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GOVERNO DO EST ADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE OROS
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.0 37/2015

05 DE JUNHO DE 2015
DISPOE sobre a adequacao do Plano Municipal de
Educacao de Oros (2015-2025) ao Plano Nacional de
Educacao (2004 - 2014), e da outras providencias .

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES
PEQUENO, no uso de suas atribuicoes legais, faz saber que a Camara
Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI
MUNICIPAL:
Art. 1° - Fica instituido o Plano Municipal de Educacao do Municipio de Oros
com vigencia para o periodo de 2015/2025, elaborado em parceria com amplos
segmentos da comunidade escolar e da sociedade civil, conforme DocumentoBase (Metas e Estrateqias) em anexo, bem como em consonancia ao Plano
Nacional de Educacao com vigencia para o periodo de 2005 a 2014 .
Art. 2° - 0 Plano Municipal de Educacao do Municipio de Oros de, que trata o
artigo anterior, e o instrumento balizador e norteador das politicas publicas da
Educacao

Municipal,

o qual contempla

Metas e

Estrateqias

a

serem

viabilizadas pela Administracao Municipal, atraves da Secretaria Municipal de

Educacao .
Art. 3° - O Plano Municipal de Educacao esta em consonancia com o Plano
Nacional de Educacao - 2014/2024, Lei 13.005/2014, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educacao Nacional - 9.394/96, bem como ao Plano Estadual de
Educacao, e a demais instrumentos legais aplicados .
Art. 4° - Sao diretrizes do Plano Municipal de Educacao:
I - Erradicacao do analfabetismo;
II - Universalizacao do atendimento escolar;
Ill - Superacao das desigualdades educacionais;
IV - Melhoria da qualidade do ensino;
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V- Forrnacao para o trabalho e para a cidadania, com enfase _nos valores
morais e eticos em que se fundamenta a sociedade;
VI

Prornocao

da

ecucacao

em

direitos

humanos,

diversidade

e

sustentabilidade socioambiental;
VII - Prornocao humanistica, cultural, cientifica e tecnol6gica do Municipio;
VIII - Estabelecimento de meta de aplicacao de recurses publicos em
educacao, resultantes da receita de impastos, compreendida e proveniente de
transferencias, na rnanutencao e desenvolvimento do ensino fundamental, da
Educacao lnfantil e da Educacao lnclusiva;
IX - Valorizacao dos profissionais de educacao;
X - Difusao dos principios da equidade e do respeito a diversidade;
XI - Fortalecimento da gestao dernocratica da educacao e dos principios que a
fundamentam .
Art. 5° - A execucao do Plano Municipal de Educacao e o cumprimento de suas
metas serao objeto de monitoramento continua e de avallacoes peri6dicas,
realizados pelas seguintes instancias:
I - Secretaria Municipal de Educacao;
II - Comissao de Educacao da Camara Municipal;
Ill - Conselho Municipal de Educacao .

§ 1 ° Compete, ainda, as instancias referidas no caput:
I - Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliacoes:
II - Analisar e propor politicas publicas para assegurar a irnplernentacao das
estrateqias e o cumprimento das metas;
Ill - Analisar e propor a ampliacao progressiva do investimento publico em
educacao,

podendo

ser

revista,

conforme

o

caso,

para

atender

as

necessidades financeiras do cumprimento das demais metas do Plano
Municipal de Educacao .
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Art. 6° - O Municipio prornovera, em colaboracao com o Estado e a uniao, a
realizacao de, pelo menos, duas (2) Conferencias Municipais de Educacao ate
o final da decada, com intervalo de ate quatro (4) anos entre elas, com o
objetivo de avaliar e monitorar a execucao do Plano Municipal de Educacao,
bem como subsidiar sua elaboracao .
Paraqrafo unico, As Conferencias Municipais de Educacao e o processo de
elaboracao do pr6ximo Plano Municipal de Educacao serao realizados com
ampla participacao de representantes da comunidade educacional e da
sociedade civil.
Art. 7° - Fica mantido o regime de colaboracao entre o Municipio, o Estado e a
Uniao para a consecucao das metas do Plano Municipal de Educacao e a
irnplernentacao das estrateqias a serem realizadas .

§

1°.

A

rede

municipal

de

ensino

devera

prever

mecarusmos

de

acompanhamento para a consecucao das metas do Plano Municipal de
Educacao .

§ 2°. A rede municipal de ensino devera considerar as necessidades
especificas das populacoes do campo e ribeirinhas, asseguradas a equidade
educacional e a diversidade cultural.
Art. 8° - Para garantia da equidade educacional, o Municipio devera considerar
o

atendimento

as

necessidades

especificas

da

Educacao

Especial,

assegurando um sistema inclusivo em todos os niveis, etapas e modalidades
de ensino .
Art. 9° - As Metas e Estrateqias previstas no Anexo Unico, integrante desta Lei,
deverao ser cumpridas no prazo de viqencia do PME, desde que nao haja
prazo inferior definido para metas e estrateqias especificas .

Art.10° - O Plano Municipal de Educacao de Oros pod era ser adaptado
anualmente, tendo como referencia as decis6es emanadas da Conferencia
Municipal de Educacao .
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Art. 11° - Ate o final do primeiro semestre do nono anode vigencia deste PME,
o Poder Executivo encarninhara

a Camara Municipal de Oros, sem prejuizo das

prerrogativas deste Poder, o Projeto de Lei referente ao Plano Municipal de
Educacao a vigorar no periodo subsequente, que incluira diagn6stico,
diretrizes, metas e estrateqias para o pr6ximo decenio .
Paraqrafo unico, 0 processo de elaboracao do Projeto de Lei disposto no
caput devera ser realizado com ampla participacao de representantes da
comunidade educacional e da sociedade civil.
Art. 12° - As despesas decorrentes da materializacao das acoes e metas
emanadas do Plano Municipal de Educacao correrao por conta dos orcarnentos
da Secretaria Municipal de Educacao, dos repasses e convenios firmados com
o Governo Estadual, o Governo Federal, ou de entidades nao-governamentais .
Art. 13° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as
disposicoes em contrario, em especial a Lei Municipal 015/2005, de 29 de
agosto de 2005 .

Paco do Governo Municipal de Oros, Gabinete do Prefeito, 05 de Junho de

2015

Prefeito Municipal de Oros
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Ill

ANEXO UNICO:
MET ASE ESTRATEGIAS DO PME DE OROS (2015 A 2025)
DOCUMENTO-BASE: II - METAS E ESTRATEGIAS

Metas do
PME de Oros

META
1
EDUCACAO
INFANTIL:
Universalizar,
ate 2016, a
Educai;:ao
lnfantil
na
pre-escola
as
para
criancas de 4
a 5 anos de
idade
e
a
ampliar
oferta
de
Educacao
lnfantil
em
creches
de
form a
a
atender,
no
minima, 50%
das criancas
de ate 3 (tres)
anos ate o
final
da
vigencia
deste PME .

A realidade do
Municipio
referente
meta

a

lndicador 1A Percentual da
populacao de 4
e 5 anos que
a
frequenta
escola.

. .
•
Estrateqias do PME de Oros

1.1 - Metas de expansao: Definir, em regime de
colaboracao entre a uniao, os estados, o Distrito
Federal e os municipios, metas de expansao das
respectivas redes publicas de Educacao lnfantil
segundo
padrao
nacional
de
qualidade,
considerando as peculiaridades locais.
desigualdade: Garantir que, ao
�--------< 1.2 - Combate
f-B=..:. :R:....__--1--8=-1e2,c..:4--1 'final da viqencia deste PME, seja inferior a 10% a
NE
87,0' diferenca entre as taxas de frequencia a Educacao
<-'-'=---1--'-�--I
f-C=E:....__--1--9=-3=.1•c::0--1 'lnfantil das criancas de ate tres (03) anos oriundas
C-SUL
90,6 · do quinto de renda familiar per capita mais elevado
>--=---=-CC-=-1--'-'-'-'---1
OROS
99,1� e as do quinto de renda familiar per capita mais
�---��-< baixo.
1.3 - Demanda: Realizar, periodicamente,
em regime de colaboracao,
levantamento da
demanda por creche para a populacao de ate tres
(03) anos, como forma de planejar a oferta e
verificar o atendimento da demanda manifesta.
1.4 - Consulta publica da demanda: Estabelecer,
lndicador 18 . no primeiro ano de vigencia do PME, normas,
Percentual da procedimentos e prazos para definicao de
populacao de o mecanismos de consulta publica da demanda das
a 3 anos que familias por creches.
a 1.5 - Rede fisica: Manter e ampliar, em regime de
frequenta
colaboracao e respeitadas as normas de
escola.
acessibilidade, programa nacional de construcao e
B-R-2-3-2
-1
'
reestruturacao de escolas, bem como de aquisicao
�
�
19'
expansao e
NE
2 , de equipamentos, visando
l-'--C-E-----1-2-2�·�-1 < ' melhoria da rede fisica de escolas publicas de
22' , Educacao lnfantil.
C-SUL
8
f-O=---:R:.;o=-s=---+-=3=5=.e_' :c_-2 -1 , 1.6 - Avaliai;:ao: lmplantar, ate o segundo ano da
a
- o,,
:
'
vigencia deste PME, avaliai;:ao da Educa�
•

a

a
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lnfantil, a ser realizada a cada dais (02) anos, com
base em pararnetros nacionais de qualidade, a fim
de aferir a infraestrutura fisica, o quadro de
pessoal, as condicoes de qestao, os recursos
pedag6gicos, a situacao de acessibilidade, entre
outros indicadores relevantes .
1.7 - Oferta de vagas em creches: Articular a
oferta de matriculas gratuitas em creches
certificadas coma entidades beneficentes de
assistencia social na area da educacao com a
expansao da oferta na rede escolar publica .
1.8 - Forrnacao de professores: Promover a
forrnacao inicial e continuada dos profissionais da
Educacao lnfantil, garantindo, progressivamente, o
atendimento par profissionais com tormacao
superior.
1.9 - Pesquisa: Estimular a articulacao entre a
pos-qraduacao, nucleos de pesquisa e cursos de
forrnacao para profissionais da educacao, de
modo a garantir a elaboracao de curriculos e
propostas pedag6gicas capazes de incorporar os
avancos de pesquisas ligadas aos processos de
ensino e de aprendizagem e teorias educacionais
no atendimento da populacao de zero (0) a cinco
(05) anos.
1.10 - Atendimento em comunidades do campo
e ribeirinhas: Fomentar o atendimento das
populacoes do campo e das comunidades
ribeirinhas na Educacao lnfantil nas respectivas
comunidades, par meio do redimensionamento da
distribuicao territorial da oferta, limitando a
nucleacao de escolas e o deslocamento de
criancas, de forma a atender as especificidades
dessas comunidades, garantido consulta previa e
informada .
1.11 - Atendimento educacional especializado:
Priorizar o acesso a Educacao lnfantil e fomentar a
oferta do atendimento educacional especializado
complementar e suplementar aos (as) alunos (as)
com
deficiencia,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
ate
o
final
da
reqencia
assegurando
superdotacao,
deste piano a educacao bilingue para criancas
surdas e a transversalidade da Educacao Especial
nessa etapa da Educacao Basica .
1.12 - Apoio as familias: lmplementar, em carater
com lementar, ro ramas de orienta ao e a a·
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as familias, por meio da articulacao das areas da
educacao, saude e assistencia social, com foco no
desenvolvimento integral das criancas de ate tres
(03) anos de idade .
1.13
Padroes nacionais de qualidade:
Preservar as especificidades da Educacao lnfantil
na orqanizacao das redes escolares, garantindo o
atendimento da crianca de zero (0) a cinco (05)
anos em estabelecimentos que atendam a
pararnetros nacionais de qualidade, e a articulacao
com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso
do aluno de seis (06) anos de idade no Ensino
Fundamental.
1.14
Monitoramento do acesso e da
perrnanencia: Fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da perrnanencia das
criancas na Educacao lnfantil, em especial dos
beneficiaries de programas de transferencia de
renda, em colaboracao com as familias e com os
orqaos publicos de assistencia social, saude e
protecao infancia.
1.15 - Busca ativa: Promover a busca ativa de
criancas em idade correspondente a Educacao
lnfantil, em parceria com orqaos publicos de
assistencia social, saude e protecao a infancia,
preservando o direito de opcao da familia em
relacao as criancas de ate tres (03) anos .
1.16 - Levantamento da demanda: 0 Distrito
Federal e os Municipios, com a colaboracao da
Uniao e dos Estados, realizarao e publicarao, a
cada ano, levantamento da demanda manifesta
pela Educacao lnfantil em creches e pre-escolas,
como forma de planejar e verificar o atendimento .
1.17 - Tempo integral: Estimular o acesso a
Educacao lnfantil em tempo integral, para todas as
criancas de zero (0) a cinco (05) anos, conforme
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais
ara a Educa ao lnfantil.
META
02: lndicador 2A - 2.1 - Direitos de aprendizagem: A Secretaria
Percentual da Municipal de Educacao, em colaboracao com as
Universalizar
o
Ensino populacao de 6 escolas municipais e o Governo Municipal devera,
a 14 anos que ate o final do quarto (4°) ano de viqencia deste
Fundamental
a PME, elaborar e encaminhar ao Conselho
de nove (09) frequenta
Municipal de Educacao, a CREDE e ao Conselho
a nos
para escola.
toda
a �---�---cl Estadual de Educacao, precedida de consulta
BR
98,4 publics municipal, proposta de direitos e objetivo
populacao de

