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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PARA O DECÊNIO 2015 - 2024 
 

   

Considerações gerais sobre o município 

A –   Histórico 

            Aqui chegaram, durante o ano de 1842 procedentes da Freguesia de Caconde neste 

Estado, Domiciano José de Souza, e família, que vieram em companhia de Vigilato José Dias. 

Domiciano José de Souza, natural de Ibiturana, no Estado de Minas Gerais, ambos movidos 

pela cobiça de ouro. Reuniu logo seus escravos, tratando imediatamente da exploração das 

terras, e mesmo de seu desbravamento. Demonstrando possuir conhecimento, e invulgar          

inteligência, projeta-se no cenário político da Freguesia de Caconde, onde foi eleito várias 

vezes Juiz Municipal, sendo também agraciado, com todos os méritos, pelo Presidente da 

Província , com a patente de Capitão das Ordenanças do Têrmo de Vila de Mogi-Mirim da 

Freguesia de Caconde. 

             Domiciano José de Souza não parava, e seus ideais de desbravador 

aumentavam dia a dia, até que, delineando o futuro promissor da cultura do café, em 

companhia de Vigilato José Dias, embrenha-se sertão a dentro. Deparando então com terras 

promissoras, neste município, fundou as Fazendas Soledade e Bica de Pedra. Com o 

falecimento dos dois desbravadores, a fazenda Soledade passou ao genro de Domiciano, 

Thomas José Dias, enquanto que a Fazenda Bica de Pedra teve como sucessor o Capitão 

Indalécio.  

            Em 1897, Thomas José Dias, casado com Da Carolina de Almeida e Silva, filha de 

Domiciano José de Souza, doava 20 alqueires de terras da Fazenda Soledade à Paróquia 

Nossa Senhora da Aparecida. Em 1898 era então construída por Thomas José Dias e Carolina 

de Almeida e Silva a primeira Capela, denominada Capela Nossa Senhora Aparecida. 

           Na Fazenda Soledade, poucas eram as construções existentes, pois Thomas José Dias 

não vinha precedido de idéias progressistas. Já na Fazenda Bica de pedra, quando 

administrada por Vigilato José Dias, várias foram as construções ali realizadas, como também 

certos melhoramentos, como sede da Fazenda, construção das mais sólidas (até hoje 

existente), engenhos de serra e várias casas de colonos.  

          Em 6 de dezembro de 1906, por Lei Estadual no 1028, o Distrito Policial de Soledade 

passou a denominar-se Tapiratiba. 

          Em 19 de dezembro do mesmo ano, isto é, 1906, graças à Lei Estadual nº 1039, era a 

sede distrital elevada à categoria de Vila. Em 1911, na divisão administrativa do Brasil, 

Tapiratiba figura como pertencente ao Município de Caconde. Em 27 de dezembro de 1928, 

por força da Lei Estadual nº 2329, era criado o Município de Tapiratiba, cuja instalação  
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verificou-se em 27 de abril de 1929. Consta de um só distrito: a sede. Pertence à comarca de 

Caconde pela Lei no 1028, de 06 de dezembro de 1906. Tapiratiba, teve a sua primeira 

Câmara Municipal instalada em 27 de abril de 1929. 
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EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

A - Quadro Demonstrativo da Rede Municipal de Tapiratiba: 

Escola Nº 

Professores 

Nº Alunos Média de aluno por sala 

EMEB Professor Benedito de Moraes 

Camargo 

17 320 20 alunos 

EMEB Dona Yolanda Pereira de Faria 13 242 20 alunos 

EMEB Papa João Paulo II 30 220 20 alunos 

EMEB Monsenhor João Luiz do Prado 24 447 23 alunos 

EMEB Coronel João Batista Lima 

Figueiredo 

01 06 06 alunos 

EMEI Professor José Antônio Villa 11 179 16 alunos 

EMEI Maria de Fatima Siqueira 03 55 18 alunos 

EMEI Professor Maria Lucia Tripoloni 10 184 18 alunos 

EMEI Professora Denise Prado do 

Carmo 

03 33 11 alunos 

EMEI Fazenda Limeira 03 38 12 alunos 

APAE de Tapiratiba 05 20 5 alunos 

 

