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DOCUMENTO REFERÊNCIA DO PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UBERLÂNDIA-MG 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 A Elaboração do Plano Municipal de Educação – PME tem como seus princípios legais a 

Constituição Federal em seu Art. 214, e as seguintes leis: LDB Lei nº. 9.394/96, Art. 11, inciso I, PNE 

Lei nº 10.172/01, Art. 2º, 5º e 6º, e o PDEE Lei nº 19.481 de 2011, que institui o Plano Decenal de 

Educação do Estado de Minas Gerais, e a Lei Orgânica do Município de Uberlândia Lei em seu Art. 161. 

A construção do PME para a cidade de Uberlândia significa um grande avanço, por se tratar de 

uma Política de Estado e não somente uma Política de Governo. A sua aprovação pelo poder 

legislativo, sancionada pelo chefe do executivo, transforma-o em lei municipal e confere-lhe o poder de 

ultrapassar diferentes gestões. Nesse prisma, o PME promove a superação de uma prática tão comum 

na educação brasileira: a descontinuidade que acontece em cada governo; recomeçar a história da 

educação, desconsiderando as boas políticas educacionais anteriores por não serem de sua iniciativa. 

Com um Plano Municipal de Educação com força de lei, respeitado por todos os dirigentes municipais, 

resgata-se o sentido da continuidade das políticas públicas.  

A elaboração do PME constitui-se como o momento de um planejamento conjunto do Governo 

com a Sociedade Civil que, com base científica e com a disponibilização dos recursos que se fizerem 

necessários, deve ter como intuito responder às necessidades sociais, no que tange a educação do 

município de Uberlândia.  O que garantirá a efetivação das diretrizes e metas estabelecidas no PME, 

será a participação, o acompanhamento e a avaliação da sociedade civil, representada pelo Conselho 

Municipal de Educação, Câmara Municipal, trabalhadores/as da educação, pais/responsáveis de 

alunos/as, e todos/as os/as cidadãos/ãs que, de alguma forma, estejam envolvidos no processo 

educacional dessa cidade. 

 O desafio para o município de Uberlândia é elaborar um plano que guarde consonância com o 

Plano Nacional de Educação e, ao mesmo tempo, garanta sua identidade e autonomia. 

 Esse Plano foi pensado a partir dos seguintes eixos: 

I. Sistema Municipal de Ensino; 

II. Educação Inclusiva: Cidadania e Emancipação; 

III. Qualidade da Educação: Democratização e Aprendizagem; 

IV. Gestão Democrática; 

V. Valorização dos/as Trabalhadores/as da Educação: Formação e Condições de Trabalho; 

VI. Financiamento da Educação: Transparência e Controle Social. 
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O QUE É O PME 

 

O Plano Municipal de Educação é um documento que estabelece diretrizes, metas e prioridades 

para a educação municipal e tem como objetivo melhorar a qualidade do ensino oferecido pelo 

município. Quando aprovado pela Câmara Municipal torna-se uma lei que dará condições de 

continuidade nas políticas educacionais municipais. 

 Como instrumento de operação do Sistema Municipal de Ensino, o PME estabelece as políticas, 

diretrizes e define os objetivos e metas educacionais do município para um período decenal. A 

elaboração do plano, por meio da participação conjunta entre o Governo e a Sociedade Civil 

organizada, deve constituir-se em processo de formação, de aprendizagem sobre a realidade 

educacional do município, da concepção de educação inspiradora da ação, dos objetivos da ação e da 

própria razão de ser e de agir de cada participante.  

O Plano Municipal de Educação será encaminhado à Secretaria Municipal de Educação que, 

juntamente com a Procuradoria Geral do Município, o tornará projeto de minuta de lei que será 

encaminhado à Câmara Municipal para aprovação e publicação. 

  

Comissão de Elaboração do Documento Referência do Congresso Municipal de  
Educação: Plano Municipal de Educação por uma Cidade Educadora  

 Uberlândia - MG 
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EIXO I 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

 

 O Sistema Municipal de Ensino tem por finalidade a descentralização do ensino, por meio da 

autonomia municipal prevista no Art. 18 da Constituição Federal de 1988, possibilitando maior abertura 

de espaço para a participação dos/as cidadãos/ãs nas decisões referentes às políticas educacionais do 

Município, inserindo-se no processo da gestão democrática da educação com vistas a garantir um 

controle social efetivo. 

 O Sistema Municipal de Ensino de Uberlândia, fundamentar-se-á no princípio da garantia de 

ampla participação dos vários segmentos da sociedade, tais como: comunidades escolares, 

comunidades locais, poder público e organizações sociais. Desse modo, suas diretrizes devem propor 

uma busca permanente de qualidade da educação, traduzida na preocupação com a identidade local e 

o acesso universal a todos os níveis e modalidades de ensino para garantir a plena formação do/a 

cidadão/ã.  

 Sua construção deve contemplar o direito de todos/as à educação como elemento fundamental 

da formação humana, buscando o acesso e permanência à educação de qualidade, sem qualquer 

discriminação, por meio de uma gestão democrática no ensino público, pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber. 

DIRETRIZ I 
 

Promoção de estudos para a implantação do Sistema Municipal de Ensino de 
Uberlândia 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Realizar visitas técnicas às cidades que 
possuem o Sistema próprio de ensino.  

Até 2015. 

2)Promover estudos de leis que envolvam a 
implantação do Sistema. 

A partir de 2014. 

3)Realizar estudos quanto ao impacto 
orçamentário considerando os recursos 
humanos e materiais para a efetivação do 

Até 2015. 
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Sistema. 
 

4)Estabelecer parceria com a 
Superintendência Regional de Ensino a fim 
de buscar dados referentes às escolas de 
Educação infantil, que passarão a integrar o 
Sistema e para planejar a preparação dos 
profissionais da Prefeitura para as novas 
frentes de trabalho. 

A partir de 2014. 

DIRETRIZ II 
 

Criação da lei do Sistema Municipal de Ensino de acordo com as diretrizes 
estabelecidas na Lei Orgânica do Município de Uberlândia 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Organizar Comissões com a participação 
da Secretaria Municipal de Educação e o 
Conselho Municipal de Educação, a fim de 
produzir minuta de projeto de lei referente à 
implantação do Sistema e realizar seus 
devidos encaminhamentos e 
acompanhamento. 

A partir de 2014. 

DIRETRIZ III 
 

Reorganização da Secretaria Municipal de Educação para o efetivo funcionamento do 
Sistema. 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Reestruturar a Coordenadoria de Inspeção 
Escolar ampliando seu quadro de pessoal, 
espaço físico e equipamentos.  

Até 2015. 

2)Promover a formação permanente dos/as 
profissionais que atuarão no Sistema. 

Até 2015. 

3)Oferecer condições de trabalho favorável à 
atuação, verificando as necessidades tais 
como: carga horária e salários de acordo as 
responsabilidades dos cargos. 