a
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seis (06) a
quatorze (14)
a nos
e
garantir que
pe\o
menos
98,5%
dos
a\unos
concluam
essa etapa na
idade
recomendada
e 60% para o
percentua\ de
de
pessoas
dezesseis
anos
(16)
com
pelo
menos
0
Ensino
Fundamental
concluido ate
o ultimo ano
de
vigencia
deste PME.

f--N-'Ec.___-+--9-'8.,_1----1-=-i
, >d4e aprendizagem e desenvolvimento para os (as)
CE
98,8 • .a unos (as) do Ensino Fundamental.
<-----<--�---l-0--->
C-SUL
97,0 • � 2 - Base Nacional Comum Curricular do
1--=--=',�-�==--£..i
_, �E:· : insino Fundamental: Pactuar entre os setores:
L.::CO'-'-R_,_,O=S__,__,,9:. ,_7_,4"----l
Educacao (escolas e Secretaria de Educacao),
Assistencia Social, Saude, Cultura, Esporte,
lndicador 28 - Governo Municipal, CREDE, Estado e uniao,
Percentual de segundo leis regulamentadas nesse PME, direitos
pessoas de 16 e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
anos com pelo que confiqurarao a base nacional comum
menos
O curricular do Ensino Fundamental.
2.3 - Acompanhamento individualizado: Criar
ensino
fundamental
estrateqias de acompanhamento pedag6gico
individualizado
dos
alunos
do
Ensino
concluido.
Fundamental, com acoes concernentes a leitura e
7 •;.--1 0 a escrita, ampliando o atendimento atraves dos
�B-R-��6-6-,-NE
55,0 % programas e projetos nas esferas municipal,
e-C:. :. : E:..._-.i.-=6-=4.!.5=-.
C, . .:lc::i
.° o es tad u a I e federa I.
C-SUL 57,1 % 2.4 - Monitoramento do acesso e permanencla:
'-o-R-'- o----'sc......-5-7..,_5, �l. c"'"' o Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento
do acesso, da perrnanencia e do aproveitamento
escolar dos beneficiarios de programas de
transferencia de renda, bem como das situacoes
de dlscrirnlnacao, preconceitos e violenclas na
escola, visando ao estabelecimento de condicoes
adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em
colaboracao com as familias e com orqaos
publicos de assistencia social, saude e protecao a
infancia, adolescencia e juventude, realizando
campanhas nas unidades de ensino com temas
diversos, desenvolvendo acoes que despertem o
educando para viver em sociedade de forma
consciente dos seus direitos e deveres, ampliando
conhecimentos acerca da Lei n° 10.639 e 11.645,
da LDB, como tarnbern do trabalho infantil e outras
situacoes de risco de criancas e adolescentes,
tendo como pressuposto o ECA.
2.5 - Busca ativa: Promover a busca ativa de
criancas e adolescentes fora da escola de maneira
intersetorial com a Assistencia Social, Saude,
CMDCA (Conselho Municipal da Crianca e do
Adolescente), Conselho Tutelar e ONG'S do
municipio, ativando os projetos PETECA e do
NUCA (Nucleo de Cidadania dos Adolescentes)
frente a problernatica .
2.6 - Tecnologias pedag6gicas articuladas e 2.7
Dese v.o�v�r,
_
Flexibilizai;:ao
pedag6gica:
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tecnologias pedag6gicas que combinem, de
maneira articulada, a orqanizacao do tempo e das
atividades didaticas entre a escola e o ambiente
cornunitarlo, considerando as especificidades da
Educacao Especial, das escolas do campo e das
comunidades ribeirinhas, disciplinando, no ambito
dos sistemas de ensino, a orqanizacao flexivel do
trabalho pedag6gico, incluindo adequacao do
calendario escolar de acordo com a realidade
local, identidade cultural e com as condicoes
clirnaticas da reqiao .
2.7
Atividades culturais: Estabelecer e
fortalecer a relacao das escolas com instituicoes
(ONG'S), adesao aos programas federais Mais
Cultura e Mais Educacao e movimentos culturais,
a fim de garantir a oferta regular de atividades
culturais para a livre fruicao dos alunos dentro e
fora dos espacos escolares, assegurando ainda
que as escolas se tornem polos de criacao e
difusao cultural, diversificando o ensino e tornando
a escola um lugar acolhedor e atrativo.
2.8 - Particlpacao dos pais ou responsaveis:
lncentivar a participacao dos pais ou responsaveis
no acompanhamento das atividades escolares dos
filhos por meio de f6runs, campanhas, encontros e
com
toda
comunidade
escolar
projetos
fortalecendo as relacoes entre os envolvidos no
processo .
2.9 - Atendimento em comunidades do campo e
ribeirinhas: Oferecer de forma efetiva o Ensino
Fundamental, em especial dos anos iniciais, para
as populacoes do campo e ribeirinhas, objetivando
a diminuir as desigualdades territoriais .
2.10 - Atendimento a itinerantes: Desenvolver
de
acolhimento
de
form a
estrateqias
individualizada, utilizando uma didatica flexivel de
acordo com as necessidades de perrnanencia do
(a) educando (a), tendo em vista as alternativas de
oferta do Ensino Fundamental para atender aos
filhos de profissionais que se dedicam a atividades
de carater itinerante.
2.11-Atividades
extracurriculares:
Oferecer
atividades extracurriculares de incentive a leitura e
a escrita aos estudantes e de estimulo a
habilidades .
2.12 - Estimulo a habilidades esportivas:
Im lantar o
Plano Munici al de
Es orte
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3

META
ENSINO
MEDIO:

Contribuir

a

para
universalizac

ao, ate 2016,
com

0

atendimento
escolar

para

a

toda

populacao de
quinze (15) a
dezessete
(17) anos e a
elevacao, ate
o

final

do
de

periodo

viqencia
deste PME, a
tax a

liquida

de matriculas
no
Media
85%.

Ensino
para

Educacional
atividades
de
promovendo
desenvolvimento
e
estimulo
a
habilidades
esportivas nas escolas, interligadas a um piano de
disserninacao do desporto educacional e de
desenvolvimento
nacional
didatico
esportivo
oferecendo
oficinas
para
os
especifico,
educadores que trabalham na area em parceria
com instituicoes
acadernicas, esportivas e
culturais .
lndicador 3A - 3.1- Renovacao do Ensino Medio: Colaborar
Percentual da para a instituctonalizacao do Programa Nacional
populacao de de Renovacao do Ensino Media, a fim de
15 a 17 anos incentivar praticas pedag6gicas com abordagens
que frequenta interdisciplinares estruturadas pela relacao entre
teoria e pratica, por meio de curriculos escolares
a escola.
�---�-----1 que organizem, de maneira flexivel e diversificada,
f-B=--c. .R'--------+-8�4-'- ',"'3----1 'conteudos obrigat6rios e eletivos articulados em
i-:.:N.=E:__---1---8=-3: ., c_:_-1--1 ' dimens6es como ciencia, trabalho, linguagens,
CE
83,2 ' tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a
i----=---=----i----=--=---1
76 8 • aquisicao de equipamentos e laborat6rios, e a
C-SUL
i----=-----=-=:..__+-...::,_=------1
'
78 2 • producao de material.
OROS
'----"--'---'-=----=---'--"-"=------1
'
3.2 - Direitos de aprendizagem do Ensino
Medio: Dar continuidade as parcenas com a
escola
e as familias, para que ambas se
lndicador 38 Taxa liquida de responsabilizem pela perrnanencia dos alunos na
matricula
no escola ate o terrnino do Ensino Media.
3.3 - Base Nacional Comum Curricular do
ensino rnedio.
Ensino Medio: Apoiar o pacto entre Uniao,
0
5_53,
;
o
.1
Estados, Distrito Federal e Municipios, no arnbito
�B_R
da
instancia permanente de que trata o § 5° do art .
NE
46,4 %
0
l-'---c"'E-'----+-5�3-'-4-'-'o;.c, 7° desta Lei, a irnplantacao dos direitos e objetivos
aprendizagem
e
desenvolvimento
que
C-SUL 43' 1 o;. 0 de
1
i-=0'---R-=O S=----+-4:. :2'-'_:_:
a
base
nacional
comum
curricular
do
-' o;.� confiqurarao
�
0
L_C:..:...:_=---=-'-�'-'-_:_:c,
'
Ensi no Med io.
3.4 - Esportes e cultura: Garantir a fruicao de
bens e espacos culturais, de forma regular, bem
como a arnphacao da pratica desportiva, integrada
ao curricula escolar.
3.5 - Programas de correcao de fluxo: Manter e
ampliar programas e acoes de correcao de fluxo
do Ensino Fundamental I e II, por meio do
acompanhamento individualizado do aluno com
rendimento escolar defasado e pela adocao de
praticas como aulas de reforco no turno
estudos
de
recuperacao
e
complementar,
proqressao parciai, de forma a reoosiciona-lo no .-,
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ciclo escolar de maneira compativel com sua
idade .
3.6 - Universaliza!;ao do ENEM: Colaborar com a
universalizacao do Exame Nacional do Ensino
Medic - ENEM, fundamentado em matriz de
referencia do conteudo curricular do ensino medic
e em tecnicas estatisticas e psicornetricas que
de
resultados,
permitam
comparabilidade
articulando-o com o Sistema de Avaliacao da
Educacao Basica - SAEB, e promover sua
como
instrumento
de
utilizacao
avaliacao
sisternica, para subsidiar politicas publicas para a
Educacao Basica, de avaliacao certificadora,
possibilitando afericao de conhecimentos e
habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e
de avaliacao classificat6ria, como criteria de
acesso a Educacao Superior.
3.7 - Ensino Medio integrado ao Profissional:
Fortalecer a expansao das matriculas gratuitas de
Ensino Medio integrado a Educacao Profissional,
observando-se as peculiaridades das populacoes
do campo, ribeirinhas e das pessoas com
deficiencia .
3.8 - Frequencia dos
beneficiaries de
programas de transferencia de renda: Subsidiar
o acompanhamento do acesso e da perrnanencia
dos jovens beneficiaries de programas de
transferencia de renda, no Ensino Medic, quanta a
frequencia, ao aproveitamento escolar e a
interacao com o coletivo, bem como das situacoes
de discrirninacao, preconceitos e violencias,
praticas irregulares de exploracao do trabalho,
consumo de drogas, gravidez precoce, em
colaboracao com as familias e com orqaos
publicos de assistencia social, saude e protecao a
adolescencia e juventude.
3.9 - Busca ativa da populacao de quinze a
dezessete (15-17) anos: Fortalecer parcerias na
busca ativa da populacao de quinze (15) a
dezessete (17) anos fora da escola, em articulacao
com os services de assistencia social, saude e de
protecao a adolescencia e a juventude .
3.10 - Educa!;aO e cultura associadas a
qualificacao profissional: Contribuir com os
programas de educacao e de cultura para a
populacao urbana e do campo de jovens, na faixa
etaria de quinze (15) a dezessete (17) anos, e de
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META 4EDUCACAO
ESPECIAUIN
CLUSIVA:
U niversalizar
em regime de
colaboracao
com
os
governos
Estadual
e
Federal
o
atendimento
a populacao
de quatro (04)
a dezessete
anos
(17)
com
deficiencia,
tra nstornos
do
globais
desenvolvime
nto e altas

