LEI Nº 3.281, DE 25 DE JUNHO DE 2.015

“APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARARAPES, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições legais;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Guararapes, Estado de São
Paulo, APROVA e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante do
documento Anexo, com duração de dez anos.
Parágrafo Único: São diretrizes do PME:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação
de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se
fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - valorização dos (as) profissionais da educação;

Art. 2º. As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de
vigência deste Plano Municipal de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para metas e
estratégias específicas.
Art. 3º - O monitoramento e avaliação do presente Plano Municipal de
Educação far-se-áno transcorrer dos 10 (dez) anos de sua validade e será feito na seguinte
conformidade:

I – apresentação de relatórios anuais, elaborados pela equipe técnica do Departamento Municipal de
Educação, em colaboração com o Conselho Municipal de Educação, onde constarão as metas
cumpridas e as não cumpridas no decorre do período;
II - encaminhamento dos relatórios ao Prefeito Municipal e à Câmara de Vereadores;
III - realização de Conferências Municipais de Educação, para revisões periódicas e repactuação das
metas, sendo a primeira realizada no final do 4º ano de vigência deste Plano e a segunda no final do 8º
ano.
§ 1.º - A Câmara Municipal, por intermédio da Comissão de Educação, Saúde, Obras e Serviços
Públicos acompanhará a execução do Plano Municipal de Educação.
§ 2.º - As revisões propostas pelas Conferências Municipais de Educação, de que trata o inciso III,
serão feitas por intermédio de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo
Municipal, cabendo à Câmara Municipal aprovar as medidas legais decorrentes.
Art. 4º - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais
do município serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes do Plano Municipal de
Educação.
Art. 5º - O município empenhar-se-á na divulgação deste Plano e da
progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente e
acompanhe sua implementação.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Guararapes, 25 de junho de 2.015

Edenilson de Almeida
Prefeito

PUBLICADA E ARQUIVADA pelo Departamento Administrativo da
Prefeitura Municipal de Guararapes e pela imprensa local.

Stella Christina Marino Russo Covolo
Dirª Deptº Administrativo
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1 Apresentação

A elaboração do Plano Municipal de Educação decorre do disposto na Lei Federal nº
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, e que
determinou que os Municípios deveriam elaborar seus correspondentes Planos no prazo de
1 (um) ano. Neste sentido dispôs a Lei nº 13.005/14:

Art. 8º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei,
em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no
prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 1º - Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação
estratégias que:

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas
sociais, particularmente as culturais;

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das
comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a
diversidade cultural;

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial,
assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e
modalidades;

IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas
educacionais.

§ 2º - Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo,
9

serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade
educacional e da sociedade civil.

Para dar cabo de tão importante tarefa, foi nomeada por meio da Portaria/Decreto nº
3214 de 17/4/2015, a Comissão representativa da sociedade e comissão técnica de
adequação e elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação, 2015/2025.
A Comissão que conta com alguns membros do Conselho Municipal de Educação,
juntamente com a equipe técnica do Departamento Municipal de Educação elaborou o texto
base que fora submetido à sociedade civil por meio da Audiência Pública, realizada em
15/6/2015.
Após, foi elaborado o projeto de lei e o Plano foi submetido à aprovação da Câmara
Municipal.
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2 Introdução

2.1 Caracterização Geral do Município de Guararapes

2.1.1 Histórico

GUARARAPES-FOTO:AQUILEST - GUARARAPES - SP

A história de Guararapes, vocábulo indígena que significa som produzido por queda ou
pancada, teve início em 1.908, quando os irmãos Pinto de Oliveira (Antonio, Joaquim e
Prisciliano), procedentes de Minas Gerais, mais precisamente de Varginha, compraram
terras situadas entre os córregos Jacaré e Frutal e nelas se estabeleceram.
A chegada de algumas famílias deu-se em 1.920, após a construção da estrada de
Aguapeí-Tietê, por Manoel Bento da Cruz.
Em 1.927, os irmãos Pinto de Oliveira, resolveram lotear sua propriedade, entregando a
tarefa à Companhia Paulista de Colonização Ltda. Investida de plenos poderes para a
realização do objetivo, aquela empresa pôde, através de contratos liberais firmados com os
compradores, desincumbir-se rapidamente da missão que lhe foi confiada e, dessa forma,
contribuir para o progresso, já evidenciado com a construção da estrada do Aguapeí.
Em 1.928, foi feita a doação, para que se formasse o patrimônio. Nesse mesmo ano,
com o avanço da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, foi projetada a construção de uma
estação em terras dos irmãos Pinto de Oliveira, um pouco além do Córrego Frutal. Confiou11

se ao Engenheiro Mário Barroso Ramos, o projeto de arruamento e loteamento, sendo o dia
08 de dezembro de 1.928 escolhido para data oficial da fundação da cidade, tendo por
Padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Como parte das solenidades, celebrar-seia, na data prevista, missa campal, em frente ao cruzeiro, construído para aquela finalidade.
Chuvas torrenciais entretanto impediram a realização do ato religioso e deram ensejo a que
as festividades programadas tivessem lugar em Araçatuba. Devido à abundância de
jabuticabeiras na região, denominou-se de "Frutal" ao Patrimônio.
Em 08 de dezembro de 1.929, ocasião em que se comemorava o primeiro aniversário da
fundação do povoado, Monsenhor Adauto Rocha, vigário da Paróquia de Araçatuba celebrou
missa campal e abençoou o lançamento dos primeiros tijolos da Capela construída por Luís
Ferreira.
No ano seguinte, foi inaugurada a Estação Ferroviária.
Por ocasião da elevação do patrimônio à categoria de Distrito de Paz no município e
comarca de Araçatuba, por intermédio do Decreto-Lei Estadual nº 6.546, de 10 de julho de
1.934, o então Departamento das Municipalidades houve por bem mudar o nome da cidade
para GUARARAPES, em homenagem ao importante fato da nossa história.
O Distrito é elevado à categoria de Município, por intermédio da Lei Estadual nº 2.833,
de 05 de janeiro de 1.937, emancipando-se politicamente de Araçatuba.
Sua instalação foi em 06 de junho de 1.937.
Eleva-se à categoria de comarca mediante a Lei nº 1.940, de 03 de dezembro de 1.952,
artigo 1º, e sua instalação se dá em 29 de abril de 1.953, DJE, 21.4.1.953, página 3.
O espírito dinâmico e empreendedor de seus habitantes continua a senda do progresso
e do desenvolvimento, e hoje Guararapes é uma cidade moderna, que recebe em seu seio,
pessoas de todo território nacional, atraídos pela fertilidade de suas terras, pela sua sólida e
pujante economia e acima de tudo, pelo exemplo de pioneirismo de sua gente trabalhadora
e hospitaleira.
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2.1.2 Diagnóstico SocioEconômico
Guararapes é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma
latitude 21º15'39" sul e a uma longitude 50º38'34" oeste, estando a uma altitude de 415
metros.
O objetivo do estudo sobre as características do município de Guararapes e da área de
abrangência em que está inserido visa retratar e dimensionar de forma panorâmica seus
principais indicadores socioeconômicos, envolvendo os aspectos relativos à população, à
produção, ao trabalho, ao emprego e à renda, de forma a contribuir para o processo de
elaboração do Plano Municipal de Educação, sobretudo no que se refere à fixação de
diretrizes, metas e estratégias.
Segundo os indicadores estatísticos da Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise
de Dados, a taxa de urbanização em 2014 era de 93,19%, abaixo da taxa registrada no
Estado, que era de 96,21%.
No ano de 2014, a população estimada pela Fundação SEADE do município foi de
31.270 habitantes, sendo que os homens representam 15.376 habitantes e as mulheres
representam 15.894 habitantes.
No tocante à população urbana e rural, houve uma migração significativa para a zona
urbana. Ocorre que no ano de 1980 a população rural representava 5.036 habitantes da
população do Município; já em 2014, último período registrado pela Fundação SEADE, a
população rural representava apenas 2.129 habitantes da população, em contrapartida, no
ano de 1980 a população urbana representava 17.416 habitantes, alcançando o aumento
expressivo de 29.141 habitantes no ano de 2014.
Levando em conta ainda os indicadores da Fundação SEADE, a taxa geométrica de
crescimento anual da população (2010/2014) foi de 0,56% ao ano, inferior ao índice de
0,87% do Estado, ou seja, observa-se um crescimento populacional abaixo da média
estadual. Fazendo-se uma projeção para os próximos dez anos, com base na taxa de
crescimento descrita, teremos o seguinte quadro populacional:
13