B - Quadro Demonstrativo da Rede Estadual no município de Tapiratiba 

Escola Nº 

Professores 

Nº Alunos Média de aluno por sala 

EE Professor Moysés Horta de Macedo 49 624 33 alunos 
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C– Número de alunos atendidos e salas de aula utilizadas em 2014; 

Municipal: 

Número de alunos em creche 2014: -           139                -     número de salas:-   10 

Número de alunos em pré-escola 2014: -     397                -     número de salas:-   25 

Número de alunos EF Anos Iniciais 2014: - 682                -     número de salas:-   34 

Número de alunos EF Anos Finais 2014: -   505                -     número de salas:-   21 

 

Total de alunos: 1.724 

Total de classes:     90 

Salas utilizadas:     90 

 

Estadual: 

Número de alunos EF Anos Finais 2014: - 192                -     número de salas:-   07 

Número de alunos Ensino Médio 2014: -   432                -     número de salas:-   12 

 

Total de alunos: 624 

Total de classes:    19 

Salas utilizadas:     19 

 

D – Evolução de demanda de alunos e número de classes últimos 5 anos; 

Municipal: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Variação 

Alunos 1.831 1.897 1.758 1.745 1.724 1% 

Classes 92 92 92 96 90 1% 

 

 Estadual: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Variação 

Alunos 955 873 818 727 715 -2% 

Classes 29 24 23 23 22 1% 
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E – Projeção da demanda de alunos da Rede Municipal e números de salas 

até 2024 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Alunos 1.724 1.743 1.760 1.178 1.795 1.813 1.831 1.850 1.868 1.887 

Classes 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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F – Situação do município em relação à meta nacional: 
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Decreto de Nomeação da Comissão Preparatória do Plano Municipal de 
Educação 
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Comitê Técnico de Elaboração do Plano Municipal de Educação 
de Tapiratiba. 

 

Coordenadora: Vania Satti Pansani. 

Corpo Técnico: Claudino G. de Assunção Neto Pereira; 

                          Claudia de Carvalho Satti; 

                          Nilza Helena Pedroza Perri. 
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METAS E AÇÕES DO MUNICIPIO DE 
TAPIRATIBA NO DECÊNIO 

 

 

Abaixo seguem as 19 Metas e as Ações elencadas neste Plano Municipal de Educação 

para o decênio 2015-2024.  

 

Metas Municipais em atendimento a Meta 1 do PNE. 

 

Educação Infantil: 

 

Meta Municipal 1 – universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 4(quatro) a 5(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo 50%(cinquenta por cento) das Crianças de até 3 (três) 

anos de idade, até o final da vigência deste PME.   

 

Meta Municipal 2 – Garantir à criança o usufruto de um brincar educativo como atividade 

central da infância e em que as matérias, os espaços e a definição dos tempos estejam 

organizados de maneira a favorecer e enriquecer a estada cotidiana dos alunos na unidade 

escolar, propiciando também a eles a aquisição de habilidades e competências necessárias 

para efetivo sucesso no desenvolvimento do processo de alfabetização. 

 

Meta Municipal 3 – Promover atendimento adequado em creche e pré-escolas aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, garantindo desenvolvimento social e cognitivo e 

respeito a sua individualidade. 

 

Meta Municipal 4 – Garantido o atendimento em tempo integral no mínimo em 50% 

(cinquenta por cento) das escolas de Educação Infantil até final de 2018, com qualidade 

equiparada ao estabelecido para a meta 2 desta modalidade. 
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Ações a serem desenvolvidas para as Metas Municipais 1, 2, 3 e 4: 

1 – Ampliação do atendimento nas unidades existentes por meio das adaptações físicas 

necessárias e contratação de pessoal; 

 

2 – Construção de novas unidades e contratação de pessoal para atendimento da demanda em 

áreas de expansão do município; 

 