,

••••

adultos, com qualificacao social e profissional para
aqueles que estejam fora da escola e com
defasagem no fluxo escolar .
3.11 - Oferta de Ensino Medio: Colaborar com a
oferta de Ensino Media nos turnos diurno e
noturno, bem coma a distribuicao territorial das
escolas de Ensino Media, de forma a atender a
toda a demanda, de acordo com as necessidades
especificas dos alunos .
3.12 - Populacao itinerante e Ensino Medio:
Contribuir para o desenvolvimento de formas
alternativas de oferta do Ensino Media, garantida a
qualidade, para atender aos filhos e filhas de
profissionais que se dedicam a atividades de
carater itinerante.
3.13 - Prevencao a evasao por preconceito e
discriminacao: Contribuir com a irnplernentacao
de politicas de prevencao a evasao motivada por
preconceito e discriminacao racial, por orientacao
sexual ou identidade de genera, criando rede de
protecao contra formas associadas de exclusao .
3.14 - Curses tecnol6gicos e cientificos:
Estimular a participacao dos adolescentes nos
cursos das areas tecnol6gicas e cientificas .
lndicador 4 - 4.1 - Financiamento: Contabilizar, para fins do
Percentual da repasse
do
Fundo
de
Manutencao
e
populacao de 4 Desenvolvimento da Educacao Basica e de
a 17 anos com Valorizacao dos Profissionais da Educacao deficiencia que FUNDEB, as matriculas dos (as) estudantes da
a educacao regular da rede publics que recebam
frequenta
es cola.
atendimento
educacional
especializado
complementar
e
suplementar,
sem
prejuizo do
�---------<
2
i-=Bc.:.R-=-----+--=8=--=5 8=, ---1 'c6mputo dessas matriculas na Educacao Basica
NE
85,0 • regular, e as matriculas efetivadas, conforme o
l-'-'=---+-'=--='-'--'----1
CE
85 7' censo escolar mais atualizado, na Educacao
'-"-=-----<e--�'---"
..,
e-C=-=S:- :. ;U;:.L=----1-8::.:3: _,-.::.-0 ---1 Especial oferecida em lnstituicoes cornunitarias,
OROS
100,0 confessionais ou filantr6picas sem fins lucrativos,
c...=_:_:__.::....=--._'--'--'----'---'-"--1 conveniadas com o poder publico e com atuacao
exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n°
11.494, de 20 de junho de 2007.
4.2 - Atendimento das criancas de O a 3 anos:
Promover, no prazo de vigencia deste PME, a
do
atendimento
escolar
a
universalizacao
demanda manifesta pelas familias de criancas de
zero (0) a tres (03) anos com deficiencia,
transtornos qlobais do desenvolvimento e altas
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habilidades
OU

superdotacao
, o acesso a
Educa9ao
Basica e ao
atendimento
educacional
especializado
preferencialm
ente na rede
de
regular
ensino, com a
de
garantia
sistema
educacional
inclusivo, de
salas
de
recursos
multifuncionai
s,
classes,
escolas
ou
services
especializado
s, publicos ou
conveniados .

habilidades ou superdotacao, observado o que
dispoe a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educacao
Nacional.
4.3 - Condtcces de perrnanencla: lmplantar, ao
deste
PME,
salas
de
recursos
longo
multifuncionais e fomentar a forrnacao continuada
de professores e professoras para o atendimento
educacional especializado nas escolas urbanas,
do campo, e comunidades ribeirinhas .
4.4 - Acesso: Garantir atendimento educacional
em
salas
de
recursos
especializado
multifuncionais, classes, escolas ou services
especializados,
ou
publicos
conveniados, nas formas
e
complementar
suplementar, a todos (as) alunos (as) com
deficiencia,
transtornos
do
globais
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotacao, matriculados na rede publica de
basica,
conforme
necessidade
educacao
identificada por meio de avaliacao, ouvidos a
familia e o aluno.
4.5 - Apoio, pesquisa e assessoria: Estimular a
criacao de centros multidisciplinares de apoio,
pesquisa e assessoria, articulados com instituicoes
academicas e integrados por profissionais das
areas de saude, assistencia social, pedagogia e
psicologia, para apoiar o trabalho dos professores
da Educacao Basica com alunos com deficiencia,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotacao,
4.6 - Espa1,o fisico, materiais e transporte:
Manter e ampliar programas suplementares que
a
acessibilidade nas lnstituicoes
promovam
publicas, para garantir o acesso e a perrnanencia
dos (as) alunos (as) com deficiencia por meio da
adequacao arquitetonica, da oferta de transporte
acessivel e da disponibilizacao de material didatico
pr6prio e de recursos de tecnologia assistiva,
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas
as etapas, niveis e modalidades de ensino, a
ldentificacao dos (as) alunos (as) com altas
habilidades ou superdotacao .
4.7 - Braille e educacao bilingue LIBRAS/Lingua
Portuguesa: Garantir a oferta de educacao
bilingue, em Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
como primeira llnqua, e na modalidade escrita da
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Lingua Portuguesa, como segunda lingua, aos
alunos surdos e deficientes auditivos de zero (0) a
dezessete (17) anos, em escolas e classes
bilfngues inclusivas, nos termos do art. 22 do
Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e
dos arts. 24 e 30 da Convencao Sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiencia, bem como a adocao
do Sistema Braille de leitura para cegos e surdoscegos .
4.8 - Artlculacao pedag6gica: Garantir a oferta
de Educacao lnclusiva, vedada a exclusao do
ensino regular sob aleqacao de deficiencia
promovida a articulacao pedag6gica entre o ensino
e
o
atendimento
educacional
regular
especializado .
4.9
Beneficiaries
de
de
programas
transferencia
de
rend a:
Fortalecer
o
acompanhamento e o monitoramento do acesso a
escola
e
ao
atendimento
educacional
especializado, bem como da permanencia e do
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com
deflciencla,
transtornos
do
globais
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotacao beneficiaries (as) de programas de
transferencia de renda, juntamente com o combate
as situacoes de discrirninacao, preconceito e
violencia, com vistas ao estabelecimento de
condicoes adequadas para o sucesso educacional,
em colaboracao com as familias e com os orqaos
publicos de assistencia social, saude e protecao a
infancia, a adolescencla e a juventude .
4.10 - Pesquisa: Fomentar pesquisas voltadas
o desenvolvimento de metodologias,
para
materiais didaticos, equipamentos e recursos de
tecnologia assistiva, com vistas a prornocao do
ensino e da aprendizagem, bem como das
condicoes de acessibilidade dos estudantes com
deficiencia,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotacao .
4.11 - Pesquisa: Promover o desenvolvimento de
pesquisas interdisciplinares para subsidiar a
forrnulacao de politicas publicas intersetoriais que
atendam as especificidades educacionais de
estudantes com deficiencia, transtornos globais do
e
altas
habilidades
ou
medidas
de
Prac;a Anastacio Maia, 40 - Centro - CEP 63520-000 Oros-CE
CNPJ: 07.670.821/0001-84

••

I
i.
�

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE OROS
GABINETE DO PREFEITO

�

I
t

•
••
••
••
••••
••
••
••
••
••
••••
••
••
••
••
••
••
••
•
t

t

•

atendimento especializado.
4.12 - Continuidade do atendimento escolar:
Promover a articulacao intersetorial entre orqaos e
politicas publicas de saude, assistencia social e
direitos humanos, em parceria com as familias,
com o fim de desenvolver modelos de atendimento
voltados a continuidade do atendimento escolar,
na Educacao de Javens e Adultos, das pessoas
com deficiencia e transtornos globais do
desenvolvimento com idade superior a faixa etaria
de escolarizacao obrigat6ria, de forma a assegurar
a atencao integral ao longo da vida .
4.13 - Ampliagao das equipes de profissionais:
Apoiar a arnpliacao das equipes de profissionais
da educacao para atender a demanda do processo
de escolarizacao dos (das) estudantes com
deficiencia,
transtornos
do
globais
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotacao, garantindo a oferta de professores
(as) do atendimento educacional especializado,
profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as)
e interpretes de LIBRAS, quias-interpretes para
surdos-cegos,
professores
de
LIBRAS,
prioritariamente surdos, e professores bilingues .
4.14 - lndicadores de qualidade: Definir, no
segundo ano de vigencia deste PME, indicadores
de qualidade e politica de avaliacao e supervisao
para o funcionamento de instituicoes publicas e
privadas que prestam atendimento a alunos com
deficiencia,
transtornos
do
globais
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotacao .
4.15 - Perfil: Apoiar a iniciativa do Ministerio da
Educacao de agir junto aos orqaos de pesquisas
estatisticas
a
de
competentes,
obtencao
informacao detalhada sobre o perfil das pessoas
com deficiencla de zero (0) a dezessete ( 17)
anos .
4.16 - Referenciais te6ricos especificos nos
cursos de forrnacao de professor: lncentivar a
inclusao nos cursos de licenciatura e nos demais
cursos de forrnacao para profissionais da
educacao, inclusive em nivel de pos-qraduacao,
observado o disposto no caput do art. 207 da
Constituicao Federal, dos referenciais te6ricos,
das teorias de aprendizagem e dos processos de
ensino-a rendiza em
relacionados
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atendimento
educacional
de
alunos
com
deficiencia,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
OU
superdotacao.
4.17 - Parcerias para ampliar as condlcoes de
apoio
ao
atendimento
escolar
integral:
Promover parcerias com instituicoes cornunitarias,
confessionais ou filantr6picas sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder publico, visando a
ampliar as condicoes de apoio ao atendimento
escolar integral das pessoas com deficiencia,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades
ou
superdotacao
matriculadas nas redes publicas de ensino.
4.18 - Parcerias para arnpliacao da oferta de
formacao continuada a producao de material
acessivel: Promover parcerias com instituicoes
comunitarias, confessionais ou filantr6picas sem
fins lucrativos, conveniadas com o poder publico,
visando a ampliar a oferta de formacao continuada
e a producao de material didatico acessivel, assim
como os services de acessibilidade necessaries ao
pleno acesso, participacao e aprendizagem dos
estudantes com deficiencia, transtornos globais do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotacao matriculados na rede publica de
ensino .
4.19 - Parcerias para favorecer a partlclpacao
das familias e da sociedade: Promover parcerias
com instituicoes cornunitarias, confessionais ou
filantr6picas sem fins lucrativos, conveniadas com
o poder publico, a fim de favorecer a participacao
das familias e da sociedade na construcao do
sistema educacional inclusivo .
META 5 - lndicador 5 - 5.1 -Articulacao do Ensino Fundamental com a
ALFABETIZA Taxa
de Pre-ascola: Estruturar os processos pedag6gicos
c,;AO:
alfabetizacao
de alfabetizacao nos anos iniciais do Ensino
Alfabetizar
de
criancas Fundamental
articulados
com
estrateqias
100%
das que concluiram desenvolvidas na pre-escola, com qualificacao e
cnanc;as, no o 3° ano do valorizacao dos professores alfabetizadores e
maxima, ate o ensino
apoio pedag6gico especifico, a fim de garantir a
final do 3° fundamental
alfabetizacao plena de todas as criancas.
ano
do �------ 5.2 - Avallacao nacional: Apoiar a instituicao de
Ensino
BR
97,6' instrumentos de avaiiacao nacional peri6dicos e
Fundamental.
NE
95,0 1 especificos para aferir a alfabetizacao das
1--c---J-'-c..2..C.---'
CE
94,2 criancas, aplicados a cada ano, bem como
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os sistemas de ensino e as escolas a
'-=O_:_R:.: 0: . :5=--_,_8:: .7'- ',c::3__,_f-.=� c iarem os respectivos instrumentos de avaliacao e
med id as
implementando
monitoramento,
pedag6gicas para alfabetizar todos os alunos ate o
final do terceiro ano do ensino fundamental.
5.3 - Tecnologias educacionais: Selecionar,
certificar e divulgar tecnologias educacionais para
a
de
alfabetizacao
criancas,
assegurada
diversidade de metodos e propostas pedag6gicas,
bem como o acompanhamento dos resultados nos
sistemas de ensino em que forem aplicadas,
devendo ser disponibilizadas, preferencialmente,
como recursos educacionais abertos.
5.4 - lnovacao: Fomentar o desenvolvimento de
de
e
educacionais
tecnologias
praticas
pedag6gicas inovadoras que assegurem a
alfabetizacao e favorecarn a melhoria do fluxo
dos
a
e
escolar
alunos,
aprendizagem
diversas
as
consideradas
abordagens
metodol6gicas e sua efetividade;
5.5 - Alfabetizac;ao em comunidades do campo
e ribeirinhas: Apoiar a alfabetizacao de criancas
do campo e ribeirinhas e de populacoes
itinerantes, com a producao de materiais didaticos
especificos, e desenvolver instrumentos de
acompanhamento que considerem o uso da lingua
materna pelas comunidades do campo e
ribeirinhas .
5.6 - Formacao inicial e continuada: Promover e
estimular a forrnacao inicial e continuada de
professores para a alfabetizacao de criancas, com
novas
de
conhecimento
o
tecnologias
educacionais e praticas pedag6gicas inovadoras,
estimulando a articutacao entre programas de posgradua9ao Jato sensu e acoes de forrnacao
continuada de professores para a alfabetizacao .
5.7 - Alfabetizac;ao de pessoas com deflciencia:
Apoiar a attabetizacao das pessoas com
deficiencia, considerando as suas especificidades,
inclusive a altabetizacao bilingue de pessoas
surdas, sem estabelecimento de terminalidade
temporal.
73,6 ' oestimular
C-SUL
f-=���--l-'--'---'---1--'---4.