Até 2015. 

4)Redistribuir os trabalhos referentes às 
novas demandas oriundas da implantação do 
Sistema. 

Até 2015. 

DIRETRIZ IV 
 
 

Reorganização do Conselho Municipal de Educação para o efetivo funcionamento do 
Sistema. 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Oferecer estrutura física e equipamentos 
adequados para o atendimento das 
demandas, em virtude da implantação do 
Sistema.  

Até 2015. 

2)Reorganizar a estrutura do Conselho 
Municipal de Educação criando Câmaras de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Médio e Superior e Coordenadoria Técnico 

Até 2015. 
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Executiva. 

3)Promover a formação permanente dos/as 
profissionais que atuarão no Sistema. 

A partir da aprovação do PME. 

DIRETRIZ V 
 
 

Execução do Sistema Municipal de Ensino 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Realizar o acompanhamento e avaliação 
permanente das instituições de ensino que 
compõem o Sistema, a fim de garantir os 
padrões mínimos de qualidade definidos para 
a educação do Município. 

Permanente. 

DIRETRIZ VI 
 

Promoção de estratégias de atendimento para erradicação da demanda reprimida de 
vagas na educação básica do Município. 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Promover levantamento de dados referente 
à demanda reprimida a fim de estabelecer 
estratégias de criação de novas vagas, 
buscando a universalização do atendimento 
em todas as etapas da educação básica. 
2)Fomentar políticas de planejamento, 
buscando a previsão das demandas de 
vagas inerentes a novas instalações 
habitacionais, por meio de planejamento 
conjunto entre os diferentes órgãos das 
esferas governamentais. 

Até 2016. 

DIRETRIZ VII 
 
 

Fortalecimento da cultura de relacionamento e cooperação em prol 
da qualidade da educação do Município. 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Estabelecer regime de colaboração entre 
os órgãos do Sistema Municipal de Ensino, 
sociedade civil, iniciativa privada e demais 
órgãos governamentais das esferas 
municipal, estadual e federal em consonância 
com o Art. 23 e 214 da Constituição Federal, 
da LDBEN, Plano Nacional de Educação, 
Plano Estadual de Educação e da Lei 
Municipal nº 11.444 de 24 de julho de 2013. 

Permanente. 
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EIXO II 

Educação Inclusiva: Cidadania e Emancipação 

 As políticas educacionais voltadas ao direito e ao reconhecimento à diversidade estão 

interligadas à garantia dos direitos sociais e humanos e a construção de uma educação 

inclusiva. Faz-se necessária a realização de políticas, programas e ações concretas e 

colaborativas entre os vários segmentos do município, tanto no que diz respeito a esfera 

pública, quanto governamentais e privadas, garantindo que os currículos, os projetos políticos 

pedagógicos, os planos de desenvolvimento institucional, dentre outros, considerem e 

contemplem a relação entre diversidade, identidade étnico racial, igualdade social, inclusão e 

direitos humanos.  

 Cabe considerar ainda, as disponibilizações dos recursos públicos para as políticas e 

ações educacionais que visem a efetivação de uma educação inclusiva e o respeito aos 

direitos humanos, considerando, dentre outros, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o 

Plano Nacional e Estadual de Educação, a Política Nacional de Educação Especial, o Plano 

Nacional em Direitos Humanos e demais políticas afirmativas. 

 Uma política educacional, pautada na inclusão, traz para o exercício da prática 

democrática a problematização sobre a construção da igualdade social e as desigualdades 

existentes. Essa construção pressupõe o reconhecimento da diversidade no desenvolvimento 

sócio/histórico/cultural/econômico e político da nossa sociedade. 

DIRETRIZ I 
 

Qualificação de tempos e espaços educacionais da Educação Básica. 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Implementar em todas as escolas públicas 
de Educação Básica da Rede Municipal, 
projetos sociais esportivos, culturais e de 
lazer em horários extraturnos e em finais de 
semana. Priorizando os bairros de maior 
vulnerabilidade social. 

 
 

Até 2015. 

DIRETRIZ II 
 

Oferecimento de preparação para o mercado de trabalho para aos/às alunos/as a partir 
dos anos finais do ensino fundamental. 

ESTRATÉGIAS META 

2)Identificar as aptidões dos/as alunos/as e 
seus interesses profissionais e, a partir disso, 
direcionar formação específica concomitante 
à sua formação regular. 

 
Permanente. 

DIRETRIZ III 
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Adequação dos ambientes e as práticas escolares para o atendimento às pessoas com 
deficiência. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Garantir a infraestrutura física com ampla 
acessibilidade, profissionais capacitados/as e 
recursos didáticos e tecnológicos adequados 
ao Atendimento Educacional Especializado. 

 
 

Até 2015. 

2)Promover o acompanhamento sistemático 
dos/as alunos/as com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, afim de garantir 
seu desenvolvimento escolar. 

 
 

Até 2015. 

DIRETRIZ IV 
 

Respeito as peculiaridades inerentes a Educação do Campo. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Incentivar a criação de conteúdos 
curriculares direcionados aos/às estudantes 
moradores da zona rural, qualificando-os 
para os trabalhos inerentes aos diversos 
setores da economia agrária, com vistas a 
combater o êxodo rural. 

 
 

Permanente. 

DIRETRIZ V 
 

         Criação de competições esportivas e paradesportivas anuais, intra e interescolares 
anuais, com vistas a incentivar o esporte em suas diversas modalidades 

ESTRATÉGIAS META 

1)Implantar calendário permanente de 
competições esportivas e paradesportivas, de 
forma articulada nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino.  

 
A partir de 2015. 

DIRETRIZ VI 
 
 

Consolidação dos princípios da gestão democrática e descentralizada da Rede Municipal 
de Ensino 

ESTRATÉGIAS META 

1)Fortalecer os órgãos colegiados das 
escolas municipais e aperfeiçoar o processo 
de participação dos pais/responsáveis e da 
comunidade na gestão das escolas, 
fundamentada nos pressupostos da 
transparência e publicidade.  
 

 
 
 

Permanente. 

2)Consolidar e aperfeiçoar o processo de 
escolha democrática dos/as diretores/as das 
escolas públicas da Rede Municipal de 
Ensino. 

 
Permanente. 

DIRETRIZ VII 
 

 

Aperfeiçoamento das ações da Rede Pública Municipal pelo Direito de Ensinar e de Aprender 

ESTRATÉGIAS META 
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1)Buscar atuação conjunta das diversas 
instituições relacionadas à educação, 
promovendo encontros, fóruns, debates e 
formas de parcerias com as unidades 
escolares e seus respectivos polos. 

 
 

Permanente. 