Ano

População

2015

31.445

2016

31.621

2017

31.798

2018

31.976

2019

32.155

2020

32.335

2021

32.516

2022

32.698

2023

32.881

2024

33.065

2025

33.251

Podemos verificar através da tabela abaixo, o desenvolvimento populacional por faixa
etária dos últimos anos, de acordo com os parâmetros da Fundação SEADE:

2010 2011 2012 2013

2014

População de 0 a 4 Anos

1.819 1.863 1.905 1.949 1.994

População de 5 a 9 Anos

1.901 1.886 1.869 1.852 1.835

População de 10 a 14 Anos

2.264 2.188 2.113 2.040 1.970

População de 15 a 19 Anos

2.381 2.359 2.336 2.313 2.288

População de 20 a 24 Anos

2.593 2.550 2.509 2.467 2.424

Guararapes População de 25 a 29 Anos

2.519 2.534 2.550 2.563 2.577

População de 30 a 34 Anos

2.337 2.373 2.408 2.444 2.477

População e Estatísticas Vitais População de 35 a 39 Anos

2.246 2.262 2.279 2.294 2.309

População de 40 a 44 Anos

2.285 2.275 2.264 2.251 2.239

População de 45 a 49 Anos

2.307 2.298 2.288 2.277 2.266
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População de 50 a 54 Anos

1.905 1.973 2.041 2.112 2.183

População de 55 a 59 Anos

1.548 1.604 1.661 1.720 1.781

População de 60 a 64 Anos

1.293 1.328 1.364 1.399 1.436

População de 65 a 69 Anos

1.053 1.081 1.110 1.140 1.167

População de 70 a 74 Anos
População de 75 Anos e Mais

891

900

910

920

928

1.240 1.278 1.317 1.356 1.396

Fonte: Fundação SEADE (2015)

Quanto ao nível socioeconômico do município, os indicadores apontam os resultados
configurados nas tabelas a seguir:

1991

2000

2010

Rendimento Médio Mensal das Pessoas
Responsáveis pelos Domicílios Particulares

669,82 1.282,49

Permanentes (Em reais correntes)
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes sem Rendimento (Em

3,36

5,56

10,26

7,42

0,71

1,43

15,51 18,08

24,45

31,01 20,95

33,42

17,84 17,91

13,11

%)
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes com Rendimento de
Guararapes

até 1/2 Salário Mínimo (Em %)
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes com Rendimento de
Mais de 1/2 a 1 Salário Mínimo (Em %)
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes com Rendimento de
Mais de 1 a 2 Salários Mínimos (Em %)
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes com Rendimento de
Mais de 2 a 3 Salários Mínimos (Em %)
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Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes com Rendimento de

10,83 16,26

9,92

9,33

13,22

5,67

Particulares Permanentes com Rendimento Maior 4,41

7,31

1,74

Mais de 3 a 5 Salários Mínimos (Em %)
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes com Rendimento de
Mais de 5 a 10 Salários Mínimos (Em %)
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios

que 10 Salários Mínimos (Em %)
Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes sem Declaração de

0,30

Rendimento (Em %)
Domicílios Particulares com Renda per Capita de

4,69

até 1/4 do Salário Mínimo (Em %)
Domicílios Particulares com Renda per Capita de

17,61

até 1/2 Salário Mínimo (Em %)
Renda per Capita (Em reais correntes)

277,84

645,78

Fonte: Fundação SEADE (2015)

A renda per capita da população, em 2010, registrada pela Fundação SEADE, foi de R$
645,78, um pouco abaixo da média do Estado de São Paulo que é de R$ 853,75. Registrese que o Rendimento Médio Mensal das Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes registrado em 2010 foi de R$ 1.282,49.

As taxas percentuais que indicam o rendimento salarial dos responsáveis por domicílio
refletem o fenômeno da concentração de renda, não caracterizando, pela análise dos dados
acima, uma distribuição de renda homogênea, pois a maior parte dos responsáveis por
domicílios encontram-se na faixa salarial entre 1 a 2 salários mínimos (33,42%). Em
seguida, temos os responsáveis por domicílios com rendimento salarial entre ½ e 1 salário
mínimo (24,45%). Não obstante, 13,11% dos domicílios particulares registram renda per
capita de 2 a 3 salários mínimos.
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1991
Empregos Formais de Homens
Empregos Formais de Mulheres
Empregos Formais