t

t

t
t

t
t

t

t
t
t
t
t

•

META 6 EDUCAc;Ao
INTEGRAL:

lndicador SA Percentual de
escolas

6.1 - Ampliac;ao do tempo: Consolidar, com o
apoio da Unlao, a oferta de Educacao Basica
oublica em temoo intearal, oor meio de atividades

Praca Anastacio Maia, 40 - Centro - CEP 63520-000 Oros-CE
CNPJ: 07.670.821/0001-84

-,

•

t

t

GOVERNO MUNICIPAL DE OROS
GABINETE DO PREFEITO

Oferecer em
regime de
colaboracao
com os
governos
Estadual e
Federal
Educacao em
tempo
integral em,
no minima,
64,5% das
escolas
publicas, de
forma a
atender, pelo
menos, 36%
dos (as)
alunos (as)
da Educacao
Basica.

e
pubticas com de
acompanhamento
pedag6gico
que multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas,
alunos
de forma que o tempo de permanencia dos (as)
permanecem
sua
sob
ou
escola,
na
pelo menos 7h alunos
(as)
em atividades responsabilidade, passe a ser igual ou superior a
sete (07) horas diarias durante todo o ano letivo,
escolares.
com a arnpliacao progressiva da jornada de
�---�----!
34,7'
BR
professores em uma unica escola.
r-----�---1
lnstituir,
escolas:
de
- Construcao
27,5' 6.2
NE
>--�---,>--'-'-'--cl
de
programa
' em regime de
CE
colaboracao,
43,6
>------,>--�--<
e
arquitet6nico
padrao
com
escolas
de
construcao
C-SUL
32,7'
>-O-R�O-S--+-6-4�--0 -< 'de mobiliario adequado para atendimento em
tempo integral, prioritariamente em comunidades
pobres ou com criancas em situacao de
lndicador 68 - vulnerabilidade social.
Percentual de 6.3 - Recursos - lnfraestrutura e equipamentos,
que material dldatico e forrnacao: lnstitucionalizar e
alunos
manter, em regime de colaboracao, programa
permanecem
pelo menos 7h nacional de arnpliacao e reestruturacao das
em atividades escolas publicas, por meio da instalacao de
quadras poliesportivas, laborat6rios, inclusive de
es co la res .
Informatica, espacos para atividades culturais,
refeit6rios,
cozinhas,
auditories,
1_3_2_...., ,bibliotecas,
�B_R
'
NE
14,7, banheiros e outros equipamentos, bem come de
3 ,producao de material didatico e de forrnacao de
f-C-E---+-1-8�--c1
17 8, recurses humanos para a educacao em tempo
C-SUL
>-O-R�O-S-+--3�5-1-< ' integral.
· 6.4 - Articulacao no territ6rio: Fomentar a
�---��-,
articulacao da escola com os diferentes espacos
educativos, culturais e esportivos, e equipamentos
publicos come centres cornunitarios, bibliotecas,
pracas, parques, museus, teatros, cinemas e
planetarios .
6.5 - Diversidade local: Atender as escolas do
campo e das pcpulacoes ribeirinhas, na oferta de
educacao em tempo integral, com base em
consulta previa e informada, considerando-se as
peculiaridades locais .
6.6 - Tempo integral para pessoas com
necessidades educacionais especiais: Garantir
a educacao em tempo integral para pessoas com
do
transtornos
deficiencia,
globais
ou
habilidades
altas
e
desenvolvimento
superdotacao, na faixa etaria de quatro (04) a
dezessete (17) anos, assegurando atendimento
e
educacional
complementar
especializado
suplementar ofertado em salas de recurses

.
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multifuncionais da pr6pria escola ou em
instituicoes especializadas.
6.7 - Tempo de permanencia: Adotar medidas
para otimizar o tempo de perrnanencia dos alunos
na escola, direcionando a expansao da jornada
para o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas e culturais .
META 7 AP REN DIZA
DO
ADEQUADO
NA
IDADE
CERT A:
Fomentar
a
qualidade da
educac;;ao
basica
em
todas
as
eta pas
e
modalidades,
com melhoria
do
fluxo
escolar e da
aprendizage
m de modo a
as
atingir
seguintes
medias
municipais
para o IDEB:
Anos lniciais
- 5.0
Anos Finais 4.1,
e
colaborar
com a media
da
rede
estadual para
o
Ensino
Media de 5.5
projetada
para 2021 .

Acesse
as
metas do IDEB
em: IDEB.INEP.
GOV.BR
Al 4.'
AF4.
Al 5.1
Ceara
AF4 .
Al 4.
Oros
AF 3.
�---�-___,
Brasil

7.1- Nivel de aprendizado ate o quinto ano do
PME: Assegurar que, no quinto ano de vigencia
deste PME, pelo menos 70% dos alunos do
Ensino Fundamental e do Ensino Medic tenham
alcancado nivel suficiente de aprendizado em
relacao aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo e 50%,
pelo menos, o nivel desejavel,
7.2 - Autoavaliacao: lnstigar processo continua
de autoavaliacao das escolas de Educacao
Basica, por meio de instrumentos de avaliacao que
orientem as dirnensoes a serem fortalecidas,
destacando-se a elaboracao de planejamento
estrateqico, a melhoria continua da qualidade
educacional,
a
continuada
dos
forrnacao
profissionais da educacao e o aprimoramento da
gestao dernocratica para a excelencia do ensino.
7.3 - Plano de Acoes Articuladas (PAR):
Executar o Plano de A96es Articuladas dando
cumprimento as metas de qualidade estabelecidas
para a Educacao Basica publica e as estrateqias
de apoio tecnico e financeiro voltadas a melhoria
da qestao educacional, a torrnacao de professores
e profissionais de services e apoio escolar, a
ampliacao e ao desenvolvimento de recursos
pedag6gicos e a melhoria e expansao da
infraestrutura fisica da rede escolar.
7.4 - Assistencia tecnica e financeira para
redes com baixo IDEB: Associar a prestacao de
assistencia tecnica financeira a fixacao de metas
intermediarias, nos termos e nas condicoes
estabelecidos conforme pactuacao voluntaria entre
os entes, priorizando sistemas e entidades
educacionais com IDEB abaixo da media
nacional.
7.5 - Avallacao da qualidade da Educacao
Baaica: Aprimorar continuamente os instrumentos
de avaliacao da oualidade do ensino fundamental
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e medic, de forma a englobar o ensino de ciencias
nos exames aplicados nos anos finais do Ensino
Fundamental, e incorporar o Exame Nacional do
Ensino Medio, assegurada a sua universatizacao,
ao sistema de avaliacao da Educacao Basica, bem
como apoiar o uso dos resultados das avaliacoes
externas pelas escolas e redes de ensino para a
melhoria
de
seus
e praticas
processos
pedag6gicas.
7.6 - Avalia9ao da qualidade da Educacao
Especial:
Criar,
desenvolver
e divulgar
indicadores especificos de avaliacao da qualidade
da educacao especial, bem como da qualidade da
educacao bilingue para surdos.
7.7 - Combate
desigualdade: Fomentar as
politicas da rede e sistema de ensino, de forma a
buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a
diferenca entre as escolas com os menores
indices e a media nacional, garantindo equidade
da aprendizagem e reduzindo pela metade, ate o
ultimo anode vigencia deste PME .
7.8 - Resultados pedag6gicos dos indicadores:
Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os
resultados pedag6gicos dos indicadores do
sistema nacional de avaliacao da Educacao
Basica e do IDEB, relativos as escolas, e aos
sistemas de ensino do municipio, assegurando a
contextualizacao desses resultados, com relacao a
indicadores sociais relevantes, como os de nivel
socioeconornico das familias dos alunos, e a
transparencia e o acesso publico as inforrnacoes
tecnicas de concepcao e operacao do sistema de

a

avaliacao .
7.9 - PISA: Melhorar o desempenho dos alunos
da
nas
Educacao Basica
avaliacoes da
aprendizagem no Programa Internacional de
Avaliacao de Estudantes - PISA, tornado como
instrumento
externo
de
reterencia,
internacionalmente reconhecido .
7.10 - Tecnologias educacionais: lncentivar o
desenvolvimento
e
divulgar
tecnologias
educacionais para a Educacao lnfantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Medic, incentivando
praticas pedag6gicas inovadoras que assegurem a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem,
assegurada a diversidade de rnetodos e propostas
pedag6 icas, com preferencia para sottwer s
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livres e recursos educacionais abertos, bem coma
o acompanhamento dos resultados nos sistemas
de ensino em que forem aplicadas.
7.11 - Transporte na zona rural: Garantir
transporte gratuito para todos os estudantes da
Educacao do campo na faixa etaria da Educacao
Escolar obrigat6ria, mediante renovacao e
padronizacao integral da frota de veiculos, de
acordo com especificacoes definidas pelo lnstituto
Nacional de Metrologia, Norrnalizacao e Qualidade
Industrial
(INMETRO),
e
financiamento
compartilhado, com participacao da
Uniao
as
necessidades
dos
entes
proporcional
federados, visando a reduzir a evasao escolar e o
tempo media de deslocamento a partir de cada
situacao local.
7.12 - Modelos alternativos de atendimento no
campo: Desenvolver pesquisas de modelos
alternativos de atendimento escolar para a
populacao do campo que considerem as
especificidades locais e as boas praticas nacionais
e internacionais
7.13 - Acesso a INTERNET e relacao
computadores/aluno: Universalizar, ate o quinto
ano de vigencia deste PME, o acesso a rede
mundial de computadores em banda larga de alta
velocidade e triplicar, ate o final da decada, a
relacao computador/aluno nas escolas da rede
municipal, promovendo a utilizacao pedag6gica
das tecnologias da inforrnacao e da cornunicacao.
7.14 - Apoio tecnico e financeiro a gestao
escolar: Apoiar tecnica e financeiramente a
qestao escolar mediante transferencia direta de
recursos financeiros a escola, garantindo a
da
comunidade
escolar
no
participacao
planejamento e na aplicacao dos recursos,
visando a ampliacao da transparencia e ao efetivo
desenvolvimento da qestao democratica, afim de
promover a excelencla do ensino .
7.15 - Programas suplementares de material
didatico, transporte, alimentacao e asaistencla
saude: Fortalecer programas e aprofundar
acoes de atendimento ao aluno, na Educacao
lnfantil e Ensino Fundamental de nave anos, par
rneio de programas suplementares de material
didatico-escolar,
transporte,
alirnentacao
e
assistencia a saude .

