seu regular e continuado 
funcionamento;  
19.2) avaliar as experiências de implantação e de funcionamento dos conselhos 

escolares na rede pública estadual, propondo medidas para seu fortalecimento e 

sustentabilidade, principalmente nos quesitos participação dos diferentes segmentos 

representados, funcionamento, burocracia, capacidade resolutiva (informações, 

qualidade (eficácia e justiça) das decisões, produtividade), publicidade das decisões, 

repercussão positiva para o/no projeto político-pedagógico escolar.   

19.3)  fortalecer o Fórum Estadual de Educação e incentivar o funcionamento dos 
Fóruns Municipais, com o intuito de coordenar as conferências municipais e estadual, 
bem como efetuar o acompanhamento da execução dos Planos de Educação nas 
esferas municipais, estadual e nacional;  
19.4) ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros(as) do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, do Conselho de Alimentação Escolar, 
dos conselhos regionais 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; 
19.5) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 
fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, 
inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e 
fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das 
respectivas representações;  
19.6)  estimular o funcionamento e o fortalecimento de conselhos escolares e 
conselhos municipais de educação e Estadual, por meio de programas de formação de 
conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;  
19.7)  estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, 
educandos(as) e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, 
currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a 
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;  
19.8) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de ensino;  
19.9) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares. 
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Meta 20: Ampliar o investimento público na educação pública, de forma que a 
dotação anual da Educação, a partir de 2017, corresponda a 10% do PIB 
Municipal de dois anos antes, assegurado o percentual mínimo de 25% para a 
dotação da Educação em relação ao orçamento geral do Município para o mesmo 
ano.  

Estratégias:  
20.1) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do 
parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da 
Educação, a Secretaria de Educação do Estado e dos Municípios e os Tribunais de 
Contas do Estado e da União;  
20.2) incluir todas as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação de 
Tartarugalzinho nos Planos Plurianuais (PPA), Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e Leis Orçamentárias Anuais (LOAS)  durante seu período de vigência. 
20. 3) criar até o quinto ano de vigência deste PME o Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Básica Municipal e de Valorização dos Profissionais da Educação a fim de 
garantir o cumprimento da Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, e promover a 
melhoria da qualidade da educação básica no Município de Tartarugalzinho, com base 
em recursos oriundos do Fundo de Manutenção da Educação (FUNDEB) e o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM),  e demais Impostos e arrecadações municipais. 
 
Meta 21: Promover o fortalecimento da Gestão do Ensino Público na rede 
municipal. 

Estratégias: 
21.1) criar o Fórum Municipal de Acompanhamento da Gestão da Educação Pública 
Municipal, com participação de agentes públicos e da comunidade, composição 
paritária entre estes e mandato de três anos, com rotatividade dos representantes.  
21.2) fortalecer os Caixas Escolares com a formação continuada dos seus membros, 
inclusive pelos órgãos de auditagem e controle das finanças públicas, e transferências 
regulares, e em tempo, dos recursos financeiros devidamente previstos. 
21.3) criar em 2016 o Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Rede Pública 
Municipal de Ensino, abrangendo todos os órgãos vinculados, para acompanhamento 
em tempo real das lotações, atividades e movimentações de servidores. 
Meta 22: Contribuir com o Estado para promover ações que possibilitem a 

criação do Sistema Unificado do Ensino Público Estadual, equalizando as 

diferenças e assegurando educação de qualidade igual nos vários sistemas 

públicos coexistentes no estado do Amapá.  

Estratégias 

22.1)contribuir para promover a constituição e a implementação do Sistema Único 

Estadual da Educação Pública, em colaboração com os municípios, de forma a 

estabelecer as normas de cooperação entre o Estado e os Municípios, em matéria 

educacional, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e 

efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva no combate às 

desigualdades educacionais  regionais;  
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22.2) 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 pactuados entre 

o estado e os municípios. 

22.3) criar e fortalecer, em cooperação com os municípios, mecanismos de avaliação 

buscando assegurar parâmetros comuns de qualidade do ensino público no Estado. 

Meta 23: Reestruturar o Plano de Carreira e de Remuneração para os 

profissionais da educação básica pública municipal e construir, em colaboração 

com o estado, políticas e programas de redução progressiva das diferenças 

remuneratórias entre as diferentes redes de ensino e categorias profissionais, 

tendo como referência o maior vencimento ou salário praticado no estado do 

Amapá, de modo que, a partir de 2020, o menor vencimento ou salário entre 

cargos similares não seja inferior a 90% do vencimento ou salário de referência. 

Estratégias: 

23.1)pactuar para a organização de um fórum permanente, formado por gestores, 

trabalhadores e comunidade, para propor e dar parecer sobre medidas a serem 

implementadas pelo estado e município nas respectivas redes de ensino para realizar o 

proposto na meta.  

 

Meta 24: Formular e implementar Política de Formação Continuada, em 

cooperação com o  estado e a União, que promova a autoconstrução integral dos 

profissionais da educação básica nos aspectos técnico-científico, psicológico, 

afetivo e socioambiental, assegurando o acesso, a permanência e a 

aprendizagem, através de programas de apoio à formação. 

Estratégias:  

24.1)  desenvolver a formação continuada dos profissionais da educação básica em 

cooperação com Estado e a União, assegurando o acesso ao ensino superior a todos 

os profissionais e pós-graduação stricto sensu aos docentes e pedagogos, priorizando 

os que estejam em exercício nas unidades escolares. 