DIRETRIZ VIII 
 
 

Promoção de pesquisa sobre gênero, orientação sexual e identidade de gênero, relações 
étnico raciais, educação ambiental, educação quilombola, indígena, dos povos do campo, 

ciganos, educação das pessoas com deficiência, pessoas jovens, adultas e idosas, situação 
de privação de liberdade e diversidade religiosa. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Promover ações de parcerias entre as 
escolas e órgãos de apoio às causas sobre 
gênero, orientação sexual e identidade de 
gênero, relações étnico raciais, educação 
ambiental, educação quilombola, indígena, 
dos povos do campo, ciganos, educação das 
pessoas com deficiência, pessoas jovens, 
adultas e idosas, situação de privação de 
liberdade e diversidade religiosa.além de 
incentivar e apoiar financeiramente pesquisas 
sobre estes temas. 

 
 

 
 
 

Permanente. 

DIRETRIZ IX 
 
 

Promoção de ações visando combater a distorção idade serie, preparando os alunos que se 
encontram nessa situação para o mercado de trabalho. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Estimular a expansão da oferta da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
incluindo em sua matriz curricular disciplinas 
relacionadas com as práticas de trabalho. 

 
 

Até o segundo ano de vigência do Plano. 

DIRETRIZ X 
 
 

Promoção da conscientização permanente do alunado, acerca do respeito ao outro, a natureza 
e as práticas sociais. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Introduzir o estudo sobre direitos humanos, 
educação ambiental, história e cultura 
Afrobrasileira e indígena, nos currículos do 
ensino fundamental, nas formas previstas em 
lei. 

 
 

A partir da aprovação da lei. 

DIRETRIZ XI 
 

 

Promoção de pesquisas nas comunidades atendidas pelas escolas públicas municipais, a fim 
de diagnosticar a realidade local para implementar políticas de atendimento integrado. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Mapear situações que envolvam violência, 
discriminação, preconceitos, exploração, 
consumo de drogas, gravidez precoce etc. 

 
De imediato. 

2)Mapear espaços de uso comunitário   
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visando a implementação de políticas de 
atendimento a comunidade. 

A partir da aprovação do PME. 

3)Garantir, fortalecer e ampliar o 
monitoramento do acesso, permanência e 
continuidade do desenvolvimento escolar de 
beneficiários dos programas de transferência 
de renda. 

 
 

A partir da aprovação do PME. 

DIRETRIZ XII 
 

Valorização da Historia e da Cultura Afrobrasileira e Indígena 

ESTRATÉGIAS META 

1)Fazer cumprir, no âmbito de todas as 
unidades de ensino do município de 
Uberlândia, a Lei Federal Nº 11.645/2008, 
que estabelece a obrigatoriedade do estudo 
da história Afrobrasileira e Indígena nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, público e privado. 

 
 
 

De imediato. 

DIRETRIZ XIII 
 

Promoção de política de conscientização e combate ao preconceito em suas diversas 
manifestações. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Garantir condições institucionais para o 
debate e a promoção da diversidade de 
gênero, orientação sexual, raça, etnia e 
limitações físicas e cognitivas por meio de 
política de gestão específica para esse fim. 

 
  

Permanente. 
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EIXO III 

Qualidade da Educação: Democratização da 

Aprendizagem 

A educação, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 208, é 

um direito de todos e todas e deve ser oferecida de maneira a promover a emancipação dos/as 

cidadãos/ãs. Vinculada a um projeto de sociedade pautado na transformação da realidade 

social, com a garantia da gratuidade e também de seu caráter público, laico e democrático; de 

maneira a atingir sua universalização, bem como a ampliação da jornada escolar. Com o 

objetivo precípuo de garantir a permanência e o sucesso das crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, abarcando todas as etapas e modalidades da educação. 

Uma educação concebida a partir desses parâmetros, irá propiciar um ensino de 

qualidade para todos e todas. Entendendo qualidade não somente como um valor atribuído por 

meio de comparações que avaliam o “produto final”, mas, acima de tudo, embasado no projeto 

social que visa a superação das desigualdades, o reconhecimento e o respeito à diversidade. 

O que se torna um grande desafio diante da herança histórica da nossa educação. 

Outro fator preponderante nesse processo de busca pela qualidade da educação é a 

incessante promoção e garantia da democratização dos processos educativos. Entendidos 

como a possibilidade de uma ampla participação da comunidade escolar e local, tanto nos 

aspectos relacionados à aprendizagem, como também a avaliação das políticas, programas e 

ações. Visando uma avaliação formativa, que se contrapõe a avaliação que mede apenas 

resultados, gerando controle, competição e o ranqueamento das unidades escolares. Sendo, 

portanto, uma avaliação que considera os diferentes atores e espaços que participam desse 

processo, como as instituições, os profissionais da educação e também as políticas 

educacionais. E, dessa forma, seja uma educação de qualidade que propicie a democratização 

do acesso, da permanência, da participação, da aprendizagem e da conclusão com sucesso. 

DIRETRIZ I 
 

Fomento, expansão e promoção da qualidade da Educação Infantil.  

ESTRATÉGIAS  METAS 

1)Promover a universalização da Educação 
Infantil na pré-escola para as crianças de 
quatro a cinco anos de idade, e a ampliação 
da oferta de educação infantil em creches.  

 

A partir da aprovação do PME. 

2) Atender 100% da demanda das crianças 
de até três anos de idade, garantindo 
estrutura física, material pedagógico 
específico adequado, para o funcionamento 
dessa etapa de ensino, profissionais 

 

 

Até 2018. 
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devidamente habilitados e em número 
suficiente para desenvolver um trabalho de 
qualidade. 

3)Cumprir o limite de alunos/as por sala 
estabelecidos em legislação pertinente. 

A partir da aprovação do PME. 

DIRETRIZ II 
 

Fomento, expansão e promoção da qualidade do Ensino Fundamental. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Promover e universalizar o Ensino 
Fundamental de nove anos para toda a 
população de seis a quatorze anos de idade 
e garantia que os alunos concluam com 
habilidades e competências básicas de 
acordo com a etapa concluída. 

 

No primeiro ano de vigência desse Plano. 

2)Criar mecanismo para acompanhamento 

individual ao longo do processo de 

aprendizagem.    

 

A partir da aprovação do PME. 

3)Garantir a efetivação da alfabetização de 

todas as crianças nos três anos iniciais do 

Ensino Fundamental, com atendimento 

especializado aos alunos que apresentam 

ritmos diferenciados de aprendizagem.  

 

A partir da aprovação do PME.  

4)Promover a formação específica em 

alfabetização para todos/as os/as 

professores/as, inclusive os de 4º e 5º ano 

para que o direito de inclusão de todos/as no 

processo de aprendizagem seja garantido em 

todo sistema educacional, respeitando o 

tempo de aprendizagem, as diferenças e 

individualidades de cada educando.  

 

 

A partir da aprovação do PME. 

5)Assegurar e ampliar até o 9º ano 

estratégias de atendimento diferenciado no 

contra turno, por meio do Programa de 

Intervenção Pedagógica - PIP, conforme a Lei 

nº 10.913, de 29 de Setembro de 2011, aos 

estudantes com defasagem nas habilidades 

básicas da leitura, escrita e matemática. 