a
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7 .16 - lnfraestrutura: Assegurar a todas as
escolas publicas da rede municipal o acesso a
energia eletrica, abastecimento de agua tratada,
esgotamento sanitario e manejo dos residuos
s61idos, garantir o acesso dos alunos a espacos
para a pratica esportiva em cada unidade escolar,
garantindo a acessibilidade as pessoas com
deficiencia ate o ultimo ano de vigencia deste
piano.
7.17 - Programa Municipal de reestruturacao e
aquisicao de equipamentos para a rede
publica: lnstitucionalizar e manter, em regime de
colaboracao com o programa nacional de
reestruturacao e aquisicao de equipamentos para
escolas publicas, visando a equalizacao das
oportunidades educacionais .
Recurses
7.18
tecnol6gicos
digitais:
recursos
e
equipamentos
os
Assegurar
tecnol6gicos digitais para a utilizacao pedag6gica
no ambiente escolar a todas as escolas da rede
publica municipal, criando inclusive mecanismos
para implernentacao das condicoes necessaries
para a universalizacao das bibliotecas nas
instituicoes educacionais, com acesso a redes
digitais de computadores, inclusive a INTERNET
ate o (quarto) anode vigencia do piano ..
7.19 - Pararnetros de qualidade das escolas: 0
Municipio, em colaboracao com o Estado,
estabelecera, no prazo de dais anos contados da
publicacao desta Lei, pararnetros minimos de
qualidade dos services da Educacao lnfantil e
Fundamental, a serem utilizados coma referencia
recursos
escolas,
das
infraestrutura
para
pedag6gicos, entre outros insumos relevantes,
bem coma instrumento para adocao de medidas
para a melhoria da qualidade do ensino.
7.20.a - lnformatizacao da gestiio: lnformatizar
integralmente a qestao das escolas, rede de
ensino e da Secretaria de Educacao do Municipio .
7.21.b - Forrnacao inicial e continuada dos
tecnlcos da secretaria de Educacao: Colaborar
com o Estado assegurando a participacao dos
tecnicos da Secretaria de Eoucacao nas
forrnacoes continuadas em varias areas afins .
violencia: Assegurar politicas
7.22 - Combate
de combate a violencia na escola, inclusive pelo
destinadas
acoes
de
desenvolvimento

a

a
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capacitacao de educadores para deteccao dos
sinais de suas causas, coma a vlolencia dornestica
e sexual, favorecendo a adocao das providencias
adequadas que promovam a construcao da cultura
de paz e um ambiente escolar dotado de
sequranca para a comunidade. lncluir na proposta
pedag6gica das escolas o combate a violencia e
exploracao das criancas e adolescentes, atraves
dos Projetos PETECA e PROERD.
7.23 - Jovens em regime de liberdade assistida
e sltuacao de rua: Garantir politicas de inclusao e
perrnanencia na escola para adolescentes e
jovens que se encontram em regime de liberdade
assistida e em situacao de rua, assegurando os
principios da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Crianca e do Adolescente .
7.24 - Hist6ria e cultura afro-brasileira e
indigena: Garantir os conteudos da hist6ria e
cultura afro-brasileira e indigena, nos curriculos e
acoes educacionais, nos termos da Lei n.? 10.639,
de 9 de janeiro de 2003, e da Lei n.? 11.645, de 10
de
rnarco
de
2008,
a
assegurando-se
das
diretrizes
irnplernentacao
respectivas
curriculares nacionais, par meio de acoes
colaborativas com f6runs de educacao para a
diversidade etnico-racial, conselhos escolares,
equipes pedag6gicas e com a sociedade civil. E,
tarnbem, assegurando que as escolas envolvam
em seu curricula escolar a Campanha "Par uma
lntancia sem racismo", atraves de acoes continuas
no decorrer do ano letivo.
7.25 - Educacao escolar no campo para grupos
etnicos: Consolidar a educacao escolar no
campo, de populacoes tradicionais e comunidades
ribeirinhas, respeitando os ambientes escolares e
cornunitarlos,
e
colaborando
com
o
desenvolvimento sustentavel e preservacao da
identidade cultural; a participacao da comunidade
na definicao do modelo
de
orqanizacao
pedag6gica e de gestao das instituicoes,
consideradas as praticas socioculturais e as
formas particulares de orqanizacao do tempo; a
oferta
da Educacao lnfantil e anos iniciais do
Ensino Fundamental,
a reestruturacao e a
aquisicao de equipamentos; a oferta de programa
para a formacao inicial e continuada de
rofissionais da Educa ao: e o atendimento em
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Educacao Especial.
7.26 - Curriculo especifico para grupos etnicos:
Desenvolver curriculos e propostas pedag6gicas
especificas para educacao escolar para as escolas
do campo, incluindo os conteudos culturais
correspondentes as respectivas comunidades e
considerando o fortalecimento das praticas
socioculturais, disponibilizando materiais didaticos
especificos, inclusive para os alunos com
deficiencia .
7.27 - Mobilizac;;ao da sociedade e articulacao
entre Educac;;ao formal e Educacao popular e
cidada: Mobilizar as familias e setores da
sociedade civil, articulando a educacao formal com
experiencias de Educacao popular e cidada, com
os prop6sitos de que a educacao seja assumida
como responsabilidade de todos e de ampliar o
controle social sobre o cumprimento das politicas
publicas educacionais, realizando acoes como
Forum da Familia, Minicursos, Oficinas, Encontros
entre outros .
7.28 - Politicas intersetoriais para apoio integral
as familias: Garantir a articulacao dos programas
da area da Educacao, no ambito local, estadual e
nacional, com os de outras areas como saude,
assistencia social, esporte, cultura, possibilitando a
criacao de rede de apoio integral as familias, como
a
melhoria
da
qualidade
para
condicao
educacional .
7.29 - Saude dos alunos; 7.30 - saude dos
de
Educacao:
Universalizar,
profissionais
mediante articulacao entre os orqaos da saude e
da educacao, o atendimento aos estudantes da
rede escolar publica municipal por meio de acoes
de prevencao, promocao e atencao a saude,
atraves do PSE - Programa Saude na Escola,
assegurando tarnbern o atendimento a saude e a
integridade fisica, mental e emocional dos
profissionais da educacao, como condicao para a
melhoria da qualidade educacional.
7.31 - Sistemas municipais de avaliacao:
lmplantar com a colaboracao tecnica e financeira
do Estado e do Governo Municipal, em articulacao
com a CREDE, de maneira a orientar as politicas
publicas e as praticas pedag6gicas, com o
fornecimento das inforrnacoes as escolas e a
sociedade .
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7.32 - Mediadores da leitura: Promover, com

8
META
ESCOLARID
ADE MEDIA
Contribuir
a
com
elevacao da
escolaridade
da
media
populacao de
15 a 35 anos,
de modo a
no
alcancar
12
minima
de
a nos
no
estudo
ano,
ultimo
as
para
populacoes

especial enfase, em consonancia com o PAIC e
PNAIC, a formacao de leitores e a capacitacao de
professores. Alern disto, assegurando que projetos
coma o EU SOU CIDADAO (Amigos da Leitura) e
OROS CRESCE BRINCANDO possam atuar coma
mediadores da leitura, de acordo com as
do
diferentes
das
etapas
especificidades
desenvolvimento e da aprendizagem .
7.33 - Mem6ria municipal: Em articulacao com o
Estado, instituir programa municipal de formacao
de professores e de alunos para promover e
consolidar a politica de preservacao da mem6ria
municipal, incluindo no curricula escolar da
disciplina de hist6ria e geografia, assuntos
pertinentes a Hist6ria do Municipio.
7.34 - Educac;:ao Fundamental
privada:
Assegurar a requlacao da oferta da educacao pela
iniciativa privada, de forma a garantir a sua
qualidade e o cumprimento da funcao social da
educacao, atuando de acordo com as diretrizes
municipais .
7.35 - Politicas de estimulo as escolas:
Estabelecer politicas de estimulo as escolas
incentivando o melhoramento dos resultados do
IDEB e demais avaliacoes externas, de modo a
valorizar o rnerito do corpo docente, da direcac e
da comunidade escolar.
lndicador SA - 8.1 Correcao de fluxo: Desenvolver acoes de
acesso a essa modalidade de ensino, com
Escolaridade
da programas de divulqacao, priorizando estudantes
media
populacao de que estao com distorcao idade-serie, incluindo as
18 a 29 anos.
pessoas menos favorecidas da comunidade coma
pobres, negros e ribeirinhas.
��--��...,;
8.2 - Educac;:ao de Jovens e adultos:
%
9,8
BR
>------>--'�-<
NE
9,0 % lmplementar programas de Educacao de Javens e
1-----+---;
CE
9,3 % Adultos para as segmentos populacionais
f-=--cc,,.,.,--l-c-'�,-',
C-SUL
8, 1 % considerados, que estejam fora da escola e com
1---�-+----1
desenvolvendo
idade-serie,
OROS
8,0 � defasagem
�----�-; acompanhamentos pedag6gicos individualizado
com professores qualificados par area com
lndicador SB - dominio dos conteudos estabelecidos na proposta
e
valorizando
recuperando,
pedag6gica,
Escolaridade
da incentivando o educando para continuar seus
media
populacao de estudos mesmo ap6s nao estar mais nessa
18 a 29 anos de modalidade.
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8.3 - Acesso a exames de certiflcacao: Garantir
acesso gratuito a exames de certificacao da
conclusao dos Ensinos Fundamental e Media
Semipresencial, alern de provas de validacao,
tendo em vista alunos sem docurnentacao
comprovada ..
8.4 - Educacao profissional tecnica: Divulgar,
expandir e estabelecer parcena com entidades
social e de forrnacao profissional a oferta gratuita
de Educacao Profissional, priorizando a\unos que
facarn parte dessa modalidade de ensino, tendo
em vista que todos ja se encontram na idade de
estabe\ecer vinculos no mercado de trabalho.
8.5 - Monitoramento do acesso: Promover, em
parceria com as areas de saude e assistencia
social, o acompanhamento e o monitoramento do
acesso a esco\a, especifica para os segmentos
populacionais considerados, identificar motivos de
absenteismo e colaborar com os Estados e os
Municipios para a garantia de frequencia e apoio a
de maneira a estimular a
aprendizagem,
B
R--78-"
,
l
c
<
o
�
�
NE
7 1 % arnpllacao do atendimento desses estudantes na
,__C_E----+-7-'-8' l" c--< o rede publica regular de ensino .
6:9
C-SUL
% 8.6 - Busca ativa: Promover busca ativa de jovens
1-0-R-O,:----S-+-'6-'-B'----'1• 0c-'l fora da escola pertencentes aos segmentos
'
popu\acionais considerados, em parceria com as
>------+-----!
areas de assistencia social, saude e protecao
lndicador SD - juventude .
Diferenga entre
a escolaridade
media
da
populacao
e
da
negra
populacao nao
negra de 18 a
29 anos

campo, idade residente
do
das margens em area rural.
da sociedade, �---�--e--,-1
da reqiao de >-----+-+-----<
BR
7,8 %
me nor
NE
%
7,4
r----+-�----<
esco\aridade
CE
8,2 %
f---,,��-+-=c'-c---,--,-J
no municipio
C-SUL
7,3 %
>---�-+-+-----<
e dos 25%
OROS
7,8 %
mais pobres, �---��___.
e igualar a
escolaridade
de
todos lndicador BC declarados a Escolaridade
Fundacao
media
da
lnstituto
populacao de
Brasileiro de 18 a 29 anos de
Geografia
e idade entre os
Esta ti stica
25%
mais
(\BGE).
pobres.