24.2) cooperar com as IES no estado do Amapá, de forma a garantir a oferta 

permanente de vagas nos cursos de graduação e de pós-graduação, com a finalidade 

de atender a formação continuada de profissionais da educação básica; 

24.3) Após a implementação do Estado do Programa Estadual de Formação 

Continuada para a Valorização da Vida, a partir 2017, o município irá buscar uma forma 

de fazer cooperação com o estado para a implementação do referido programa no 

município, além de buscar também cooperação com  entidades não-governamentais, 

que fortaleça o entrelaçamento da dimensão cognitiva com a dimensão afetiva no 

ensino Municipal/estadual, tendo como objetivo a progressiva redução da violência na 

escola, na comunidade, no município e no estado e a redução do estresse durante o 

trabalho escolar.   

24.4) Atingir, em colaboração do Estado e da União até 2024, a escolarização em nível 

superior para, 80% dos docentes que atuem na rede pública municipal, assegurando o 

acesso, a permanência e a aprendizagem, através de programas de apoio à formação. 

24.5)  articular com as IES no estado do Amapá a oferta permanente de vagas nos 

cursos de graduação e de pós-graduação em funcionamento destinados à formação 

continuada de profissionais da educação básica; 
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Nota: Em 2014, o PARFOR/AP registrou cerca de 900 docentes da rede estadual e 1.400 docentes das 
redes municipais que ainda não possuíam curso de licenciatura. 

 

 

Meta 25: Iniciar, a partir de 2016, em parceria com o Estado e a União programa 

de escolarização para os servidores administrativos que atuam na rede pública 

Municipal, de modo alcançar, em 2025, 80% dos servidores da rede municipal, 

com, no mínimo, escolaridade de nível médio, adequando o tempo de trabalho, e 

sem prejuízo deste, com o tempo de estudo presencial, assegurando o acesso, a 

permanência e a aprendizagem, através de programas de apoio à formação. 

Estratégias: 

25.1) articular com as IES no estado do Amapá a oferta permanente de vagas nos 

cursos de graduação e de pós-graduação em funcionamento destinados à formação 

continuada de profissionais da educação básica; 

25.2) organizar programa na rede estadual de ensino para escolarização até o nível 

médio dos servidores administrativos das redes estadual e municipais. 

 

Meta 26: Reduzir a distorção idade-série na educação básica através de 

mecanismos de aceleração, de medidas pedagógicas que assegurem a 

aprendizagem necessária para avanço nos estudos e de ações que assegurem a 

permanência do educando nos estudos regulares. 

Estratégias: 

26.1)  ampliar a aprovação no sistema de ensino básico da rede municipal até 2020 

para, no mínimo, 97%, dos educandos com frequência escolar acima de 75%.  

26.2) criar ou fortalecer serviços de acompanhamento do desenvolvimento escolar nas 

escolas do sistema público estadual, visando a redução progressiva da evasão escolar, 

em articulação/colaboração com órgãos a ações afins do estado do Amapá, até atingir, 

dentro da vigência deste plano, o mínimo de 95% de conclusão do ano letivo aos 

matriculados. 

26.3) criar e implementar, a partir de 2016, mecanismos e metodologias que promovam 

a aprendizagem e reduzam a evasão na rede pública estadual de ensino, como 

ampliação do tempo diário de estudo, atendimento e acompanhamento individualizado 

e elaboração de materiais específicos para a aprendizagem. 
 

Meta 27: Pactuar com o Estado e a União para a ampliação da rede escolar 

pública municipal, com a construção de 30 (trinta) novas salas de aula, 

anualmente, destinadas a atender o aumento das matrículas e a 

ampliação/expansão do ensino de tempo integral. 
 

Estratégias: 

27.1) identificar as comunidades onde a carência é maior, distribuindo as salas 

conforme a necessidade.  

27.2) providenciar imediata regularização do terreno quando da necessidade de 

construção de nova unidade escolar. 

27.3) realizar levantamento da estrutura complementar necessária para atender o 

respectivo aumento da rede física, como servidores, laboratórios, bibliotecas, móveis, 

alimentação, transporte, etc. 
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Meta 28: Elaborar, anualmente, relatório de acompanhamento das metas e 

diretrizes do Plano Municipal de Educação, apontando os avanços, as 

dificuldades e sugestões para ajustar e manter a regular implementação do 

Plano.  

Estratégias 

28.1) instituir equipe permanente para o acompanhamento da execução do Plano 

Municipal de Educação. 

28.2) gerar e desenvolver sistema de indicadores de avaliação necessários para aferir 

quantitativa e qualitativamente a implementação das metas do PME. 

28.3) instituir grupos de trabalho para criar instrumentos adequados à avaliação das 

metas e diretrizes, ou para ajustá-los e/ou readequá-los. 
 

Meta 29: Construir e manter biblioteca pública na sede municipal.  

Estratégias 

29.1) buscar cooperação com o Estado e com a comunidade para a formação e 

manutenção dos acervos que devem atender a educação básica, o ensino superior e a 

demanda geral da comunidade; 

29.2) fazer parcerias/convênios com o estado e a união afim de equipar a biblioteca 

com mobiliário e equipamentos para viabilizar a leitura, a pesquisa, o acesso a material 

digital, audiovisual, etc., assegurando o acesso aos usuários deficientes e com 

necessidades especiais; 

29.3) garantir espaço físico adequado para exposição, guarda e conservação de 

pinturas, fotografias, esculturas, utensílios, etc., que tenham significado na história da 

comunidade; 

29.4) implementar ações para recolher, preservar e divulgar a memória das 
comunidades humanas que habitam no território do município como indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, assentados, pescadores, colonos, etc. 