 

 

A partir da aprovação do PME. 

6)Assegurar que pelo menos 95% dos alunos 

concluam o Ensino Fundamental atendendo 

aos padrões mínimos de qualidade da 

 

Até 2016. 
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aprendizagem. 

7)Garantir o ingresso no Ensino Fundamental 

às crianças que completarem seis anos de 

idade até 31 de março. 

 

No primeiro ano de vigência do Plano. 

DIRETRIZ III 
 

Fomento, expansão e promoção da qualidade da Educação Especial. 

ESTRATÉGIAS META 

1)Universalizar a obrigatoriedade de oferta 
da Educação Especial para a população de 
zero a 17 anos, preferencialmente na rede 
regular de ensino aos/as alunos/as com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, sendo considerados também 
como uma barreira para a aprendizagem 
outros distúrbios como: dislexia, dislalia, 
déficit de atenção, hiperatividade, dentre 
outros, assegurando o Atendimento 
Educacional Especializado e no caso dos 
alunos surdos, a educação bilíngue 
oferecida como primeira língua libras e 
como segunda língua, na modalidade 
escrita, a língua portuguesa e braile para 
alunos cegos.  

. 

 

 

 

Até 2020. 

2)Assegurar Atendimento Educacional 

Especializado com suporte profissional, físico 

e didático pedagógico, por um profissional da 

área da saúde, com ônus para a Secretaria 

Municipal de Saúde, com adequações dos 

espaços dos estabelecimentos de ensino 

regular  sempre que necessário, com 

profissionais da área que atendam a cada 

deficiência. 

A partir da vigência do PME. 

3)Garantir formação específica para 
profissionais da educação visando a 
qualificação dos mesmos para atuar na 
modalidade de Atendimento Educacional 
Especializado. 

 

A partir da vigência do PME 

4)Garantir que cada escola tenha pelo menos 
um profissional especializado para 
atendimento aos/as alunos/as com 
deficiência. 

 

Até 2016. 

5)Implantar centros locais de apoio  
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especializado em parceria com órgãos de 

assistência social e saúde para avaliar, 

diagnosticar e ofertar tratamento e 

acompanhamento para todas as idades 

considerando as especificidades. 

 

Até 2016. 

DIRETRIZ IV 
 

           Fomento, expansão e promoção da qualidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

ESTRATÉGIAS META 

1)Garantir condições de acesso, permanência 
e continuidade nos estudos a jovens, adultos 
e idosos/as na modalidade de EJA, como 
forma de redução significativa das taxas de 
analfabetismo no Município. 

. 

A partir do primeiro ano de vigência do Plano. 

 

2)Assegurar a produção de material didático, 
o desenvolvimento de currículos 
regionalizados e metodologias específicas e 
adequadas.  

 

A partir da aprovação do PME. 

3)Promover formação continuada de docentes 
da rede pública que atuam na EJA. 

 No primeiro ano de vigência do Plano. 

4)Proceder o levantamento de dados sobre a 

demanda por EJA, na cidade e no campo, 

para subsidiar a formulação de uma  política 

pública que garanta o acesso, a permanência 

e a conclusão qualificada socialmente a 

jovens, adultos/as e idosos/as nessa 

modalidade da educação básica. 

 

 

A partir do primeiro ano de vigência do Plano. 

5)Instituir e consolidar currículos adequados 

às especificidades dos/as educandos/as de 

EJA, incluindo temas que valorizem os 

ciclos/fases e experiências extracurriculares 

da vida e promover a inserção no mundo do 

trabalho e a participação social. 

A partir da aprovação do PME. 

6)Reduzir em 50% as taxas de analfabetismo 

nos próximos 5 anos. Atingindo 85% de 

redução até o final da vigência desse Plano.  

Redução de 50%  até 2020 e até 2024 

redução de 85%. 

7)Garantir isonomia financeira, pedagógica e 

administrativa para a EJA.  
A partir da aprovação do PME. 

8)Garantir que a modalidade EJA seja 

oferecida também nos turnos matutino e 

vespertino, a fim de atender alunos/as com 
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deficiência, fora da faixa etária e pessoas que 

trabalham no noturno em unidades escolares 

específicas.  

A partir da aprovação do PME. 

DIRETRIZ V 

Implementação de políticas públicas que garantam a redução do número de alunos/as 

por turma para todos os níveis da Educação Básica. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Estabelecer e garantir o numero máximo de 

aluno/a em sala de aula por profissional e 

etapa. 

Educação Infantil:  
0 a 1 ano - 5 crianças para cada profissional. 
1 a 2 anos – 7 crianças para cada 
profissional. 
2 a 3 anos – 7 crianças para cada 
profissional. 
3 a 4 anos – 13 crianças para cada 
profissional. 
(a) Educação Infantil/Pré Escola 
4 a 5 anos – 22 estudantes por turma. 
(b) Ensino Fundamental/Anos iniciais 
24 estudantes por turma. 
(c) Ensino Fundamental/Anos Finais 
30 estudantes por turma. 

DIRETRIZ VI 

Fomento e promoção da educação em tempo integral 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Assegurar jornada escolar ampliada e 

integrada em no mínimo 7 horas, com a 

garantia de espaços intra e extraescolares, e 

tempos apropriados às atividades educativas, 

transporte escolar, garantindo a estrutura 

física em condições adequadas e 

profissionais habilitados. 

 

 

A partir da aprovação deste Plano. 

2)Garantir recursos para que o profissional, 

devidamente valorizado e remunerado 

permaneça em uma mesma unidade com sua 

carga horária integrada. 

 

A partir da aprovação deste Plano. 

3)Promover estudos que identifiquem regiões 

de maior vulnerabilidade social para, 

inicialmente, implementar a educação em 

Em no mínimo 50% das escolas públicas 

municipais, e 90% dos/as alunos/as da 

educação básica, ampliando a oferta até 
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tempo integral. 2020. 

4)Implantar ações que garantam a agregação 

de profissionais de outras áreas (psicologia, 

serviço social e outros) nos projetos da escola 

que possibilitem o atendimento de forma 

integral para o aluno/a, bem como, promover 

a aproximação da escola à realidade 

vivenciada socialmente por essas crianças no 

seu contexto familiar. 

 

Até 2016, em especial, aos alunos/as da zona 

rural para diminuir evasão escolar em época 

de colheita. 