a
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META 9
ALFABETIZA
cso
E
ALFABETIS

BR
92,2'
NE
96,7'
CE
91,6'
C-SUL
90,1
OROS
86,0'
lndicador 9A Taxa
de
alfabetizacao
da
populacao

9.1 - Oferta gratuita: Assegurar a oferta gratuita
da Educacao de Javens e Adultos a todos os que
nao tiveram acesso a educacao na idade pr6pria,
com abertura de oelo menos uma turma dessa
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DE
MO
JOVENS
E
ADULTOS:
Colaborar
com
a
elevacao da
de
tax a
alfabetizacao
da populacao
com 15 anos
ou mais para
71% ate 2015
e, ate o final
v1gencia
da
PME,
deste
erradicar
o
analfabetismo
absolute
e
reduzir
em
50% a taxa
de
analfabetismo
funcional,
aumentando
para 80% ate
2024.

de 15 anos ou
mais de idade.
BR
91,5
NE
83,1
CE
83,3
C-SUL
72,3
70,3
OROS
lndicador 98 Percentual da
populacao de
OU
15
a nos
mais de idade
sem OS a nos
iniciais
do
ensino
fundamental
concluidos .
,
�B-R--�-2-9-4---<
NE
40,8
1--ccc=E�--+�93 �.�-,1
1
C-SUL
43,9
>--0-R�0-5--+-4-5�---<
1
.
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modalidade por distrito de acordo com a clientela.
9.2
Diagn6stico da demanda: Realizar
diagn6stico dos jovens e adultos com Ensino
Fundamental e Media incompletos, a fim de
identificar a demanda ativa por vagas na
Educacao de Javens e Adultos.
9.3 - Ac;;oes de alfabetlzacao: lmplementar acoes
de alfabetizacao de jovens e adultos com garantia
de
continuidade
da
basica,
escolarizacao
diversificando o ensino com aquisicao de
programas que interdiscipline o ensino.
9.4 - Programas nacional de transferencla de
renda: Criar beneficio adicional como kit escolar,
PSE na Escola e atendimentos profissionais
especializados na area da educacao, saude e
assistencia social para jovens e adultos que
frequentarem curses de alfabetizacao nessa
modalidade.
9.5 - Avaliacao: Realizar avatiacao, por meio de
exames especificos, que permita aferir o grau de
alfabetizacao de jovens e adultos com mais de 15
anos de idade .
9.6 - Ac;;oes de atendimento suplementar
(transporte, alimentacao e saude): Executar
acoes de atendimento ao estudante da Educacao
de Javens e Adultos por meio de programas
suplementares de transporte, alirnentacao e
saude, inclusive atendimento oftalmol6gico e
fornecimento gratuito de 6culos, em articulacao
com a area da saude.
9.7
EJA em estabelecimentos penais:
Assegurar a oferta de Educacao de Javens e
Adultos, nas etapas de Ensino Fundamental e
Media, as pessoas privadas de liberdade em todos
os estabelecimentos penais, assegurando-se
tormacao
especifica
dos
professores
e
de
diretrizes
nacionais
implernentacao
em regime de colaboracao .
9.8
entre
lnteqracao
segmentos
empregadores e sistema de ensino: Estabelecer
mecanismos e incentives que integrem os
segmentos empregadores, publicos e privados, e
os sistemas de ensino, para promover a
cornpatibillzacao da jornada de trabalho dos
empregados com a oferta das acoes de
alfabetizacao e de Educacao de Javens e Adultos.
9.9 - Ca acitacao tecnol6 ica para inclusao
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social e produtiva: lmplementar programas de
capacitacao tecnol6gica da populacao jovem e
adulta, direcionados para os segmentos com
baixos niveis de escolarizacao formal e alunos
com deficiencia, articulando os sistemas de
ensino, a rede federal de Educacao Profissional e
Tecnol6gica, as universidades, as cooperativas e
as associacoes, por meio de acoes de extensao
desenvolvidas
em
centros
vocacionais
tecnol6gicos, com tecnologias assistidas que
favorec;:am a efetiva inclusao social e produtiva
dessa populacao .
9.10 - ldosos: Considerar, nas politicas publlcas
de jovens e adultos, as necessidades dos idosos,
com vistas a promocao de politicas de erradicacao
do analfabetismo, ao acesso a tecnologias
educacionais e atividades recreativas, culturais e
esportivas,
irnplernentacao de programas de
valorizacao
e
dos
compartilhamento
conhecimentos e experiencia dos idosos e
inclusao dos temas do envelhecimento e da
velhice nas escolas .

t
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META 10 EJA
INTEGRADA

lndicador 10 - 10.1 - Formacao profissional inicial: Manter
Percentual de programa nacional de Educacao de jovens e
matriculas
de adultos
voltado
a conclusao do Ensino
A
educacao
de Fundamental e
forrnacao profissional inicial, de
EDUCACAO
jovens
e forma a estimular a conclusao da Educacao
PROFISSION adultos
na Basica.
AL: Oferecer, form a
10.2 - Nivel de escolaridade do trabalhador:
no
minimo, integrada
Expandir as matriculas na Educacao de Jovens e
5% (cinco por educac;:ao
Adultos, de modo a articular a forrnacao inicial e
cento)
das profissional.
continuada de trabalhadores com a Educacao
matriculas de �--------< Profissional, objetivando a elevacao do nivel de
educacao de <------+-�---<
BR
1,7 � escolaridade do trabalhador e da trabalhadora.
jovens
e <------+-�---<
NE
2,9 � 10. 3 - Atendimento a pessoas com deflciencia:
adultos,
nos
CE
3, 7 � Amp liar as oportunidades profissionais dos jovens
<------+-�---<
Ensinos
C-SUL
6,6 � e adultos com deficiencia e baixo nivel de
.__O_R_O_S_+--�
0 o---<
, •escolaridade, por meio do acesso a Educacao de
Fundamental
e Medic, na
Jovens e Adultos articulada
a Educacao
form a
Profissional.
integrada
10.4 - Rede fisica: Buscar parcerias com
entidades do pr6prio municipio, estado ou uniao
educacao
para reestruturacao e aquisicao de equipamentos
profissional
os
voltados expansao e melhoria da rede fisica de
para
escolas publicas aue atuam na Educacao de
or6ximos dez

a

a

a

a

a
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Jovens e Adultos
integrada
Educacao
Profissional, garantindo acessibilidade
pessoa
com deficiencia.
10.5 - Diveraificacao curricular: Estimular a
diversificacao curricular da Educacao de Jovens e
Adultos, articulando a torrnacao basica e a
preparacao para o mundo do trabalho e
estabelecendo inter-relacoes entre teoria e pratica,
nos eixos da ciencia, do trabalho, da tecnologia e
da cultura e cidadania, incluindo a ternatica afrobrasileira, estudos regionais de forma a organizar
o tempo e o espaco pedag6gicos adequados as
caracteristicas desses alunos e alunas .
10.6 - Material didatico: Fomentar a producao de
material didatico, o desenvolvimento de curriculos
e metodologias especificas, os instrumentos de
avaliacao, o acesso a equipamentos e laborat6rios
e a torrnacao continuada de docentes das redes
publicas que atuam na Educacao de Jovens e
Adultos articulada Educacao Profissional.
10.7 - Formacao inicial: Fomentar a oferta publica
de
inicial
e
continuada
forrnacao
para
trabalhadores articulada a Educacao de Jovens e
Adultos, em regime de colaboracao e com apoio
das entidades privadas de forrnacao profissional
vinculada ao sistema sindical e entidades sem fins
lucrativos de atendimento
pessoa com
deficiencia, com atuacao exclusiva na modalidade .
10.8
Reconhecimento:
lmplementar
mecanismos de reconhecimento de saberes dos
a serem
jovens e adultos trabalhadores,
considerados na articulacao curricular dos cursos
de forrnacao inicial e continuada e dos cursos
tecnicos de nivel medic
11.1 - Acesso
rede federal: Buscar parcerias
com o Estado ea Uniao para a construcao de uma
escola profissionalizante na sede e nos distritos a
fim de ofertar matriculas de Educacao Profissional
Tecnica de Nivel Medio em tempo integral e
promover a interiorizacao desta modalidade.
11.2 - Acesso a rede estadual: Fortalecer
parcerias com o Estado e a Uniao que contribuam
com a oferta de Educacao Profissional tecnica de
nivel medic nas redes publicas estaduais de
ens1no .
11.3 - Educa1,ao a distiincia: Buscar arcerias

a

META 11 - OBSERVACAO
EDUCACAO
Nao
foi
PROFISSION calculada
a
AL: Contribuir sltuacao
das
para
que rnesorreqloes e
municipios
sejarn
meta
triplicadas as nesta
matriculas da nacional.
Educacao
Profissional
Tecnica
de lndicador 11A nivel medic, Matriculas em

a
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com o Estado e a Uniao visando a oferta de
Educacao Profissional tecnica de nivel medic na
modalidade de Educacao a Oistancia, com a
finalidade de ampliar a oferta e democratizar o
acesso a Educacao Profissional publica e gratuita,
assegurado padrao de qualidade.
11.4 - Estagio: Estimular a expansao do estaqio
na Educacao Profissional tecnica de nivel rnedio e
sua
implantacao no Ensino Medic regular,
580
1-----+.c�----I
63.0E preservando-se seu carater pedag6gico integrado
CE
'-------'-=---'----'------'-'
ao itinerario formative do aluno, visando a
lndicador 11 B - forrnacao de qualificacoes pr6prias da atividade
Matriculas em profissional, a contextualizacao curricular e ao
desenvolvimento da juventude.
educacao
11.5 - Programas de reconhecimento: Fortalecer
profissional
as
parcerias com o Estado e a Uniao para que
tecnica
de
sejam
ampliadas as ofertas de programas de
nivel media na
reconhecimento de saberes para fins da
rede publica .
certificacao profissional em nivel tecnico .
----------l
900. 11.6 - Avaliacao: Apoiar a institucionalizacao do
BR
519 sistema de avaliacao da qualidade da Educacao
1-----1--'------'-----l
Profissional tecnica de nivel media das redes
269.
NE
986 escolares publicas e privadas.
1-----+--'--'----I
46.07 11.7 - Atendimento a populacoes do campo e
CE
'------'------'-' comunidades ribeirinhas: Buscar parcerias com
o Estado e a Unlao para expandir o atendimento
do Ensino Medio gratuito integrado a forrnacao
profissional para as populacoes do campo e
comunidades ribeirinhas, de acordo com os seus
interesses e necessidades .
11.8 - Atendimento a pessoas com deficiencia,
TDAH e superdotacao: Buscar parcerias com o
Estado e a Uniao para oferta de Educacao
Profissional tecnica de nivel medic para as
pessoas com deflciencla, transtornos globais do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
au
superdotacao .
11.9 - Programas de asaistencia estudantil:
Buscar parcerias com o Estado e a Uniao para
investir em programas de assistencia estudantil e
mecanismos de mobilidade acadernica, visando a
garantir as condicoes necessarias a perrnanencia
dos estudantes e a conclusao dos cursos tecnicos
de nivel media .
11.10 - Desigualdade: Buscar parcerias com o
Estado
e
a
Uniao
visando
reduzir
as
desiaualdades etnico-raclais e regionais no acesso

educacao
assegurando
a
qualidade profissional
de
da oferta e tecnica
menos nivel media.
pelo
50%
da ---------1
1.60'
BR
expansao no
946
segmento
I-----+--'-�
356.
publico.
NE
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e permanencia na Educacao Profissional tecnica
de nivel medic, inclusive mediante a adocao de
politicas afirmativas, na forma da lei.
11.11 - Sistema nacional de inforrnacao
profissional: Buscar parcerias com o Estado e a
Uniao para estruturar sistema nacional de
informacao profissional, articulando a oferta de
formacao das instituicoes especializadas em
Educacao Profissional aos dados do mercado de
trabalho e a consultas promovidas em entidades
empresariais e de trabalhadores .