3 - Avaliar a modalidade com base em instrumentos nacionais e locais, a fim de aferir a 

infraestrutura física, o quadro de pessoal e os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

empregados nela; 

 

4 - Buscar a articulação entre programas formação inicial e continuada, de pós-graduação e 

cursos de formação de professores para a educação infantil, de modo a garantir a construção 

de currículos capazes de incorporar os avanços das ciências no atendimento da população de 0 

a 4 anos; 

 

5 – Estabelecer relações estreitas com governos estadual/federal e iniciativa privada para 

obtenção de recursos extras para a modalidade; 

 

6 – Contratação de pessoal especializado para atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais, observadas as possibilidades do erário Público; 

 

7 – Contratação de auxiliares educacionais para auxiliar as turmas de 0 a 3 anos e também 

crianças com necessidades especiais;  

 

8 – Aquisição de material pedagógico e mobiliário adequado a Educação Infantil. 
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 Metas Municipais em atendimento as Metas 2 e 5 do PNE. 

           Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais: 
 

Meta Municipal 5 – Manter a universalização do atendimento nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental anos iniciais e finais, com garantia de acesso e permanência dos alunos na 

escola mais próxima, oportunizando a eles as habilidades e competências necessárias para 

efetivo sucesso no ano letivo seguinte, assim como sua continuação no Ensino Médio. 

 

Meta Municipal 6 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os 8 (oito) anos de idade, 

durante os primeiros 5 (cinco) anos de vigência do PME; no máximo, até os 7 (sete) anos de 

idade, do sexto ao nono ano de vigência do PME; e até o final dos 6 (seis) anos de idade, a 

partir do décimo ano de vigência do PME. 

 

Ações a serem desenvolvidas para as Metas Municipais 5 e 6: 

1 – Ampliação do atendimento nas unidades existentes por meio das adaptações físicas 

necessárias e contratação de pessoal; 

 

2 - Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico especifico, a fim de 

garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

 

3 – Aplicar os recursos de avaliação externa. Como PROVA BRASIL e ANA, para aferir a 

alfabetização das crianças, bem como as avaliações diagnosticas internas que possibilitem a 

implementação de medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do 3º ano 

do ensino fundamental; 

 

4 – Utilizar tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, assegurada a diversidade 

de métodos e propostas pedagógicas, com a finalidade de oferecer possibilidades para que a 

alfabetização aconteça até o 3º ano do ensino fundamental; 
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5 – Oferecer reforço escolar no mesmo período em que o aluno frequenta a escola e, nos casos 

em que a dificuldade individual de aprendizagem for mais intensa, oferecer o reforço escolar 

no contra turno, disponibilizando metodologia diversificada que possibilitem ao educando 

avanço necessário na sua aprendizagem; 

 

6 – Oferecer serviço profissional especializado, fonoaudiólogo, psicólogo e psicopedagogo, 

de apoio e tratamento às crianças com dificuldades de aprendizagem e necessidades 

educacionais especiais. 

 

 

 

 

Meta Municipal em atendimento a Meta 3 do PNE. 

Ensino Médio: 

 

Meta Municipal 7 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a 

taxa liquida de matriculas no ensino médio para 85%( oitenta e cinco por cento). 

 

Ações a serem desenvolvidas para a Meta Municipal 7: 

1 – Manter e ampliar programas e ações para correção de fluxo do ensino fundamental por 

meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela 

adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e 

progressão parcial, de forma a reposiciona-lo no ciclo escolar compatível com a sua idade; 

 

2 – Garantir a oferta da participação em eventos culturais, bem como a ampliação da pratica 

desportiva, integrada ao currículo escolar para os alunos da Rede Estadual; 

 

3 – Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, 

em articulação com os serviços de assistência social, saúde e de proteção à adolescência e à 

juventude; 
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4 – Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e exercício 

da cidadania; 

 

5 – Garantir o transporte dos alunos da zona rural, de forma a não prejudicar a frequência e o 

aproveitamento dos estudos. 

 

 

 

Meta Municipal em atendimento a Meta 4 do PNE. 