 

DIRETRIZ VII 

Promoção em parceria com o Estado da qualidade do Ensino Médio. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Assegurar, em parceria com o Estado, 

vagas para os/as alunos/as concluintes do 9º 

ano, advindos da zona rural. 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 

2)Garantir transporte escolar para os/as 

alunos/as da zona rural que estão cursando o 

Ensino Médio, inclusive na modalidade de 

Ensino Profissionalizante. 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 

3)Criar e ampliar em parceria com o Estado, 

turmas de EJA para o Ensino Médio, 

utilizando espaço físico das escolas da zona 

rural, para atender esses estudantes. 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 

4)Envidar esforços para ampliação de vagas 

no ensino médio, principalmente nos bairros 

periféricos da cidade. 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 

DIRETRIZ VIII 

Garantia do acesso e da permanência com qualidade à aprendizagem na educação em 

todos os níveis, etapas e modalidades. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Fortalecer e assegurar o monitoramento do 

rendimento escolar, da frequência dos/as 

alunos/as em todas as etapas da educação 

básica. 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 
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2)Monitorar a frequência e o rendimento, 

visando ao sucesso escolar dos/as alunos/as 

beneficiários de programas de transferência 

de renda, de discriminação, preconceitos e 

violências na escola, em parceria com as 

famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância 

observando o desenvolvimento escolar dos/as 

alunos/as. 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 

3)Fomentar e garantir acesso às tecnologias 

educacionais inovadoras das práticas 

pedagógicas bem como pesquisas em relação 

ao desenvolvimento infantil que assegurem a 

alfabetização. 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 

4)Assegurar e garantir em parceria com o 

Estado, que pelo menos 80% dos/as 

alunos/as da Educação Básica tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizagem 

para o avanço aos níveis subsequentes. Com 

base nos índices das avaliações internas e 

externas estabelecidas pela legislação. 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 

DIRETRIZES IX 

Garantia de infraestrutura adequada e necessária para uma educação de qualidade em 

todos os níveis e modalidades. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Garantir a implantação, renovação, 

manutenção e ampliação das bibliotecas 

escolares, com equipamentos, espaços, 

acervos bibliográficos, materiais e 

infraestrutura necessários à boa 

aprendizagem dos/das estudantes. 

 

 

A partir da aprovação e vigência do Plano. 

 

2)Garantir que todas as escolas tenham 

anfiteatros para apresentações e promoções 

de eventos.  

 

Até o final a vigência do Plano. 

3)Garantir e assegurar que as bibliotecas 

escolares tenham profissionais capacitados, 

exclusivos e aptos a desenvolver todas as 

 

Em até 3 anos após a aprovação do Plano. 
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atividades relacionadas à área. 

4)Garantir a implantação, renovação, 

manutenção e ampliação das brinquedotecas 

das escolas de Educação Infantil, com 

equipamento, espaços, materiais e 

infraestrutura necessários à boa 

aprendizagem dos/das alunos/a. 

 

 

Em até 3 anos após a aprovação do Plano. 

5)Garantir sala de recursos multifuncionais 

com equipamentos, espaços e infraestrutura 

necessários para alunos/as com deficiência.  

 

Em até 3 anos após a aprovação do Plano. 

DIRETRIZ X 

Garantia de infraestrutura tecnológica adequada e necessária para uma educação de 

qualidade em todos os níveis e modalidades. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Fomentar e ampliar a utilização das 

tecnologias educacionais e de inovação das 

práticas pedagógicas, que assegurem a 

alfabetização e o letramento. 

 

A partir da implantação desse Plano. 

2)Ampliar e promover a capacitação dos/as 

profissionais de educação para utilizarem as 

Tecnologias de Comunicação e Informação - 

TICs, com a finalidade de enriquecer a 

aprendizagem e universalizar o conhecimento 

por meio da inclusão digital.                     

 

A partir da vigência desse Plano. 

3)Garantir profissionais habilitados para a 

manutenção das tecnologias. 

A partir da vigência desse Plano. 

DIRETRIZ XI 

Promoção do desenvolvimento, da aprendizagem e da avaliação da educação, em seus 

diferentes níveis, etapas e suas modalidades. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Desenvolver indicadores e mecanismos 

específicos e adequados reais de avaliação 

institucionais interna e externa da escola, da 

qualidade dos diferentes níveis, etapas e 

modalidades de educação e designar 

 

 

A partir da vigência desse Plano. 
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profissionais habilitados e capacitados para 

tratar das dificuldades diagnosticadas 

2)Prever, implantar e garantir que no Sistema 

de Avaliação da Educação Básica as pessoas 

com deficiências múltiplas sejam avaliadas, 

respeitando seu desenvolvimento, garantindo 

desta forma, sua inclusão 

 

A partir da vigência desse Plano. 

3)Desenvolver instrumentos específicos de 

avaliação da educação básica e suas 

modalidades, levando em consideração as 

especificidades das propostas pedagógicas 

de cada unidade de ensino. 

 

A partir da vigência desse Plano. 

4)Garantir e implementar políticas de inclusão 

com monitoramento integral  e medidas de 

segurança   com monitoramento semanal pelo 

juizado da infância. 

 

A partir da vigência desse Plano. 

. 

5)Assegurar o cumprimento dos princípios do 

ECA, Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, 

garantindo a integridade de todos/as que 

fazem parte da instituição. 

 

A partir da vigência desse Plano. 

6)Realizar avaliações periódicas do Plano 

Municipal de Educação, tendo em vista a sua 

reformulação e atualização, no que tange ao 

cumprimento das metas estabelecidas.  

 

A partir do primeiro ano de aprovação do 

Plano. 

7)Institucionalizar o Programa Municipal de 

Assistência ao/à Estudante, compreendendo 

ação de assistência social, financeira e de 

apoio psicopedagógico para garantir o 

acesso, a permanência, a aprendizagem e a 

conclusão com êxito da educação de crianças 

e adolescentes em situação de risco.  

 

 

A partir da vigência desse Plano. 

8)Efetivar parceria de redes de cooperação: 

Polícia Militar, Saúde, Assistência Social, 

Família, Psicopedagogo, sociedade privada 

com estabelecimentos claros dos deveres a 

serem cumpridos. Com o acompanhamento 

contínuo do Conselho Tutelar e das 

autoridades competentes, com o apoio da 

 

 

Cumprir o que preconiza a Lei Municipal 

11444/2013. 
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Assistência Social, Conselho Tutelar e em 

última instância do Ministério Publico. 

 

9)Realizar avaliações das metas nos fóruns 

criados para esse fim, de três em três anos, 

sendo que a terceira avaliação deverá 

culminar com a realização do Congresso 

Municipal de Educação para a elaboração e 

aprovação do novo Plano para os próximos 

dez anos. 

 

 

A partir de 2015. 

10)Criar um Sistema Municipal de Avaliação 

da infraestrutura, equipamentos, materiais 

didáticos, pedagógicos e permanentes das 

instituições educacionais.  

 

A partir da vigência desse Plano. 

11)Promover a integração entre os 
representantes de educadores/as das 
diversas redes de ensino, para avaliar os 
resultados das escolas nas avaliações 
internas e externas. 