META 12 EDUCACAO
SUPERIOR:
Colaborar
com
a
elevacao da
taxa bruta de
matricula na
Educacao
Superior para
50% e a taxa
liquida
para
33%
da
populacao de
18 a 24 anos,
assegurada a
qualidade da
oferta
e
expansao
para,
pelo
menos, 40%
das
novas
matriculas, no
segmento
publico .

OBSERVACAO
Nao
foi
calculada
a
situacao
das
mesorreqioes e
municipios
nesta
meta
nacional.

lndicador 12A Taxa
de
ascolarizacao
bruta
na
educacao
superior
da
populacao de
18 a 24 anos.

______

___,

BR
30,3�
f-----+-�--l
NE
24,5°
i-:-:=---+-='--"-"--'-1
CE
22,9�
'--"---��----'-'
lndicador 128 Taxa
de
escolarizacao
liquida
na
ajustada
educa1,ao
da
superior
populacao de
18 a 24 anos .

12.1 - Estrutura fisica e recursos humanos:
Otimizar a estrutura fisica, organizacional e
humana do Polo Pe. Djalvo Bezerra de Alencar
mediante acoes planejadas e coordenadas, de
forma a ampliar e melhorar o acesso a qraduacao
e pos-qraduacao .
12.2 - Oferta de vagas na rede federal: Ampliar a
oferta de vagas do Sistema Universidade Aberta
do Brasil (Polo), considerando a densidade
populacional, a oferta de vagas publicas em
relacao a populacao na idade de reterencia e
observadas as necessidades e possibilidades do
municipio.
12.3 - Fluxo: Orientar a populacao a ingressar
nos curses de graduac;:oes presenciais do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (Polo), bem como
das outras instituicoes de Ensino Superior
atuantes no municipio.
12.4 - Formacao de professores para Educacao
Basica: Fomentar a oferta de Educacao Superior
publica e gratuita prioritariamente para a forrnacao
de professores para a
Educacao Basica,
sobretudo nas areas de ciencias e rnatematica,
bem como para atender ao defice de profissionais
em areas especificas.
12.5 - Fomento a diversidade: Ampliar as
politicas de inclusao e de assistencia estudantil
dirigidas aos estudantes de instituicoes publicas,
bolsistas de instituicoes privadas de Educacao
Superior
e beneficiaries do Fundo de
Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a
Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, na
Educacao Superior, de modo a reduz r _as
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20,1° d ssiqualdades etnico-racials e ampliar as taxas de
14,2° acesso e perrnanencla na Educacao Superior de
da
escola
publica,
egressos
14,8'1 estudantes
afrodescendentes, ribeirinhos e estudantes com
deficiencia,
transtornos
do
globais
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotacao, de forma a apoiar seu sucesso
acadernico .
12.6 - A96es afirmativas: Ampliar a particlpacao
de
historicamente
proporcional
grupos
desfavorecidos na Educacao Superior, inclusive
mediante a adocao de politicas afirmativas, na
forma da lei .
12.7 - Acessibilidade: Assegurar condicoes de
acessibilidade nas instituicoes de Educacao
Superior, na forma da leqislacao .
12.8 - Atendimento a populacao do campo, e
ribeirinhas: Expandir atendimento especifico a
populacoes do campo e ribeirinhas em relacao a
acesso, permanencia, conclusao e forrnacao de
profissionais para atuacao nestas populacoes .
12.9
Acervo
de
referencias:
digital
lnstitucionalizar em parceria com os orqaos
estaduais e federais programa de composicao de
acervo digital de referencias biblioqraficas e
audiovisuais para os cursos de graduai;;ao,
assegurada a acessibilidade as pessoas com
deflciencia .
12.10 - Redes estaduais e municipais: Estimular
a expansao e reestruturacao das instituicoes de
Educacao Superior municipais cujo ensino seja
gratuito, por meio de apoio tecnico e financeiro do
Governo Federal, mediante termo de adesao a
programa de reestruturacao, na forma de
regulamento, que considere a sua contribuicao
para a arnpliacao de vagas, a capacidade fiscal e
as necessidades dos sistemas de ensino dos
entes mantenedores na oferta e qualidade da
Educacao Basica .
12.11 - Laborat6rios multifuncionais: Fortalecer
as redes fisicas de laborat6rios multifuncionais das
IES atuantes no municipio .

OBSERVAf;AO
META 13 TITULACAO

Nao

foi

13.1 - Auto avallacao: lnduzir processo continua
de autoavallacao das instituicoes de Educacao
Superior,
fortalecendo
a
participacao
das
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DE
PROFESSOR
DA
ES
EDUCA<;:AO
SUPERIOR:
Contribuir
a
para
elevacao da
qualidade da
Educa9ao
Superior pela
ampliacao da
proporcao de
mestres
e
doutores
do
corpo
docente
em
efetivo
exercicio no
do
conj unto
sistema
de
Educacao
Superior para
5%,
sendo,
do total, no
minimo, 1,0%
doutores.

calculada
a
sltuacao
das
rnesorreqioes e
municipios
nesta
meta
nacional.
lndicador 13A Percentual de
funcoes
docentes
na
educa1,ao
com
superior
mestrado
OU
doutorado .
BR
NE
CE

cornlssoes pr6prias de avaliacao, bem como a
aplicacao de instrumentos de avaliacao que
orientem as dimensoes a serem fortalecidas,
destacando-se a cualificacao e a oedicacao do
corpo docente.
13.2 - Cons6rcios: Fomentar a forrnacao de
cons6rcios entre instituicoes publicas de Educacao
Superior, com vistas a potencializar a qualidade da
formacao superior municipal.
13.3 - Formacao: Promover a forrnacao inicial e
continuada
dos
tecnicoprofissionais
administrativos em Educacao Superior .

69,5�
67,0�
73,9�

lndicador 138 Percentual de
funcoes
docentes
na
educa1,ao
com
superior
doutorado.

BR
32,1�
NE
28,6�
CE
29,5�
META 14 - OBSERVACAO
POSNao
foi
GRADUA<;:A
calculada
a
0: Contribuir sltuacao
das
a rnesorreqioes e
com
municipios
elevacao
do nesta
meta
gradual
de nacional.
numero
matriculas na
p6slndicador 14A qraduacao
stricto sensu Numero
de
de
de modo a titulos

a

14.1 - Fomento
pos-qraduacao: Expandir o
financiamento da pos-qraduacao Jato sensu por
meio das aqencias oficiais de fomento.
14.2 - Educa1,ao a dlstancla: Pleitear o aumento
da oferta de cursos de pos-qraduacao Jato sensu,
utilizando inclusive metodologias, recurses e
tecnologias de Educacao a Distancia;
14.3 - Desigualdade: lmplementar acoes para
reducao de desigualdades etnico-raciais e
regionais e para favorecer o acesso das
populacoes do campo e ribeirinhas a programas
de pos-qraduacao,
14.4 - Expansao e interiorizacao: Pleitear a
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a mestrado
oferta de programas de pos-qraduacao lato sensu
atingir
concedidos
e stricto sensu, nos campi novas abertos em
titulacao
anual de 60 por ano.
decorrencia dos programas de expansao e
mil mestres e �---�-.,......; interiorizacao das instituicoes superiores publicas.
25
mil
BR
47.13 14.5 -Acervo digital: Pleitear programa de acervo
doutores .
NE
10.32 digital de reterencias biblioqraficas para os cursos
>------+------<
CE
1.73 de pos-qraduacao, assegurada a acessibilidade as
�---�-----<
pessoas com deficiencia .
14.6 - Genero: Estimular a participacao das
mulheres
nos cursos de pos-qraduacao /ato sensu
lndicador 148 voltados
para as necessidades educacionais do
Numero
de
titulos
de municipio.
14.7 - lntemactonallzacao da pesquisa:
doutorado
Consolidar programas, projetos e acoes que
concedidos
objetivem a pesquisa voltada para uma forrnacao
por ano.
de qualidade .
�--��---<
BR
13.91 14.8 - Fomento pesquisa: Estimular a pesquisa
NE
2.28 cientifica e de inovacao e promover a forrnacao de
CE
38 recursos humanos que valorize a diversidade
regional e a biodiversidade do serniarido, bem
como a qestao de recursos hidricos no serniarido
para mitiqacac dos efeitos da seca e gerac;:ao de
emprego e renda na reqiao .

a

META 15 FORMACAO
DE
PROFESSOR
ES:
Colaborar em
de
regime
parceria entre
a Uniao, os
Estados,
o
Distrito
Federal e os
Municipios,
no prazo de
02 anos de
viqencia
deste
PME,
politica
nacional
de
torrnacao dos
profissionais

OBSERVACAO
Nao foi
calculada a
sltuacao dos
entes
federativos
nesta meta
nacional.

15.1
de
colaboracao: Atuar,
Regime
conjuntamente, com base em piano estrateqico
que apresente diagn6stico das necessidades de
forrnacao de profissionais da educacao e da
capacidade de atendimento, por parte de
instituicoes publicas e cornunitarias de Educacao
Superior existentes nos Estados, Distrito Federal e
Municipios, e defina obriqacoes reciprocas entre
os participes.
15.2 - Financiamento estudantil: Consolidar o
financiamento
estudantil
a
estudantes
matriculados em cursos de licenciatura com
avaliacao positiva pelo Sistema Nacional de
Avaliacao da Educacao Superior - SINAES, na
forma da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004,
inclusive a arnortizacao do saldo devedor pela
docencia efetiva na rede publica de Educacao
Basica.
15.3 - Programas especificos de formacao:
lmplementar programas especificos para forrnacao
de profissionais da educacao para as escolas do
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campo e para a Educacao Especial.
15.4 - Estagio: Valorizar as praticas de ensino e
os estaqios nos cursos de forrnacao de nivel
medic e superior dos profissionais da educacao,
visando ao trabalho sisternatico de articulacao
entre a torrnacao acadernica e as demandas da
Educacao Basica.
15.5 - Qualifica9ao: Aderir a cursos e programas
especiais para assegurar torrnacao especifica na
Educacao Superior, nas respectivas areas de
atuacao, aos docentes, com forrnacao de nivel
medic na modalidade normal, nao licenciados ou
licenciados em area diversa da de atuacao
docente, em efetivo exercicio.
15.6 - Formacao inicial: Aderir a oferta de cursos
tecnicos de aperfeic;:oamento e qualificacao e
tecnol6gicos de nivel superior destinados a
forrnacao, nas respectivas areas de atuacao, dos
(as) profissionais da educacao de outros
segmentos que nao os do rnaqisterio.

da educacao
de que tratam
os incises I, II
e Ill do caput
do art. 61 da
Lei n? 9.394,
de
20
de
dezembro de
1996,
assegurado
que todos os
professores e
as
professoras
da Educacao
Basica
possuam
forrnacao
especifica de
nivel superior,
obtida
em
curso
de
licenciatura
na area de
conhecimento
em
que
atuam .
META 16 FORMACAO
CONTINUAD
A E
POSGRADUACA
O
DE
PROFESSOR
ES:
Contribuir na
forrnacao, em
nivel de p6sqraduacao,
50%
dos
professores
da Educacao
Basica, ate o
ultimo ano de
viqencia

lndicador 16 Percentual de
professores da
educa9ao
bastca com
pos-qraduacao
lato sensu ou
stricto sensu.
_________,
BR
30,2 '
1-----1--�---l
NE
24,5'
.--�--1--�-,
CE
24,0'
t-----+-�--1
C-SUL
22, 1 •
1--0-R_O_S-+-3-9�6--<
,