2000

2010

2013

2.340 2.558

3.186

4.217

1.133

1.891

2.380

3.271 3.691

5.077

6.597

1.282

1.048

952

2.068

931

Empregos Formais da Agricultura,
Pecuária, Produção Florestal, Pesca e

520

838

Aquicultura
Empregos Formais da Indústria
Empregos Formais da Construção

1.116 1.124
-

1

62

157

410

625

1.060

1.318

986

1.103

1.721

2.006

15,90 22,70

25,3

15,89

0,03

1,2

2,38

Indústria no Total de Empregos Formais 34,12 30,45

18,8

31,35

12,53 16,93

20,9

19,98

30,14 29,88

33,9

30,41

Empregos Formais do Comércio
Atacadista e Varejista e do Comércio e
Reparação de Veículos Automotores e
Motocicletas
Empregos Formais dos Serviços
Participação dos Empregos Formais da
Agricultura, Pecuária, Produção
Guararapes Florestal, Pesca e Aquicultura no Total
de Empregos Formais (Em %)
Participação dos Empregos Formais da
Construção no Total de Empregos

-

Formais (Em %)
Participação dos Empregos Formais da

(Em %)
Participação dos Empregos Formais do
Comércio Atacadista e Varejista e do
Comércio e Reparação de Veículos
Automotores e Motocicletas no Total de
Empregos Formais (Em %)
Participação dos Empregos Formais
dos Serviços no Total de Empregos
Formais (Em %)
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Rendimento Médio do Total de

546,94 1.263,86 1.753,01

Empregos Formais (Em reais correntes)
Fonte: Fundação SEADE (2015)

No município de Guararapes a distribuição da renda apresenta algumas particularidades
que devem ser consideradas. Podemos notar que, significativamente, o rendimento médio
no total de vínculos empregatícios de homens e mulheres teve um aumento quando
comparado os anos de 2000 e 2010. É possível verificar ainda que existe considerável
diferença no número de empregos formais entre homens e mulheres. Dos 5.077 empregos
formais registrados em 2010, apenas 1.891 eram de mulheres.

Dados mais recentes da Fundação SEADE, de 2013, apontam crescimento no número
de empregos formais, já que o número passou de 5.077 (2010) para 6.597 (2013),
representando, portanto, um crescimento de quase 30% em três anos. Vejamos:

EMPREGOS FORMAIS (HOMENS E MULHERES)
Setores

2010

2013

Comércio

1060

1318

Indústria

952

2068

Agropecuária

1282

1048

62

157

1721
5.077

2006
6.597

Construção
Serviços
Total
Fonte Fundação: SEADE (2015)

Da análise acima, podemos concluir que todos os setores dos empregos formais tiveram
um aumento, com exceção do setor da agropecuária, que teve uma diminuição.

As atividades econômicas predominantes no município são: industriais, comércio,
agropecuária e prestação de

serviços. Os microempreendedores individuais estão em

crescente expansão.
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Diante de tais informações, as perspectivas, em termos econômicos, são otimistas e,
portanto, o PME poderá representar o instrumento necessário para a melhoria do quadro
social. São as dimensões econômica e educacional que promovem significativo avanço do
desenvolvimento social. Se o município caminhar na direção de políticas públicas
complementares (saúde, habitação, entre outras) poderá atingir, no final da década, um
padrão de vida bem mais elevado.

Por certo, todos esses indicadores estatísticos, bem como a realidade municipal, foram
levados em conta na elaboração do presente Plano Municipal de Educação, instrumento
fundamental para que o município defina com clareza suas responsabilidades na área
educacional e atue de forma organizada e planejada.

Como objetivo, o Plano pretende elevar sistematicamente o nível de escolaridade da
população, erradicar o analfabetismo e tornar a educação alavanca do desenvolvimento
socioeconômico e cultural, bem como instrumento imprescindível de enfrentamento da
pobreza e redução das desigualdades sociais. Para tanto, faz-se necessário o
aprimoramento da educação, pautada na qualidade em todos os níveis e modalidades.
2.1.3 Diretrizes, Objetivos e Prioridades.
O Plano Municipal de Educação é um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal,
com prazo de cumprimento superior ao mandato de dois governos. Não é, portanto, plano de
governo de apenas uma rede de ensino, mas deve ser articulado a todos os setores da
administração pública e da sociedade.
O Plano Municipal de Educação tem os mesmos princípios norteadores do
nacional:valorização dos profissionais e educação como direito, como instrumento de
desenvolvimento econômico e social e como fator de inclusão social.
O Plano Municipal de Educação, dessa forma, considera a Educação como sendo
estratégia para o combate à exclusão social e procura contemplar os quatro grandes eixos
de aprendizagem necessários ao mundo contemporâneo:
 a compreensão ampla de ideias e valores, indispensáveis ao exercício da cidadania
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(aprender a ser);
 a aquisição de conhecimentos e habilidades cognitivas básicas, que assegurem o
preparo para o desempenho profissional, considerando também os novos padrões
tecnológicos (aprender a fazer);
 desenvolvimento

do

pensar

e

de

aprendizagens

significativas,

implicando

competências cognitivas, instrumentos conceituais que favoreçam o conhecimento da
realidade e capacidade de transformação, habilidades de leitura, interpretação,
pesquisa e elaboração pessoal, capacidade no uso criterioso das novas tecnologias,
tudo visando o “aprender a aprender”, exigência da educação contemporânea;
 a formação de hábitos e valores que favoreçam o convívio com a mudança e com as
diferenças e promovam a solidariedade, a justiça e a rejeição das desigualdades
sociais (aprender a conviver).
As metas e prioridades do Plano Municipal de Educação têm como referência os
mesmos objetivos estabelecidos pela Constituição Federal, no artigo 214:
 A erradicação do analfabetismo;
 A universalização do atendimento escolar;
 A melhoria da qualidade de ensino;
 A formação para o trabalho;
 A promoção humanística, científica e tecnológica do País.