 

A partir da vigência desse Plano. 
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EIXO IV 

Gestão Democrática 

 A Gestão Democrática do Ensino Público, prevista na Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 206, inciso VI e no Artigo 3º, inciso VIII da LDBEN compreende que a administração escolar deve 

se pautar na garantia da participação da comunidade escolar; na coordenação de atitudes que propõem 

a participação social, seja no planejamento e elaboração de políticas educacionais; na tomada de 

decisões; na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções 

colegiadas; nos períodos de avaliação da escola e na política educacional, a fim de construir uma 

educação de qualidade referenciada socialmente. 

 A Gestão Democrática do Ensino Público Municipal, fundamentar-se-á nos princípios da 

autonomia das escolas na gestão pedagógica, administrativa e financeira, na participação dos 

profissionais da educação nos processos da gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola, 

na participação das comunidades escolares em Conselhos Escolares, Conselhos de Classe, Grêmios 

Estudantis, Conselho Fiscal do Caixa escolar, Conselho de Alimentação Escolar - CAE, Conselho do 

FUNDEB e Conselho Municipal de Educação, e outros conselhos afins que vierem a ser constituídos, 

na transparência das informações sobre os procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros 

das escolas, na descentralização das decisões sobre o processo de gestão pedagógica, administrativa 

e financeira e no Respeito a pluralidade política e cultural e às diversidades. 

 A gestão democrática deve ser compreendida como um processo que envolve vários cenários e 

múltiplas possibilidades de organização, não existindo apenas uma forma ou lógica de participação, 

tendo em vista que há dinâmicas que se caracterizam por pequenas participações e outras que 

caracterizam pela grande participação, em que se busca compartilhar as ações e as tomadas de 

decisão por meio do trabalho coletivo envolvendo diferentes segmentos da sociedade. Nesse contexto, 

busca-se a construção de uma perspectiva democrática de organização e gestão que pressupõe uma 

concepção de educação voltada para a transformação da sociedade e não para a manutenção das 

condições vigentes. 
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DIRETRIZ I 
 

Garantia de ampla participação da Comunidade Escolar nas políticas públicas 
educacionais do Município. 

ESTRATÉGIAS  META 

1)Garantir e promover ações que visem a 
participação efetiva da sociedade junto as 
políticas educacionais, respeitando as 
diversidades, tais quais: políticas, de gênero, 
etnia, raciais, sociais etc. 

 
 

Permanente. 

2)Desenvolver política de fortalecimento dos 
Conselhos Escolares, envolvendo a 
Secretaria Municipal de Educação, CEMEPE 
e a comunidade interna e externa da escola.  

 
 

A partir da aprovação do PME. 

3)Efetivar e consolidar consultas à 
comunidade escolar para a escolha dos 
gestores das unidades de ensino pelo Chefe 
do Executivo. 

 
A partir da aprovação do PME. 

4)Fortalecer os instrumentos que assegurem 
a transparência e controle social na utilização 
dos recursos públicos destinados à 
educação. Como a realização de audiências 
públicas e criação de portais eletrônicos de 
transparência. 

A partir da aprovação do PME. 

5)Assegurar a autonomia política do 
Conselho Municipal de Educação, Conselho 
do FUNDEB e Conselho da Alimentação 
Escolar – CAE. 

A partir da aprovação do PME. 

6)Responsabilizar o Poder Público Municipal 
pelos encargos financeiros decorrentes do 
funcionamento do Conselho Municipal de 
Educação, Conselho do FUNDEB e Conselho 
da Alimentação Escolar – CAE. 

A partir da aprovação do PME. 

7)Efetivar e fortalecer a Rede Municipal pelo 
Direito de Ensinar e de Aprender, conforme 
previsto em legislação específica. 

A partir da aprovação do PME. 

8)Elaborar calendário escolar que contemple 
dias escolares destinados à atividades que 
envolvam a família, os/as alunos/as e a 
equipe da unidade escolar, tais como: 
assembleia de conselho escolar, fiscal e do 
grêmio estudantil, atividades de recreação, 
eventos culturais e esportivos. 

A partir da aprovação do PME. 

DIRETRIZ II 
Promoção de estudo, pesquisa e formação na construção da Gestão Democrática. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Realizar cursos de formação em gestão 
democrática para todos/as os/as 

A partir da aprovação do PME. 
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trabalhadores/as da educação, sobre 
organização e funcionamento de programas 
de apoio educacionais tais quais: Bolsa 
Família, caixa escolar, orçamento, 
manutenção e apoio, desenvolvimento 
humano, transporte escolar, planejamento 
estratégico, alimentação escolar.  

2)Ampliar programas de apoio e formação 
dos/as Conselheiros/as Escolares, do 
Conselho Municipal de Educação, Conselho 
do FUNDEB, Conselho da Alimentação 
Escolar – CAE e demais conselhos ligados à 
educação do município.  

A partir da aprovação do PME. 

3)Criar fóruns permanentes que envolvam 
temas relativos a educação, garantindo a 
participação dos diversos segmentos ligados 
à educação. 

A partir da aprovação do PME. 

4)Estimular e fortalecer a participação efetiva 
da comunidade escolar e local na elaboração 
do Projeto Político Pedagógico, currículos 
escolares, planos de gestão escolar, 
regimentos escolares, conselhos escolares, 
grêmios estudantis e associações de pais e 
mestres. 

A partir da aprovação do PME. 

5)Assegurar a formação continuada dos/as 
diretores/as e vice-diretores/as das escolas 
públicas municipais, com ênfase na gestão 
de processos administrativos e pedagógicos.  

A partir da aprovação do PME. 
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EIXO V 

VALORIZAÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS 

DA EDUCAÇÃO:  

Formação e Condições de Trabalho 

 O termo Trabalhadores/as da Educação se constitui como recorte de uma categoria 

teórica que retrata uma classe social mais ampla: a dos/das trabalhadores/as. Pensar a 

valorização dos/as trabalhadores/as da educação requer a discussão articulada entre 

formação, remuneração, carreira e condições de trabalho.  

A qualidade da educação passa pela valorização dos trabalhadores/as da educação. 

Valorização essa que precisa ser traduzida em processos que envolvam uma formação 

adequada ao projeto de sociedade expressa nos planos pedagógicos e de gestão das 

unidades escolares, abarcando tanto a formação inicial como a continuada. E, nesse sentido, 

engloba não só as escolas municipais, mas também as instituições formadoras e o Centro 

Municipal de Estudos e Projetos Educacionais – Julieta Diniz - CEMEPE. De maneira que, 

esses órgãos precisam articular ações no sentido de promover uma formação que atenda aos 

anseios dos trabalhadores da educação e também contribua para a melhoria da qualidade da 

educação municipal. 

 Além do aspecto da formação continuada e em serviço, outro fator fundamental a ser 

considerado em termos de valorização dos/as trabalhadores/as, são as condições de trabalho. 