Educação Especial: 

 

Meta Municipal 8 – Manter a oferta de ensino às crianças com atendimento educacional 

especializado complementar àqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação, assegurando a transversalidade da educação especial na 

educação infantil e fundamental. 

 

 

Ações a serem desenvolvidas para a Meta Municipal 8: 

1 - Em cada segmento, trabalhar junto à comunidade escolar com o objetivo de encontrar 

fórmulas de atendimento a essas crianças de maneira a promover inclusão em sala regular, 

inclusive com a implantação de ambientes próprios para esta demanda especifica; 

 

2 - Dirigir e manter constantes debates, promovendo capacitações de professores e 

profissionais de apoio em cada unidade escolar, para que as diferenças individuais entre esses 

alunos sejam enfrentadas com um projeto viável de flexibilização do processo ensino-

aprendizagem; 

 

3 – Firmar parcerias com entidades afins, de direito particular, privado ou não governamental, 

para complementação monitorada de atendimentos para demandas específicas do setor. 
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4 - Implantar em colaboração com o Estado e a União salas de recursos multifuncionais e 

fomentar a formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado 

complementar nas escolas da rede municipal de ensino; 

 

5 – Manter a acessibilidade nas escolas públicas para garantir o acesso e a permanência na 

escola dos alunos com deficiência, por meio de adequação arquitetônica, oferta de transporte 

acessível, da disponibilidade de material didático apropriado e de recursos e tecnologias 

assistiva; 

 

6 – Ofertar, em parceria com escolas especializadas o na rede regular de ensino, a educação 

bilíngue em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, bem como a adoção do Sistema de Braile 

de leitura. 

 

 

 

 

Meta Municipal em atendimento a Meta 6 do PNE. 

Educação Integral: 

 

Meta Municipal 9 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas públicas da rede municipal. 

 

 

 

Ações a serem desenvolvidas para a Meta Municipal 9: 

1 -  Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica em tempo integral por meio 

de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinar, inclusive culturais e 

esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob a 

responsabilidade da mesma, passe a ser igual ou superior a 07 (sete) horas diárias durante 

todo ano letivo; 
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2 -  Implantar, em regime de colaboração com o Governo Federal ou Estadual, programa de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio de instalação de quadras esportivas, 

laboratórios – inclusive informática – espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios 

e outros equipamentos, bem como a produção de material didático e de formação de recursos 

humanos para a educação em tempo integral; 

3 -  Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e locais públicos como biblioteca municipal, Projeto GURI, Escola da Juventude, 

praças, parques, quadras esportivas para a prática de atividades complementares; 

4 -  Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais 

de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na faixa etária de 04 (quatro) a 17 

(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar ofertado em sala de aula regular, sala de recurso multifuncional da própria escola 

ou em instituições especializadas; 

5 -  Atender em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças 

pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 

 

 

Meta Municipal em atendimento a Meta 7 do PNE. 

Qualidade da Educação Básica: 

Meta Municipal 10 – Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

seguintes médias nacionais para o IDEB: 

Tipo de Ensino 2º ano de 
vigência do 

PME 

4º ano de 
vigência do 

PME 

6º ano de 
vigência do 

PME 

8º ano de 
vigência do 

PME 

10º ano de 
vigência do 

PME 
Fundamental 
Anos Iniciais 

6.0 6.4 6.8 7.0 7.1 

Fundamental 
Anos Finais 

5.5 5.8 6.0 6.2 6.4 

E. Médio 4.7 4.8 5.0 5.2 5.4 
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Ações a serem desenvolvidas para a Meta Municipal 10: 

1 – Manter programas e parcerias para atualização pedagógica dos professores, equipe 

técnica, gestores, visando a melhoria das condições ensino/aprendizagem. 