O Plano Municipal de Educação, também, norteou-se pelos mesmos objetivos
estabelecidos nacionalmente:
 A elevação global da escolaridade da população;
 A melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis;
 A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e
permanência com sucesso na educação pública;
 A democratização da gestão do ensino público.
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Assim, considerando as limitações sociais, econômicas e políticas financeiras, mas,
sobretudo o compromisso e a capacidade para responder aos desafios da educação
guararapense, este Plano Municipal de Educação atendendo aos princípios e deveres
estabelecidos, tanto na Constituição Federal, como na Constituição do Estado de São Paulo
e em consonância com as mais prementes necessidades sociais da população de
Guararapes, estabelece como prioridades:
 Progressiva universalização da Educação Infantil, direito da criança, e
opção da família de 0 a 3 anos. Universalização do atendimento das
crianças de 4 e 5 anos de idade a partir de 2016, em consonância com o
que dispõe o art. 6º da Emenda Constitucional nº. 59, de 11.11.09.
 Garantia do Ensino Fundamental de nove anos, em regime de
colaboração com o Estado, a todas as crianças de 6 a 14 anos,
assegurando o seu ingresso, permanência e conclusão desse ensino;
 Oferta de Educação Básica para Jovens e Adultos que a ela não tiveram
acesso ou que não concluíram educação básica na idade própria;
 Progressiva universalização do Ensino Médio, com garantia de acesso a
todos os jovens egressos do Ensino Fundamental;
 Valorização dos profissionais da educação com reajustes salariais
compatíveis à importância da profissão, especial atenção à formação
inicial dos professores da rede municipal, ao incremento de uma política
de oferta de formação continuada a esses profissionais ao longo da
carreira e à garantia adequada de trabalho visando à melhoria permanente
e promovendo a qualidade de ensino;
 Oferta de educação técnica-profissionalizante de acordo com o mercado
de trabalho do município e região.
 Ampliação do atendimento à Educação Superior.
Para cumprir esses objetivos educacionais que a sociedade exige, o PME (Plano
Municipal de Educação) prevê a necessidade de abertura institucional para parcerias com
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todos os setores da sociedade, a flexibilidade para incorporar soluções alternativas e novos
modelos para melhorar a qualidade da educação, a capacidade para definir prioridade, na
perspectiva da atuação de diferentes parceiros, o estabelecimento de exigências básicas de
qualidade de ensino e a implementação de sistema de avaliação e de financiamento que
permitam diminuir desigualdades sociais e desequilíbrios regionais.
Cabe ao Departamento Municipal de Educação a adoção de uma política que torne o
próprio processo de construção marcado, sobretudo, pela definição de diretrizes para as
escolas de acordo com os princípios e normas que regem a educação nacional, estimulem
a construção da identidade e da autonomia de cada uma delas, identificando e respeitando
as peculiaridades das várias situações escolares e pela preocupação com o sistema de
apoio que dê suporte ao desenvolvimento das ações propostas no projeto de cada escola.
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3 Níveis e Modalidades de Ensino
3.1 Educação Infantil

3.1.1 Diretrizes Político Pedagógicas
Do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos e onze
meses de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social,
complementando a ação da família e da comunidade (Lei nº 9394/96, art. 29).
O atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos e onze meses
de idade é definido na Constituição Federal de 1988 como dever do Estado em relação à
educação, oferecido em regime de colaboração e organizado em sistemas de ensino da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A incorporação das creches e préescolas no capítulo da Educação na Constituição Federal (art. 208, inciso IV) impacta todas
as outras responsabilidades do Estado em relação à Educação Infantil, ou seja, o direito das
crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade à matrícula em escola pública (art.
205), gratuita e de qualidade (art. 206, incisos IV e VI), igualdade de condições em relação
às demais crianças para acesso, permanência e pleno aproveitamento das oportunidades de
aprendizagem propiciadas (art. 206, inciso I).
Em conformidade com a lei maior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
afirma que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (Lei nº
9394/96, art. 1º, § 1º), mas esclarece que “Esta Lei disciplina a educação escolar que se
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias” (Lei nº
9394/96, art. 1º, § 1º). Em função disto, tudo o que nela se baseia e que dela decorre, como
autorização de funcionamento, condições de financiamento e outros aspectos, referem-se a
esse caráter institucional da educação.
Atividades como brincar, contar histórias, oficinas de desenho, pintura e música, além de
cuidados com o corpo, são recomendadas pelo referencial curricular para crianças
matriculadas no ensino infantil. O ensino em creches e pré-escolas faz parte da educação
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infantil (artigo 21 da LDB 9394/96) que evidencia o estímulo à autonomia das unidades
educacionais na organização flexível de seu currículo e a pluralidade de métodos
pedagógicos, desde que assegurem aprendizagem. Reafirma ainda os artigos da
Constituição Federal acerca do atendimento gratuito em creches e pré-escolas. O impacto
dessa etapa educacional é tão positivo na formação integral, na capacidade de
aprendizagem e na inteligência da criança que a importância da valorização desse nível de
ensino foi ressaltada na Declaração de Educação para Todos, aprovada na conferência
promovida pela UNESCO, em Jomtien (Tailândia), em 1990.
Neste mesmo sentido deve-se fazer referência ao Plano Nacional de Educação (PNE),
Lei nº 10172/2001, que estabeleceu metas decenais para que no final do período de sua
vigência, 2011, a oferta da Educação Infantil alcançasse 50% das crianças de 0 a 3 anos e
80% das de 4 e 5 anos, metas que ainda persistem como um grande desafio a ser
enfrentado pelo país.
Já o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014/2024, Lei nº 13005, de
25/06/2014, estabelece em sua meta 1: “universalizar, até 2016, a educação infantil na préescola 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 até o final da vigência deste PNE”.
Frente a todas essas transformações, a educação infantil vive um intenso processo de
revisão de concepções sobre a educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e
fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento
das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o
trabalho junto as crianças de até três anos em creches e como garantir práticas junto às
crianças de quatro e cinco anos que se articulem, mas não antecipem processos do Ensino
Fundamental.
Nesse contexto, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(Resolução CNE/CEB nº 1/99 e Parecer CNE/CEB nº 22/98) foram fundamentais para
explicitar princípios e orientações para os sistemas de ensino na organização, articulação,
desenvolvimento e avaliação de propostas pedagógicas. Embora os princípios colocados
não tenham perdido a validade, ao contrário, continuam cada vez mais necessários, outras
questões diminuíram seu espaço no debate atual e novos desafios foram colocados para a
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Educação Infantil, exigindo a reformulação e atualização dessas Diretrizes.