Essas necessitam oferecer as possibilidades para que o processo educativo ocorra de maneira 

a propiciar a aprendizagem dos/as alunos/as e ao mesmo tempo se constitua em fator de 

desenvolvimento profissional. Oferecendo condições de ampla participação nos processos 

decisórios e consolidando a prática da gestão democrática. 

 A valorização dos/as trabalhadores/as da educação deve se refletir também na criação 

de planos de cargos e carreiras que realmente estimule a permanência no exercício da função, 

propiciando uma remuneração condizente com a formação dos/as profissionais. A realização 

de concursos públicos para efetivação dos profissionais é outro fator que contribui tanto para a 

valorização, como para a qualidade da educação. Também deve ser considerada a jornada de 

trabalho do/a profissional da educação, envidando esforços para que sejam criados cargos de 

40 horas, com remuneração equivalente, em uma única escola, para atendimento a educação 

de tempo integral, com horários destinados ao planejamento das aulas e das ações escolares 

como um todo, atendimento aos/as alunos/as e familiares, bem como o envolvimento na gestão 

escolar de maneira geral. 
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DIRETRIZ I 
                        Formação inicial e continuada 

ESTRATÉGIAS  METAS 

1)Desenvolver e implementar programas 
permanentes de formação continuada, em 
serviço, para trabalhadores/as da 
educação, visando ao aperfeiçoamento 
profissional, à atualização dos conteúdos 
curriculares e o aprofundamento no 
conhecimento e à formação específica para 
atuação em todos os níveis e modalidades 
de ensino.  

 

 

A partir da aprovação desse Plano. 

2)Inclusão dos/as instrutores/as, intérpretes 
de libras e educadores/as infantis como 
profissionais do quadro do magistério para 
quem já tem curso superior na área do 
magistério.  

 

Até o terceiro ano de vigência 

desse Plano. 

3)Garantir aos/às trabalhadores/as da 
educação a oferta de cursos de graduação: 
vagas, acesso e condições de permanência 
nas Instituições de Educação Superior. 

 

Até o quinto ano de vigência desse 

Plano. 

4)Ampliar e consolidar o CEMEPE como 
órgão responsável pela formação 
continuada dos/as trabalhadores/as da 
educação. Desenvolvendo e 
implementando programas permanentes de 
formação continuada em serviço, voltados 
para as necessidades das escolas 
municipais. 

A partir da implantação desse 

Plano atingir 100% dos 

trabalhadores da educação, em 

todos os segmentos, com 

formação in loco e em rede. 

5)Incentivar a formação continuada dos/as 
trabalhadores/as da educação visando 
contemplar a diversidade 
cultural/religiosa/social/étnica/humana; tanto 
urbana como rural. 

 

A partir da implantação do PME. 

6)Consolidar e ampliar ações 
especificamente voltadas para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde 
e integridade física, mental e emocional dos 
trabalhadores da educação, tendo em vista 
a melhoria da qualidade da educação 
municipal. 

A partir da implantação do PME, 

criar programas de atendimento 

aos/às trabalhadores/as da 

educação estendendo 

paulatinamente a todos/as. 

7)Ampliar o uso das tecnologias 
informacionais e conteúdos multimidiáticos 
para todos/as os/as atores/as envolvidos no 
processo educativo, promovendo e 
garantindo formação específica. 

Formar todos/as os/as 

trabalhadores/as, a partir da 

implantação dessa Lei. 

8)Estabelecer parceria com as Instituições Que até o final da vigência desse 
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de Educação Superior (de preferência 
públicas) e núcleos de pesquisa, 
promovendo cursos de atualização, pós 
graduação (stricto e latu sensu), que 
atendam as demandas e necessidades 
inerentes à educação municipal.  

plano, pelo menos, 75% (setenta e 

cinco por cento) dos/as 

profissionais tenham concluído um 

curso pós graduação. 

9)Estabelecer parceria com as  Instituições 
de Educação Superior  (de preferência 
públicas) com a finalidade de oferecer 
vagas específicas em cursos de licenciatura 
para aqueles/as que ainda não possuem 
graduação. 

Que até o final de vigência desse 

plano 100% (cem por cento) 

dos/as professores/as do 

município tenham concluído o 

curso de graduação. 

10)Desenvolver e implantar programa de 
formação para os/as profissionais da 
educação, em braille, libras e comunicação 
alternativa, visando o atendimento de 
alunos/as com deficiência. 

Iniciar imediatamente após a 

aprovação desse plano. De 

maneira a assegurar que até o 

final da vigência desse plano 

todos/as profissionais tenham feito 

essa formação. 

DIRETRIZ II 

Valorização: plano de carreira, jornada de trabalho, remuneração e 
condições de trabalho. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Efetivar e ampliar Plano de Saúde eficaz e 

permanente para todos/as os/as 

trabalhadores/as da educação, bem como 

para seus/suas dependentes. 

 

A partir da promulgação da lei. 

2)Reduzir o número de alunos/as por turma 

em todos os níveis da Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental) de 

acordo com o que preconiza esse Plano. 

 

A partir da promulgação da lei. 

3)Redefinir as funções do/a Especialista de 

Educação; garantindo retorno do/a 

Orientador/a Educacional para atuar na 

Educação Básica, em todos os níveis e 

modalidades, definindo as funções 

específicas do/a Supervisor/a Escolar e do/a 

Orientador/a Educacional para atuar nas suas 

funções.  

Garantir quantitativo de, no 

máximo, cinco (5) turmas na 

mesma escola para um 

supervisor/a e um orientador/a. 

Até o quinto ano de vigência 

desse Plano. 

4)Ampliar progressivamente a jornada escolar 

diária, tendo em vista a oferta da educação 

Atender 40% (quarenta por cento) 

dos alunos em até 5 anos. Atingir 
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em tempo integral na educação infantil e 

ensino fundamental. 

80% (oitenta por cento) em dez 

anos. 

5)Promover concursos públicos para o 

provimento do magistério com a finalidade de 

estruturar a rede municipal de maneira que, 

100% (cem por cento) dos cargos da 

educação sejam efetivos. 

No prazo de três anos 100% (cem 

por cento) dos cargos da 

educação sejam ocupados com 

efetivos/as. 

6)Considerar o Custo Aluno Qualidade inicial 

(CAQi) como parâmetro para a qualificação e 

remuneração dos/as trabalhadores/as da 

educação. 

A partir da promulgação deste 

Plano. 

7)Implementar planos de carreira para os/as 

profissionais da educação, com implantação 

gradual do cumprimento da jornada de 

trabalho de 40 horas semanais, com 

remuneração proporcional a carga horária 

trabalhada, em um único estabelecimento de 

ensino. 

 

Até o final da vigência desse 

Plano. 

8)Prever e assegurar no plano de carreira 

dos/as trabalhadores/as da educação 

licenças remuneradas para qualificação 

profissional (stricto sensu e lato sensu). 

 

A partir da promulgação do PME. 