16.1-Planejamento estrateqlco: Realizar, em
regime
de
o
colaboracao,
planejamento
estrateqico para dimensionamento da demanda
por formacao continuada e fomentar a respectiva
oferta por parte das instituicoes publicas de
Educacao Superior, de forma orqanica e articulada
as politicas de forrnacao municipio.
16.2 - Politica nacional de forrnacao de
professores: Apoiar a consolidacao de uma
politica nacional de forrnacao de professores da
Educacao Basica, definindo diretrizes nacionais,
areas prioritarias, instituicoes formadoras e
processes
de
das
atividades
certificacao
'formativas.
16.3 - Acervo de obras: Expandir programa de
cornposicao de acervo de obras didaticas,
paradidaticas e de literatura e de dicionarios e
programa especifico de acesso a bens culturais,
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sem prejuizo de outros, a serem disponibilizados
para os professores da rede publica de Educacao
Basica,
favorecendo
a
do
construcao
conhecimento e a valorizacao da cultura da
investiqacao.
16.4 - Portal do professor: Apoiar a criacao e
implantacao de portal eletr6nico para subsidiar a
atuacao dos professores da Educacao Basica,
disponibilizando gratuitamente materiais didaticos
e pedaqoqicos suplementares, inclusive aqueles
com formato acessivel.
16.5 - Balsa de estudos: Aderir a programas que
fomentam a oferta de balsas de estudo para posqraduacao dos professores e demais profissionais
da Educacao Basica.
16.6 - Plano Nacional do Livro e Leitura: Apoiar
e aderir a programas que oferecem forrnacao dos
professores das escolas publicas de Educacao
Basica, por meio da irnplementacao das acoes do
Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituicao
de programa nacional de disponibitizacao de
recursos para acesso a bens culturais pelo
rnaqisterio publico .

deste PME, e
a
garantir
todos os (as)
profissionais
da Educacao
Basics
forrnacao
continuada
em sua area
de
atuacao,
considerando
as
necessidades
, demandas e
contextualiza
dos
coes
sistemas de
ensino .

META 17 VALORIZAC
Ao
DO
PROFESSOR
: Valorizar os
(as)
profissionais
do rnaqisterio
da
rede
publica
municipal da
Educacao
Basica, a fim
de equiparar
o rendimento
medic
dos
(as)
demais
profissionais
com
escolaridade
equivalente,
ate o final da

OBSERVACAO
Nao
foi
calculada
a
sltuacao
das
mesorreqioes e
municipios
nesta
meta
nacional.
lndicador 17 Razao
entre
salaries
dos
professores da
educacao
baslca, na rede
publica
(nao
federal), e nao
professores,
com
escolaridade
eauivalente.

17.1 - Piso salarial nacional: Constituir, por
iniciativa do Municipio, ate o final do primeiro ano
de vigencia deste PME, forum permanente, com
as diversas representacoes da sociedade, do
Estado, da Uniao e dos trabalhadores da
educacao, para acompanhamento da atualizacao
progressiva do valor do salario dos profissionais
do rnaqisterio publico da educacao basica .
17.2 - PNAD: Constituir como tarefa do forum
permanente o acompanhamento da evolucao
salarial por meio de indicadores da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicilios - PNAD,
periodicamente divulgados pela Fundacao lnstituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE .
17.3 - Plano de carreira: Adequar no arnbito do
municipio, piano de carreira para os profissionais
do rnaqisterio das redes publicas de Educacao
Basica, observados os criterios estabelecidos na
Lei n° 11.738, de 16 de julho de 2008, com
irnplantacao gradual do cumprimento da jornada
de trabalho em um unico estabelecimento escolar.
17.4 - Assistencia financeira da Uniao: Buscar a
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vigencia
deste PME.

META 18 DE
PLANO
CARREIRA
DOCENTE:
Reformular,
no prazo de 2
anos, o Plano
Carreira
de
para os (as)
profissionais
do rnaqisterio
rede
da
publica
municipal,
como
tendo
o
referencia
Piso Salarial
Nacional
profissional,
em
definido
Federal
Lei
termos
nos
do inciso VIII,
do art. 206,
da
Constituicao
Federal.

arnpliacao de assistencia financeira especifica da
para implernentacao de politicas de
�---------1 Uniao
72,7� valorizacao dos profissionais do rnaqisterio.
BR
78,1�
NE
72,5�
CE
OBSERVACAO 18.1 - Nao docentes: Estruturar a rede publica de
Educacao Basica de modo que, ate o inicio do
quinto ano de vigencia deste PME, 80% (noventa
dos
minimo,
no
cento},
por
Nao foi
respectivos
calculada a
profissionais do rnaqisterio e 50% (cinquenta por
cento), no minimo, dos respectivos profissionais da
situacao dos
entes
Educacao nao docentes sejam ocupantes de
cargos de provimento efetivo e estejam em
federativos
exercicio nas redes escolares a que se encontrem
nesta meta
vinculados.
nacional.
18.2 - Estagio probat6rio: lmplantar, na rede
e superior,
Basica
Educacao
publica de
acompanhamento dos profissionais iniciantes,
supervisionados por equipe de profissionais
experientes, a fim de fundamentar, com base em
avaliacao documentada, a decisao pela efetivacao
ap6s o estaqlo probat6rio e oferecer, durante este
periodo, curso de aprofundamento de estudos na
area de atuacao do professor, com destaque para
os conteudos a serem ensinados e as
metodologias de ensino de cada disciplina .
18.3 - Concurso: Realizar, por iniciativa da
Gestao Municipal, de acordo com a carencia,
Concurso Publico de admissao de profissionais da
Educacao Basica publica.
18.4 - Qualificac,ao profissional: Prever, nos
Pianos de Carreira dos profissionais da educacao
do Municipio, licencas remuneradas e incentivos
para qualiflcacao profissional, inclusive em nivel
de pos-qraduacao stricto sensu.
18.5 - Censo: Realizar anualmente, a partir do
segundo ano de vigencia deste PME, por iniciativa
da Secretaria Municipal da Educacao, em regime
de colaboracao, o censo dos (as) profissionais da
Educacao Basica de outros segmentos que nao os
do rnaqisterio.
socioculturais:
18.6
Especificidades
Considerar as especificidades socioculturais das
escolas do campo e ribeirinhas o provimento de
cargos efetivos para essas escolas .
18.7 - Prioridade de renasses: Priorizar o
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repasse de transferencias federais voluntarias, na
area de educacao, para os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios que tenham aprovado lei
especifica estabelecendo Pianos de Carreira para
os (as) profissionais da educacao .
18.8 - Cornisaoes perrnanentes: Estimular a
existencia
de
cornissoes
de
permanentes
profissionais da
educacao
municipal,
para
subsidiar os orqaos competentes na elaboracao,
reestruturacao e irnplernentacao dos Pianos de
Carreira .

META 19 GEST AO
DEMOCRAT!
CA:
Assegurar
condicoes,
ate o final da
viqencia
deste
PME,
para
a
efetivacao da
qestao
dernocratica
da ecucacao.
associada a
criterios
tecnicos
de
rnerito
e
desempenho
e a consulta
publica
a
comunidade
escolar,
no
arnbito
das
escolas
publicas .

OBSERVACAO
Nao
foi
calculada
a
sltuacao
dos
entes
federativos
nesta
meta
nacional.

19.1 - Legisla!,ao para a gestao dernocratica
nas escolas: Aderir a leqislacao especifica que
regulamente criterios tecnicos de norneacao de
diretor e respeitar a leqislacao nacional, nomeando
diretores (as) de escolas com base nos criterios
tecnicos de rnerito e desempenho, bem como a
participacao da comunidade escolar.
19.2 - Forrnacao dos conselheiros: Aderir os
programas de apoio e forrnacao aos (as)
conselheiros
(as)
dos
conselhos
de
acompanhamento e controle social do FUNDEB,
dos conselhos de alimentacao escolar, dos
conselhos regionais e de outros e aos (as)
representantes
educacionais
em
demais
conselhos de acompanhamento de politicas
publicas, garantindo a esses colegiados recursos
financeiros,
fisico
espaco
adequado,
equipamentos e meios de transporte para visitas a
rede escolar, com vistas ao born desempenho de
suas funcoes,
19.3 - crtacao dos F6runs Permanentes de
Educacao: Revitalizar o Conselho Municipal de
Educacao, com o intuito de coordenar as
Conferencias Municipais, bem como efetuar o
acompanhamento e avahacao deste PME.
19.4 - Fortalecirnento dos Grernios e APM's:
Estimular, em todas as redes de Educacao Basica,
a constituicao e o fortalecimento de gremios
estudantis e associacoes de pais, assegurandolhes, inclusive, espacos adequados e condicoes
de funcionamento nas escolas e fomentando a sua
articulacao orqanica com os conselhos escolares,
oor meio das resoectivas representacoes.
v--:
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19.5 - Fortalecimento dos Conselhos: Estimular
a constituicao e o fortalecimento de conselhos
escolares e conselhos municipais de educacao,
como instrumentos de participacao e fiscalizacao
na qestao escolar e educacional, inclusive por
meio de programas de forrnacao de conselheiros,
assegurando-se condicces de funcionamento
autonorno.
19.6 - Participacao no Projeto Politico
Pedagogico: Estimular a participacao e a consulta
de profissionais da educacao, alunos e seus
familiares na formulacao dos projetos politicopedag6gicos, curriculos escolares, pianos de
qestao
escolar
e
escolares,
regimentos
assegurando a participacao dos pais na avaliacao
de docentes e gestores escolares.
19.7 - Autonomia das escolas: Favorecer
processos
de
autonomia
pedag6gica,
administrativa e de qestao financeira nos
estabelecimentos de ensino.
19.8 - Prova Nacional Seletiva de Diretores:
Aderir ao programa de forrnacao de diretores e
gestores escolares, bem como a participacao na
prova nacional especifica, a fim de subsidiar a
definicao de criterios objetivos para o provimento
dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados
por adesao .
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META 20 FINANCIAME
NTO
DA
EDUCACAO:
Ampliar
o
investimento
da educacao
municipal
deliberando
maier
percentual
dos impostos
arrecadados
ao longo do
decenio.

OBSERVACAO
Nao
foi
calculada
a
sltuacao
dos
entes
federativos
nesta
meta
nacional.

20.1 - Fontes de financiamento: Buscar a
garantia de fontes de financiamento permanentes
e sustentaveis junto a Uniao para todos os niveis,
etapas e modalidade de ensmo da educacao
municipal, com vistas a atender a demanda
educacional a luz do padrao de qualidade nacional
20.2 - Salario-Educacao: Aperfeicoar e ampliar os
mecanismos de acompanhamento da arrecadacao
da contribuicao social do salario-educacao.
20.3 - Controle social: Fortalecer os mecanismos
e os instrumentos que assegurem a transparencia
e o controle social na utilizacao dos recursos
publicos aplicados em educacao, especialmente a
realizacao de audiencias pubiicas, a capacitacao
dos membros de conselhos de acompanhamento
e controle social do FUNDEB, com a colaboracao
entre o Ministerio da Educacao, as Secretarias de
Educac;ao dos Estados e dos Municioios e os
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Tribunais de Contas da Uniao, dos Estados e dos
Municipios .
20.4
- Custo Aluno-Qualidade inicial:
Acompanhar a irnplantacao CAQ e buscar a
insercao do municipio no programa .
20.5 - Lei de Responsabilidade Educacional:
Realizar o acompanhamento da aprovacao da lei
de responsabilidade educacional, assegurando
padrao de qualidade na Educa9ao Basica, em
cad a sistema e rede de ensino, aferida pelo
processo de metas de qualidade aferidas por
institutes oficiais de avaliacao educacionais .
METAS E ESTRATEGIAS

SIMAO PEDR-=;
Prefeito Municipal de Oros
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