3.1.2 Um Pouco de História
A construção da identidade das creches e pré-escolas a partir do século XIX em nosso
país insere-se no contexto da história das políticas de atendimento à infância, marcado por
diferenciações em relação à classe social das crianças. Enquanto para as mais pobres essa
história foi caracterizada pela vinculação aos órgãos de assistência social, para as crianças
das classes mais abastadas, outro modelo se desenvolveu no diálogo com práticas
escolares.
Essa vinculação institucional diferenciada refletia uma fragmentação nas concepções
sobre educação das crianças em espaços coletivos, compreendendo o cuidar como
atividade meramente ligada ao corpo e destinada às crianças mais pobres, e o educar como
experiência de promoção intelectual reservada aos filhos dos grupos socialmente
privilegiados. Para além dessa especificidade, predominou ainda, por muito tempo, uma
política caracterizada pela ausência de investimento público e pela não profissionalização da
área.
Em sintonia com os movimentos nacionais e internacionais, um novo paradigma do
atendimento à infância - iniciado em 1959 com a declaração Universal dos Direitos da
Criança e do adolescente e instituído no país pelo artigo 227 da Constituição Federal de
1988 e pelo estatuto da criança e do Adolescente (Lei 8069/90) – tornou-se referência para
os movimentos sociais de “luta por creche”. Orientou também a transição do atendimento da
creche e pré-escola da concepção de favor aos socialmente menos favorecidos para a
compreensão desses espaços como um direito de todas as crianças à educação,
independentemente de seu grupo social.
O atendimento em creches e pré-escolas como um direito social das crianças se
concretiza na Constituição de 1988, como o reconhecimento da Educação Infantil como
dever do Estado com a Educação, processo que teve ampla participação dos movimentos
comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de redemocratização do país,
além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. A partir desse novo
ordenamento legal, creches e pré-escolas passaram a construir nova identidade na busca de
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superação de posições antagônicas e fragmentadas, sejam elas assistencialistas ou
pautadas em uma perspectiva preparatória a etapas posteriores de escolarização.
A Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentando
esse ordenamento, introduziu uma série de inovações em relação à Educação Básica,
dentre as quais, a integração das creches nos sistemas de ensino compondo, junto com as
pré-escolas, a primeira etapa da Educação Básica.
O Município de Guararapes realiza o atendimento à Educação Infantil há mais de 26
anos, sendo administrado pelo Departamento de Educação.
As primeiras instituições de Educação Infantil no nosso município foram: o “Parquinho
Infantil Brígida Cagnin Zancaner” hoje a EMEB Brígida Cagnin Zancaner e a Creche do
bairro Vila Nova, hoje denominada Creche Judith Niemeyer dos Santos.
Gradativamente foi-se efetivando a expansão física da rede e a maior busca da
qualificação da Educação Infantil.
No ano de 2006, através da Lei Complementar nº 114 de 26/12/2006 foi regulamentado,
após ampla discussão, o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de
Guararapes, estabelecendo oficialmente quais os direitos, deveres e benefícios do professor.
As instituições Públicas e Privadas de Educação Infantil vêm se tornando cada vez mais
necessárias como complementação à ação das famílias para garantir às crianças os
estímulos necessários a seu desenvolvimento físico, socioafetivo e cognitivo.
A

Proposta Pedagógica da Educação Infantil encontra-se atualmente em fase de

construção embasando-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,
Resolução nº 5 de 17 de Dezembro de 2009. Cada Unidade deve formular um projeto
pedagógico partindo da realidade da sua clientela e como se desenvolverão as práticas
pedagógicas. Atualmente a faixa etária de 3 à 5 anos conta com Sistema Apostilado.

3.1.3 Estrutura da Educação Infantil No Município
A Rede Municipal de Educação Infantil de Guararapes é composta atualmente por 6
creches e 9 pré-escolas, atendendo crianças de 0 a 5 anos e 11meses, a saber:
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Educação Infantil– período integral / Número de vagas

1. Creche Dr. Joaquim Marques de Oliveira / EMEB Dr. Abdul Aziz El Kadre - localizadas
no bairro Francisco Antoniolli com capacidade para juntas atenderem 180 crianças de
0 a 5 anos e 11 meses em período integral.
2. Creche Eurides Amaral Marques de Oliveira / EMEB Luzia Deangelo Sanches localizadas no bairro Industrial com capacidade para juntas atenderem 170 crianças
de 0 a 5 anos e 11 meses em período integral.
3. Creche Profª Maria de Lourdes Almeida Martins / EMEB Aimone Sala, localizadas no
bairro São Judas com capacidade para juntas atenderem 160 crianças de 0 a 5 anos
e 11 meses em período integral.
4. Creche Dr. Clineu Almeida / EMEB Iris de Freitas, localizadas no bairro Continental
com capacidade para juntas atenderem 180 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses em
período integral.
5. Creche Escola Elsa Fumie Umebayashi Nacagami, localizada no bairro Vila Medeiros
com capacidade para atender 130 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses em período
integral.
6. Creche Judith Niemeyer dos Santos / EMEB Prof. José Rossi Neto, localizadas no
bairro Vila Nova com capacidade para juntas atenderem 160 crianças de 0 a 5 anos e
11 meses em período integral.
Educação Infantil – período parcial / Número de vagas
1. EMEB Brígida Cagnin Zancaner, localizada no centro com capacidade para atender
170 alunos de 3 a 5 anos e 11 meses em período parcial.
2. EMEB Profª Elvira Guelli, localizada no bairro industrial com capacidade para atender
80 alunos de 3 a 5 anos e 11 meses em período parcial.
3. EMEB Prof. Francisco Almeida Ribeiro, localizada no bairro Copacabana com
capacidade para atender 120 alunos de 3 a 5 anos e 11 meses em período parcial.
4. EMEB Prof.ª Zelma Venâncio, localizada no bairro Aeroporto com capacidade para
atender 114 alunos de 3 a 5 anos e 11 meses em período parcial.
A rede Privada de Educação Infantil, é composta por 4 escolas, sendo elas: Colégio
Lúmen, Associação de Ensino Guararapes, Letrinhas Amigas e Escola Monte das Oliveira
que juntas tem 229 alunos matriculados.
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3.1.4 Composição de Atendimento
Segundo informações obtidas através do Cartório de Registro do Município, nos anos de
2012 a 2015 tivemos um total de 1712 crianças nascidas de 0 a 5 anos e 11 meses. Deste
total, 1388 encontram-se matriculadas na rede municipal e 229 na rede privada, portanto
somente 95 estão fora da escola, sem solicitação de vagas.
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0 a 5 anos

400
200
0
Rede
Municipal

Rede
Privada

3.2 Ensino Fundamental
3.2.1 Diagnóstico
De acordo com o art. 208, inciso I da Constituição da República, o ensino fundamental
é obrigatório, de modo que todas as famílias estão obrigadas a matricularem seus filhos
nesse nível de ensino.
Por outro lado a Constituição determinou que é obrigação do Estado garantir o ensino
fundamental gratuito (art. 205 e 208), o que se fará prioritariamente por meio da atuação dos
estados membros, do Distrito Federal e dos municípios (C.F. art. 211, §§ 2º e 3º).
Sobre esse nível de ensino, a Lei Federal 9.394/96 – diretrizes e bases da educação
nacional – dispõe:
“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
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I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.”