2 - Assegurar que: 

a) no quinto ano da vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos alunos do 

Ensino Fundamental e Médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação 

aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 50% 

(cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PME, todos os estudantes do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado e desenvolvimento de seu 

ano de estudo e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

3 - Realizar processo de avaliação interna, a fim de que os instrumentos de avaliação orientem 

as dimensões a serem fortalecidas, para que as escolas providenciem um planejamento 

estratégico, com a finalidade de melhoria contínua da qualidade educacional; 

4 - Fazer e monitorar o PAR (Plano de Ações Articuladas) com vistas à melhoria da qualidade 

de ensino no que tange à formação de professores e profissionais de serviço de apoio escolar, 

ampliação e o desenvolvimento de recursos pedagógicos, aquisição de equipamentos e 

melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar; 

 

5 - Divulgar os resultados do IDEB de todas as escolas públicas do município, possibilitando 

a transparência e o acesso às informações do índice; 

 

6 - Utilizar tecnologias educacionais para a Educação Infantil, para o Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com uso de 

softwares específicos para estimular a aprendizagem nas diversas disciplinas; 
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7 - Garantir transporte gratuito para todos os alunos que residem no campo, na faixa etária da 

educação obrigatória, mediante prestação de transporte de qualidade. Se necessário, promover 

a renovação da frota de veículos escolares, visando o bom atendimento a essa demanda, assim 

como a redução da evasão escolar e o tempo médio de deslocamento do aluno até a unidade 

escolar; 

8 - Celebrar convênio, a fim de que o município em parceria com o Governo Federal e 

Estadual, garanta a oferta de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde a todos os alunos e em todas as etapas da Educação Básica; 

9 - Assegurar a todas as escolas públicas de Educação Básica, água tratada e saneamento 

básico, energia elétrica, acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta 

velocidade, acessibilidade à pessoa com deficiência, acesso a bibliotecas, acesso a espaços 

para a prática de esportes e a bens culturais, às artes e a equipamentos e laboratórios de 

Ciências; 

10 - Utilizar as diretrizes pedagógicas para a Educação Básica e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais Comuns, como objeto norteador do processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

do Ensino Fundamental e Médio; 

11 -  Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 

ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a 

violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção de providências adequadas que 

promovam a construção da cultura de paz e ambiente dotado de segurança para a comunidade; 

12 - Acolher no ambiente escolar, possibilitando a permanência na escola, de adolescentes e 

jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando-

se os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de que trata a Lei 8.069, de 

13 de julho de 1.990; 

13 -  Garantir a permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em 

regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº 8069, 

de 13 de julho de 1.990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
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14 -  Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a História e as Culturas Afro-

Brasileira e Indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº10.639, de 09 

de janeiro de 2.003, e 11.645, de 10 de março de 2.008, assegurando-se a implementação das 

respectivas diretrizes curriculares nacionais por meio de ações colaborativas com Seminários 

de Educação para a diversidade étnico-racial, Conselhos Escolares, Equipes Pedagógicas e a 

Sociedade Civil; 

15 - Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, de 

modo a valorizar o mérito do corpo docente e da comunidade escolar. 

 

 

 

 

Metas Municipais em atendimento as Metas 8, 9, 10 e 11 do PNE. 

Elevação da escolaridade, Alfabetização de Jovens e Adultos e Ensino 

Profissionalizante: 

 

Meta Municipal 11 – Promover alfabetização plena em 100% dos matriculados, garantindo a 

eles o aprendizado em oralidade, leitura e escrita, bem como domínio de cálculo e solução de 

problemas que envolvam raciocínio lógico, integrados com noções básicas 

profissionalizantes, para que possam desenvolver habilidades e competências necessárias à 

sua inserção nas diferentes dimensões sociais, no mundo do trabalho, nos espaços da estética 

e na abertura dos canais de participação cidadã. 