9)Valorizar os/as profissionais da educação 

equiparando os seus rendimentos ao 

rendimento médio dos demais profissionais 

com escolaridade equivalente. 

Equiparar 80% (oitenta por cento) 

até o quinto ano de vigência desse 

plano e igualar até o final da 

vigência. 

10)Incentivar, pela formação, a permanência 

do/a profissional no mesmo nível de ensino, 

especializado em suas especificidades 

(Atendimento Educacional Especializado, 

alfabetizador/a, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação do campo etc). 

 

A partir da implantação desse 

Plano. 

11)Criar Incentivos para que todos os/as 

profissionais da educação básica cursem 

graduação até o quinto ano de vigência desse 

Plano. 

 

A partir da implantação desse 

Plano. 
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EIXO VI 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: 

Transparência e controle social 

Embora não seja fator suficiente, o financiamento da educação, é condição necessária e 

urgente para consolidar a universalização da educação pública, de qualidade e socialmente 

referenciada. Agindo como elemento estruturador tanto para organização como para o 

funcionamento das políticas públicas educacionais. Isso pode ser verificado na CF/1988, que 

reconhece e assevera o financiamento como alicerce fundamental para a construção dos 

Planos de Educação (a nível federal, estadual e municipal). 

Para além do financiamento, como trata-se de educação pública, e portanto, advindo do 

Estado; esse financiamento necessita de um controle social. O controle social sobre os 

recursos públicos financeiros aplicados visa dar transparência à sua aplicação. E, nesse 

sentido, o papel desempenhado pelos órgãos fiscalizadores e de controle são de suma 

importância. A Controladoria e Procuradoria Geral do Município, Ministério Público, Conselho 

Fiscal das Caixas Escolares, Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB, 

Conselho da Alimentação Escolar e outros órgãos, são indispensáveis no processo de 

acompanhamento e fiscalização do uso adequado dos recursos em educação. 

A busca por uma educação de qualidade, inclusiva e democrática, deve considerar o 

padrão de qualidade estabelecido pelos fóruns educacionais, consagrando o Custo Aluno 

Qualidade inicial – CAQi, como o custo necessário para se atingir a educação almejada por 

esse município, conforme preconiza a LDB 9394/96. Uma educação de qualidade deve pautar-

se também pelos princípios do direito à educação para todos e todas, da inclusão, da 

transparência e do controle social. 

DIRETRIZ I 

Política de Financiamento da Educação 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Consolidar as bases da política de 

financiamento, gestão e controle social da 

educação por meio da ampliação do 

investimento público em educação pública, 

em relação ao PIB. 

 

10% (dez por cento) do PIB investido em 

educação. 

2)Aumentar o volume de recursos investidos 

em educação. 

Ampliar a vinculação de 25% (vinte e cinco 

por cento) para, no mínimo, 30% (trinta por 

cento) para a Manutenção e Desenvolvimento 
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do Ensino (MDE). 

3)Assegurar e implantar o Custo Aluno 

Qualidade inicial (CAQi). 

No prazo de dois anos após o início de 

vigência do plano. 

4)Implementar o CAQi como parâmetro para o 

financiamento da Educação Municipal em 

todas as etapas e modalidades. 

 

Imediatamente após a aprovação do plano. 

5)Fortalecer e consolidar o papel fiscalizador 

dos Conselhos de acompanhamento e de 

avaliação do FUNDEB, Conselho Municipal 

de Educação e Conselho da Alimentação 

Escolar, considerando as suas atribuições 

legais. 

 

Formação permanente dos conselheiros/as, 

após a aprovação desse plano. E garantia de 

infraestrutura necessária para o seu 

funcionamento. 

6)Congelar o número de matrículas em 

creches conveniadas, de maneira que essa 

modalidade de parceria seja extinta; visando e 

assegurando o atendimento da demanda na 

rede pública. 

 

Extinção da parceria até o quinto ano de 

vigência do plano. 

7)Congelar o número de matrículas em 

educação especial, ofertadas em parceria 

com as organizações filantrópicas, 

comunitárias e confessionais, assegurando o 

atendimento na rede pública, numa 

perspectiva da educação inclusiva. 

 

Extinção da parceria até o final da vigência do 

plano. 

8)Fazer cumprir o financiamento, em regime 

de colaboração com o Estado e a União, para 

políticas e estratégias de solução para o 

transporte escolar, em relação ao 

gerenciamento e pagamento das despesas.  

 

Imediatamente após a aprovação desse 

Plano. 

9)Garantir o transporte gratuito e adaptado  

para atendimento de todos/as estudantes das 

escolas de zona rural.  

Adequar os veículos da frota no prazo de dois 

após a vigência do Plano. 

10)Cobrar do Estado o repasse ao Município 

do valor relativo ao transporte de alunos da 

Rede Estadual 

 

A partir da vigência desse Plano. 

11)Garantir no orçamento anual do município 

a previsão do suporte financeiro para o 

cumprimento das metas constantes neste 
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plano. A partir da vigência desse Plano. 

DIRETRIZ II 
Transparência no uso dos recursos e controle social. 

ESTRATÉGIAS METAS 

1)Constituir a Secretaria Municipal de 

Educação como unidade orçamentária (de 

acordo com os artigos 68 ao 77 da LDBEN), 

garantindo que a mesma seja ordenadora de 

despesas e gestora plena de recursos 

orçamentários, com o devido 

acompanhamento, controle e fiscalização de 

suas ações pelos: Conselho de Educação, 

Tribunal de Contas, Conselho do FUNDEB e 

demais órgãos fiscalizadores. 

 

 

A partir da aprovação desse Plano. 

2)Democratizar, descentralizar e 

desburocratizar a elaboração, execução do 

orçamento, planejamento e acompanhamento 

das políticas educacionais, com o objetivo de 

promover o acesso de toda a comunidade 

local e escolar aos dados orçamentários e 

transparência na utilização dos recursos 

públicos em educação. 

 

 

A partir da aprovação desse Plano. 

3)Consolidar e fortalecer o Conselho 

Municipal de Educação como órgão 

autônomo, plural e com funções propositiva, 

deliberativa, consultiva, normativa e 

fiscalizadora. 

A partir da aprovação desse plano. 

Garantindo infraestrutura física e recursos 

humanos. 

4)Criar e ampliar programas de apoio e de 

formação dos/as conselheiros/as do 

FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, 

Conselho Municipal, Conselhos Escolares e 

demais conselhos de acompanhamento de 

políticas públicas. 

A partir da aprovação desse plano realizar 

audiências públicas, fóruns, criar um portal 

eletrônico de transparência e fomentar a 

capacitação dos/as conselheiros. 

5)Definir e aperfeiçoar mecanismos de 

acompanhamento, fiscalização e avaliação 

para garantir e assegurar a aplicação, pelo 

poder executivo, dos recursos vinculados à 

educação.  

 

A partir da aprovação desse plano. 
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