O Plano Nacional de Educação (Lei nº. 13.005/14), a seu turno, estabeleceu meta no
sentido de garantir a universalização do ensino fundamental para toda a população de 6
(seis) a 14 (quatorze) anos, bem como que a mesma conclua esse nível de ensino na idade
recomendada.
No município de Guararapes o ensino fundamental está universalizado, de modo que a
meta principal é a manutenção da universalização do ensino, aliada a busca incessante da
qualidade.
Em nível nacional foram estabelecidas diretrizes para que os sistemas de ensino
organizem o ensino fundamental, (Resolução CNE/CEB n.º 7, de 14 de dezembro de 2010),
bem como as diretrizes operacionais para o fornecimento do ensino fundamental de nove
anos (Resolução CNE/CEB nº 1/2010).
De acordo com o art. 7º da Resolução CNE/CEB nº 7/10, as propostas curriculares do
Ensino Fundamental visarão desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da
escolarização, a saber:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da
tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e
valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo;
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IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Em Guararapes o município oferece o ensino fundamental gratuito para os anos iniciais,
enquanto que o estado oferece para os anos finais.
A rede municipal de ensino fundamental anos iniciais, está constituída pelas escolas:
EMEB Adelmo Almeida, EMEB Dr. Antônio Pinto de Oliveira e EMEB Profª Ivete Theodoro de
Oliveira, na seguinte conformidade:

Alunos
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2012
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2014
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matriculados

1.386
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1.304
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1300
1280
1260
2011 2012 2013 2014 2015

A rede privada de ensino fundamental anos iniciais está constituída pelas escolas:
Colégio Lúmen, SESI, Associação de Ensino Guararapes e Monte das Oliveiras, na seguinte
conformidade:

Alunos

2011

2012

2013

2014

2015

matriculados

435

429

430

443

447

30

450
445
440
435

Alunos
Matriculados

430
425
420
2011 2012 2013 2014 2015

A rede estadual de ensino fundamental anos finais, está constituída pelas escolas:
Escola Estadual Prof. Waldemar Queiroz, Escola Estadual João Arruda Brasil e
Estadual Prof. Aimone Sala na seguinte conformidade:

Alunos

2011

2012

2013

2014

2015

matriculados

1.259

1.247

1.259

1.202

1.195

1260
1250
1240
1230
1220
1210
1200
1190
1180
1170
1160

Alunos
Matriculados

2011 2012 2013 2014 2015
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Escola

Além do ensino gratuito, o ensino fundamental anos finais também é oferecido por meio
de instituições privadas, que são elas: Associação de Ensino, Colégio Lúmen, Monte das
Oliveiras e SESI, na seguinte conformidade:

Alunos

2011

2012

2013

2014

2015

matriculados

474

431

396

371

302

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Alunos
Matriculados

2011 2012 2013 2014 2015

São as seguintes as taxas de reprovação escolar e de evasão escolar segundo os dados
da Fundação SEADE (relativos a 2013):

1. A taxa de reprovação escolar ainda é considerável nos anos iniciais do ensino
fundamental oferecido pela rede municipal de ensino, alcançando 2,0%; já na rede
particular, a taxa é de 2,3% relativamente a este nível de ensino;
2. Em relação aos anos finais do ensino fundamental, ofertado pela rede estadual, a taxa
de reprovação escolar é de 2,8%; relativamente a rede particular, a taxa é de 0,5%;
3. Quanto à evasão escolar, a taxa relativa aos anos iniciais do ensino fundamental
ofertado pela rede municipal é de 0,1%, não há abandono nos anos iniciais do ensino
fundamental ofertado pela rede particular;
4. Relativamente nos anos finais do ensino fundamental, ofertado pela rede estadual, a
taxa de abandono é 0,7%; na rede particular não há abandono.

O ensino gratuito oferece serviços complementares de transporte e alimentação escolar.
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No ano de 2015 estão sendo atendidos pelo transporte escolar 489 alunos do Ensino Básico
das escolas municipais e estaduais e com o programa de alimentação escolar,
aproximadamente, 5248 alunos, da rede municipal e estadual.
O desenvolvimento de sistemas de informação e avaliação tem sido preocupação do
Município. Além do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB e do
Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, bem
como da Provinha Brasil, Prova Brasil e ANA. Atualmente tem se valido o município dos
indicadores demonstrados pelo IDEB, que demonstra o índice de desenvolvimento da
Educação Básica.
O IDEB, novo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica criado pelo MEC, faz
parte do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE lançado pelo governo federal em
abril de 2007 e trata-se de um indicador de qualidade educacional que combina informações
de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil e Saeb – Sistema de Avaliação da
Educação Básica), obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (5º e 9º anos do
ensino fundamental e 3º ano do ensino médio), com informações sobre o rendimento escolar
(taxas de aprovação, reprovação e abandono, medidas pelo Censo Escolar da Educação
Básica).
O IDEB nacional relativo aos anos iniciais do ensino fundamental ficou em 5,2 em 2013,
enquanto em 2011 havia sido de 5,0. O objetivo é que o Brasil atinja a média de 6 (seis)
pontos até o ano de 2021 para os anos iniciais do ensino fundamental.
No Estado de São Paulo a média registrada nos anos iniciais do ensino fundamental foi
de 5,7 pontos.
Já no Município de Guararapes o IDEB 2013 registrou média de 5,8 pontos na 1ª fase do
ensino fundamental da rede municipal, ou seja, acima da média projetada, que era de 5,6
pontos. Conforme pode ser observado, a média obtida por nosso Município foi superior à
média do Estado de São Paulo.

No entanto, vale ressaltar que o IDEB prevê metas individuais a serem atingidas por
cada município. No quadro abaixo é possível verificar a situação atual e as metas bienais
estabelecidas pelo MEC até 2021 para o Município de Guararapes:
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IDEBs observados e Metas para rede Municipal – Guararapes
Ensino