 

Meta Municipal 12 – Incentivar as matrículas da educação profissional técnica de nível 

médio, assegurando a qualidade da oferta dessa modalidade de ensino. 
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Ações a serem desenvolvidas para as Metas Municipais 11 e 12: 

1– Desenvolver programas de implementação de matrículas, promovendo acesso e 

permanência de alunos dessa modalidade na escola; 

 

3 – Ampliação do atendimento das salas de informática nas unidades escolares;  

 

4 – Estimular os alunos da EJA a frequentarem cursos profissionalizantes oferecidos através 

de parcerias que se propõe a tal; 

 

5 – Implantar em parceria com as escolas da rede, um projeto para levantamento da situação 

dos analfabetos de 15 a 29 anos; 

 

6 – Oferecer a esta faixa etária de 15 a 29 anos o EJA nas escolas da rede; 

  

7 - Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e 

monitoramento de acesso à escola, motivos de ausência e baixa frequência e apoio à 

aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede 

regular de ensino público; 

 

8 - Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria; 

 

9 - Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível 

de escolaridade, por meio de acesso à educação de jovens e adulto articulada à educação 

profissional; 

 

10 - Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e alunos com 

deficiência, articulando os sistemas de ensino, a rede federal de educação profissional e 

tecnológica, as universidades, com tecnologias assistidas que favoreçam a efetiva inclusão 

social e produtiva dessa população. 
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11 -  Fomentar a oferta da Educação Profissional Técnica de nível médio por meio de parceria 

com instituições de ensino especializadas; 

 

12 - Possibilitar o empréstimo de salas de aula nas escolas municipais, a fim de que aconteça 

a oferta da educação profissional técnica de nível médio em ambiente educacional formal; 

13 - Oferecer transporte coletivo de qualidade para os jovens e adultos residentes nesse 

município que desejam cursar a Educação Profissional Técnica de nível nas cidades vizinhas. 

 

 

 

 

Metas Municipais em atendimento as Metas 12, 13 e 14 do PNE. 

Ensino Superior: 

 

Meta Municipal 13 - Incentivar a população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos a 

matricular-se e a cursar regularmente a educação superior, visando a qualificação desses 

jovens e incentivar a formação de Mestres e Doutores.  

 

Ações a serem desenvolvidas para a Meta Municipal 13: 

1 - Possibilitar o empréstimo de salas de aula nas escolas municipais, a fim de promover a 

educação superior em ambiente educacional formal; 

2 - Viabilizar o transporte escolar coletivo dos alunos do campo para as instituições de ensino 

que ofereçam educação superior; 
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3 - Oferecer transporte coletivo de qualidade para os jovens e adultos residentes nesse 

município que desejam cursar a educação superior nas cidades vizinhas; 

4 - Incentivar os professores residentes no município a participarem de cursos de pós-

graduação em mestrado e doutorado, presencial ou à distância, via cursos em instituições de 

ensino público, particular ou via Plataforma Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

Metas Municipais em atendimento as Metas 15, 16, 17, 18 e 19 do PNE. 

Gestão Educacional: 

 

 

Meta Municipal 14 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados e o 

Município, política nacional de formação e valorização dos profissionais da educação, 

assegurando que todos os professores da educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura. 

 

Meta Municipal 15 - Incentivar a formação, em nível de pós-graduação de 70% (cinquenta 

por cento) dos professores da educação básica municipal até o último ano de vigência desse 

Plano e garantir o acesso a todos os profissionais da educação básica, em cursos de formação 

continuada em sua área de atuação, oferecidos via plataformas de estudos, considerando as 

demandas, necessidades e contextualização do sistema de ensino. 
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Meta Municipal 16 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente até o fim da vigência deste PME 

 

Meta Municipal 17 – Assegurar, no prazo de 02(dois) anos, a revisão do Plano de Carreira 

para o Profissionais da Educação Básica Pública, tomando como referência o piso salarial 

nacional profissional. 

 

 

Meta Municipal 18 - Implantar um projeto para efetivação da gestão democrática da 

educação, com critérios de mérito e desempenho e consulta pública à comunidade escolar até 

o fim da vigência deste PME. 