IDEB Observado

Metas Projetadas

Fundamental 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos Iniciais

-

-

5.3

5.8

-

-

-

5.6

5.8

6.1

6.3

6.6

Anos Finais

5.3

5.9

4.5

4.7

4.8

5.1

5.1

5.5

6.0

6.2

6.5

6.7

Fonte: INEP 2015

3.3 Ensino Médio
3.3.1 Diagnóstico
3.3.1.1

O Ensino Médio no Brasil: Uma Reflexão Sobre Seus Rumos

A discussão sobre o Ensino Médio tem como objetivo maior oferecer uma educação de
qualidade para todos. Isto ainda se apresenta como um desafio para nossa sociedade,
apesar de o Brasil ter conquistado alguns avanços significativos na legislação educacional.
O direito de todos, crianças, jovens e adultos está pautado pela legislação educacional
brasileira, sendo apresentado como dever da família e do Estado, com a finalidade de
desenvolver plenamente o educando, buscando seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN/1996), em seu artigo 21, afirma que o Ensino Médio é a etapa final da educação
básica, ou seja, conclui uma etapa de escolarização geral, visando à formação para a
cidadania, para o mundo do trabalho e para o prosseguimento de estudos. A Resolução
CNE/CEB, de 26 de junho de 1998, trata das Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio e
aponta três grandes princípios para sua consolidação. Sobre a Estética da Sensibilidade,
primeiro princípio, a ênfase está em se estimular a criatividade, o espírito inventivo, a
curiosidade, como também colaborar na construção de jovens capazes de suportar as
inquietações e incertezas do mundo contemporâneo. O segundo princípio, o da Política da
Igualdade, tem como premissa básica o conhecimento e o reconhecimento dos direitos e
deveres que sustentam a cidadania, buscando construir jovens cidadãos que possam
vivenciar em seu cotidiano o acesso aos bens sociais e culturais, sendo protagonistas de
sua vida pessoal e profissional. O princípio da Ética da Identidade pretende que os jovens
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possam buscar superar dicotomias e situações entre o “mundo da moral e o mundo da
matéria”, a dimensão pública e a privada, a fim de colaborar na construção de pessoas
sensíveis e igualitárias em seu meio. Algumas competências básicas estão também
explícitas nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, entre elas o desenvolvimento da
capacidade de aprender continuamente, do ser autônomo para pensar, do despertar para o
pensamento crítico, fundamental para o mundo de hoje. É apontada ainda como necessária,
a capacidade de prosseguir nos estudos, sendo flexível às novas condições que o mundo do
trabalho apresenta. É fundamental que os alunos do segmento do Ensino Médio atribuam
significados ao que aprendem, atrelando função política e social à realidade em que vivem;
precisam, ainda, compreender os mundos das ciências, das letras e da arte, percebendo
que só por este caminho poder-se-á iniciar um processo de transformação da sociedade em
que se vive, exercendo sua cidadania. O uso competente da Língua Portuguesa e demais
linguagens contemporâneas é instrumento de comunicação necessário para a vida pessoal
e profissional dos alunos, constituindo-se como elemento básico para pleitear oportunidades
na vida em sociedade. A partir destes pressupostos apresentados pela legislação específica
para o Ensino Médio, cabe aos governantes e aos profissionais da Educação um estudo
reflexivo sobre seu papel, seu significado para a vida dos jovens, que o tornam realidade. O
Ministério da Educação declara que há uma necessidade eminente de reestruturar o Ensino
Médio, não só ampliando o número de matrículas, quanto tornando este curso mais atrativo
e significativo para seus alunos. Na Rede Pública não se pode negar que a evasão é um dos
problemas mais sérios deste segmento, mas constatá-lo, simplesmente, não indica um
caminho para sua resolução. Se há a evasão, com boa margem de acerto nesta inferência, é
porque nosso currículo não se apresenta como atrativo para os alunos. O último resultado
publicado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), referente a 2010, aponta que os
jovens brasileiros concluem este segmento com defasagens básicas, inadmissíveis para um
público que tem uma vida pela frente, numa sociedade altamente competitiva. Independente
das Redes em que estudam, quer sejam públicas ou particulares, os resultados mostram
que os jovens, em sua maioria, saem do Ensino Médio com dificuldades de interpretar e
produzir textos, além de resolver operações e situações problema aquém das expectativas.
Ao elencar as possíveis causas desta situação, passamos pela formação ainda falha de
nossos professores; não em termos de competência técnica, mas em metodologias
adequadas para fomentar o interesse em aprender. Outra justificativa passa pela falta de
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professores em algumas disciplinas, como Química e Física, especialmente. Na verdade, em
termos de retribuição financeira, os salários pagos aos professores não são efetivamente
atrativos, o que não cativa novos profissionais dispostos a investir em sua formação
continuada pelo trabalho em empresas especializadas privadas. Uma crítica dirigida ao
Ensino Médio é a de que possa estar voltado à preparação para os vestibulares e para o
próprio ENEM, o que pode significar excesso de conteúdos, nem sempre explicados com
profundidade e significado para a formação do aluno, aliados à formação deficitária que já
advém do Ensino Fundamental. Posto isto, cabe levantar possibilidades para melhoria da
qualidade do Ensino Médio. Voltando à legislação, a LDBEN/1996 prevê que este segmento
visa formação para o exercício da cidadania, o mundo do trabalho e o prosseguimento dos
estudos. Estes direitos para serem garantidos necessitam de medidas como a melhor
formação dos docentes, uma organização didática e pedagógica das escolas, um currículo
adequado às expectativas dos jovens, além do envolvimento das famílias e da sociedade
civil no compromisso pela educação. Uma proposta possível é a revisão da matriz curricular
do Ensino Médio, tornando-a mais atrativa, podendo o aluno focar em determinada etapa do
curso para uma área do conhecimento que ele próprio poderá definir. Não se prescinde aqui
da necessidade de uma matriz básica para os anos iniciais do curso, mas se sugere um
aprofundamento em alguma área de interesse maior do aluno, tornando, assim, o Ensino
Médio mais significativo para ele. Propõe-se uma redistribuição horária mais equitativa entre
as áreas do conhecimento que compõem a formação básica, de ordem geral, além de uma
concentração de carga horária por área na última série do Ensino Médio. A proposta de
equidade entre as áreas está alicerçada na importância destes conhecimentos para a
formação integral do aluno, por outro lado, uma carga horária focada em uma área
específica, à escolha do aluno, justifica-se para atender aos interesses, habilidades e
necessidades dos mesmos. Os alunos precisam ter desenvolvida sua autonomia intelectual,
o que fará diferença no prosseguimento de estudos ou na sua inserção no mundo do
trabalho. Para isso, o incentivo às pesquisas se faz importante, não se esquecendo de que a
tecnologia faz parte da vida dos jovens e a escola pode e deve utilizá-la como ferramenta
para conciliar autonomia, pesquisa e aprendizado. Alguns desafios surgirão diante de tal
empreitada, como pensar na integração curricular entre as áreas do conhecimento, atrair
mais profissionais para a atuação docente, oferecer formação continuada aos profissionais
das diferentes disciplinas, e apoio e acompanhamento nas escolas. O trabalho acontece
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efetivamente na sala de aula e a escola deve contar desde a estrutura física, como a
aquisição de materiais diferenciados, espaços alternativos para o processo ensinoaprendizagem até uma articulação real entre o conhecimento e o cotidiano. Assim, a busca
por um Ensino Médio de qualidade precisa garantir o acesso, a permanência e a
aprendizagem do aluno no contexto escolar, envolvendo medidas políticas e administrativas
que possam assegurar a efetivação destes objetivos. Este caminho precisa contar com o
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, dando possibilidade
de avanço nos estudos; também, formar para o exercício da cidadania e mundo do trabalho,
desenvolvendo competências básicas para a faixa etária em que se encontram. Não se pode
desconsiderar o pleno desenvolvimento da pessoa humana, focado em valores e atitudes,
preparando o jovem para o hoje e o futuro. Para a efetivação e sucesso de novas iniciativas
para o Ensino Médio, faz-se imprescindível a vontade política de inserir os jovens como reais
cidadãos, preocupando-se que eles não sejam só índices a serem analisados, mas, pessoas
em formação, ainda na etapa básica proposta pelo Sistema de Ensino. Na faixa etária em
que estão os jovens no Ensino Médio, não se justifica um ensino conteudista, sem que
vejam a ligação intrínseca com suas vidas; por outro lado, não se pode minimizar os
conteúdos em nome de um ensino mais “prático”, o que acarretaria menores condições de
igualdade para a vida em sociedade. O Ensino Médio precisa de qualidade, uma matriz com
conteúdos que ofereçam significado aos alunos e uma metodologia em prol da
aprendizagem real, a fim de formar jovens para a vida em sociedade, independente da
classe social em que estejam.
3.3.2 Estrutura do Ensino Médio do Município de Guararapes
Existem hoje 06 unidades voltadas para educação média, no município de Guararapes.
É notável, no entanto, que 76,32% da oferta de Ensino Médio Regular, no município de
Guararapes no momento, concentram-se no Sistema Público da Secretaria de Estado da
Educação e 23,68% no setor privado.
No Município de Guararapes, o Ensino Médio no ano 2015 está sendo oferecido pela
rede estadual através da Escola Estadual João Arruda Brasil com 147 alunos, Escola
Estadual Prof. Aimone Sala com 305 alunos, Escola Estadual Prof. Waldemar Queiroz com
446 alunos, e na rede privada 325 alunos, totalizando 1223 alunos no município.
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Obs.: Dados coletados diretamente das escolas em março de 2015