 

 

Ações a serem desenvolvidas para as Metas Municipais 15, 16, 17 e 18: 

1 - Ampliar a oferta de licenciatura por meio de parceria com entidades educacionais 

especializadas, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da 

educação básica; 

2 - Viabilizar a participação dos profissionais do magistério em plataforma eletrônica 

organizada pelo Governo Federal ou Estadual, com a finalidade de participação em curso de 

formação inicial e continuada, bem como para divulgação e atualização dos currículos 

eletrônicos dos docentes; 

3 - Incentivar a participação dos professores do município a cursarem licenciatura que 

apresente em seu currículo renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco da 

aprendizagem no aluno e que dívida a carga horária em formação geral, formação na área do 

saber e didática específica, além de incorporar as modernas tecnologias de informação e 

comunicação; 

4 - Valorizar o estágio, possibilitando que os universitários realizem o trabalho sistemático de 

conexão entre a formação acadêmica dos graduados e as demandas da educação básica; 
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5 - Manter 100%( cem por cento) da ocupação dos cargos de professor, na rede pública 

municipal e estadual do município, ocupados por profissionais graduados em nível superior 

em atuação na educação básica, na área de conhecimento em que trabalham; 

6 - Ampliar a oferta de acesso do portal eletrônico do material didático contratado para 

subsidiar a atuação dos professores da educação básica pública municipal, disponibilizando 

acesso gratuito de materiais didáticos e pedagógicos suplementares; 

7 - Incentivar os professores das escolas públicas de educação básica do município a acessar 

os bens culturais por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura; 

8 -  Buscar a oferta de Formação Continuada para os professores e professoras da rede pública 

municipal de ensino, com a orientação de profissionais na área da educação, com oficinas, 

dias de reflexão com palestras e plantão de dúvidas via internet, com a utilização de Tablet 

com programas previamente gravados e profissionais on-line para tirar dúvidas pertinentes 

aos assuntos apresentados; 

9 - Atualizar o piso salarial para os professores da rede pública municipal anualmente; 

10 - Reavaliar, sempre que necessário, as disposições legais municipais que tratam da carreira 

dos profissionais do magistério público municipal; 

11 - Cobrar do Congresso Federal assistência financeira específica para implementação de 

políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular no que se refere ao 

pagamento do piso salarial nacional profissional (complementação da União); 

12 - Estruturar a rede pública de educação básica municipal, de modo que, pelo menos 90% 

(noventa por cento) dos respectivos profissionais do magistério sejam ocupantes de cargo de 

provimento efetivo e que estejam em exercício de rede; 

13 - Realizar concurso municipal com a finalidade de preencher os cargos vagos para a 

efetivação do professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e Professor de 

Educação Infantil; 
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14 - Comprovar regulamentação de lei específica da matéria em questão que considere para a 

nomeação dos diretores de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho; 

 

15 - Incentivar a capacitação dos membros dos conselhos de acompanhamento e controle 

social do FUNDEB, do Conselho de Alimentação Escolar, dos Conselhos Escolares e do 

Conselho Municipal de Educação; 

 

16 - Estimular a formação de grêmios estudantis e de associação de pais e mestres; 

 

17 - Estimular o fortalecimento de Conselhos Escolares e Conselhos Municipais de Educação, 

como instrumento de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, 

assegurando-lhes condições de funcionamento autônomo; 

 

18 - Estimular a participação e a consulta na formulação dos Projetos Político Pedagógicos, 

Currículos Escolares, Planos de Gestão Escolar e Regimentos Escolares por profissionais da 

educação, alunos e familiares. 

 

 

 

 

 

Meta Municipal em atendimento a Meta 20 do PNE. 

Financiamento da Educação: 

 

Meta Municipal 19 – Pleitear junto aos poderes públicos ampliação das verbas de modo a 

atingir 7% do PIB até 2019 e 10% até 2024.  

 

Ações a serem desenvolvidas para a Meta Municipal 19: 

1 – Desenvolver o Custo Aluno Qualidade (CAQ) e definir como indicador prioritário para o 

financiamento de todas as etapas e modalidade da educação básica; 
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2 – Formular em parceria om a sociedade civil, a metodologia de cálculo do CAQ, 

considerando os investimentos em qualificação e remuneração de pessoal docente e dos 

demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 

conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material 

didático-escolar, de alimentação e de transporte escolar, bem como de outros indispensáveis 

ao processo de ensino-aprendizagem. 
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