Ensino Médio Regular
REDE DE ENSINO

ESTADUAL
MUNICIPAL

ANO
2010
NÚMERO
961

ANO
2011
NÚMERO
983

ANO 2012
NÚMERO
996

ANO
2013
NÚMERO
867

ANO
2014
NÚMERO
927

ANO
2015
NÚMERO
898

0

0

0

0

0

0

PRIVADA

111

187

191

186

198

220

Sistema S

93

108

87

98

123

105

1245

1278

1274

1151

1248

1223

TOTAL
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É preciso observar, em primeiro lugar, que, o fluxo escolar de 2010 a 2015 oscilou
significativamente sendo que em 2013 teve uma queda acentuada. Essa questão precisa
continuar sendo enfrentada e superada por meio da consolidação de medidas que
promovam a melhoria da qualidade do ensino oferecido.

Alunos que concluíram o Ensino Fundamental deram continuidade e concluíram
o Ensino Médio no município de Guararapes

Concluintes do Ensino Fundamental

Concluintes do Ensino Médio

2009

471 alunos

2012

392 alunos

2010

465 alunos

2013

366 alunos

2011

463 alunos

2014

361 alunos

500

450

400

350

300
Nota-se que ocorre uma evasão acentuada de alunos concluintes do Ensino Fundamental que não deram
prosseguimento aos estudos no Ensino Médio.

250

Ao se considerarem as taxas de aprovação e abandono do Ensino Médio, nos últimos
200

anos, combinadas com os indicadores de desempenho, como os do ENEM (Exame Nacional
do Ensino Médio), fica evidente o grande investimento que o Estado ainda deve fazer para
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garantir aos que ingressam e se mantém nesse nível de ensino, uma escola que provoca
aprendizagem com qualidade.
100

50

0
2009 e 2012

2010 e 2013

392011 e 2014

3.4 Educação Superior
3.4.1 Diagnóstico
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que a educação escolar
compõe-se de educação básica e de educação superior (art. 21).
A finalidade e os cursos e programas que compõem a educação superior estão descritos
nos artigos 43 e 44, respectivamente, da LDB.
No Brasil a maioria dos alunos matriculados na educação superior estão matriculados
em instituições privadas.
No Município de Guararapes contamos com uma Instituição de nível superior: FAG Faculdade de Guararapes - Uniesp, oferecendo os cursos de: Administração de Empresas,
Letras e Pedagogia, cursos com os quais a Prefeitura mantém convênio fornecendo bolsas
de estudos, de acordo com um diagnóstico sobre a situação sócioeconômica da família do
estudante requerente de tal benefício. Esse convênio tem permitido que alunos possam se
dedicar à sua formação profissional e consequentemente melhorar a sua condição
econômica e social.
A Prefeitura Municipal, através do programa de transporte escolar, contempla 635 alunos
que estudam em Araçatuba frequentando faculdades e cursos que o

município não

contempla.
Do ponto de vista da organização legal da educação superior, não cabe ao Município
atuar nesse nível de ensino, tarefa reservada à União, aos Estados e ao Distrito Federal.
Entretanto, o presente Plano deve estabelecer metas para esse nível de ensino,
reservando ao Município o papel de articulador e colaborador.
3.5 Educação de Jovens e Adultos
3.5.1 Diagnóstico
A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de
Educação, a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do
analfabetismo (art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos
humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade.
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As diretrizes nacionais da Educação de Jovens e Adultos, como modalidade da
Educação Básica nas etapas dos ensinos fundamental e médio, foram instituídas pela
Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5 de julho de 2000, do Conselho Nacional de Educação. Por
sua vez, através da Resolução CNE/CEB nº 03/2010, instituiu-se diretrizes operacionais
para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade
mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e
Educação de Jovens e Adultos.
De acordo com referidas Resoluções, cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura
e a duração dos cursos, respeitada a identidade desta modalidade de educação e o regime
de colaboração entre os entes federados (art. 6.º).
Embora tenha havido progresso com relação a essa questão, o número de analfabetos é
ainda excessivo no país. Em nosso município, de acordo com dados da Fundação SEADE,
em 2000 a taxa de analfabetismo da população com idade igual ou superior a 15 anos
correspondia a 9,40% da população. Em 2010, a taxa de analfabetismo registrada foi de
6,76%.

3.5.2 Ensino Fundamental (anos iniciais): Educação de Jovens Adultos

A Educação de Jovens e Adultos é oferecida pelo município nos anos iniciais do ensino
fundamental, na

EMEB

Antônio

Aparecido

Simões, situada no bairro Vila Medeiros

atualmente com 61 alunos matriculados.

Rede de Ensino Municipal

2011

2012

2013

2014

2015

41

39

53

68

61

3.5.3 Ensino Fundamental (anos finais): Educação de Jovens Adultos

A Educação de Jovens e Adultos nos anos finais, do Ensino Estadual é oferecida na
Escola Estadual Profº Waldemar Queiroz.

Rede de Ensino Estadual

2011

2012

2013

2014

2015

33

50

48

36

41
41

3.5.4 Ensino Médio: Educação de Jovens e Adultos

REDE DE
ENSINO
ESTADUAL

ANO
2010
NÚMERO
122

ANO
2011
NÚMERO
91

MUNICIPAL

0

PRIVADA

0

SISTEMAS DE
ENSINO
TOTAL

NÚMERO
102

ANO
2013
NÚMERO
61

ANO
2014
NÚMERO
93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

61

93

80

122
91
Fonte: Comissão do Ensino Médio

ANO 2012

ANO
2015
NÚMERO
80

A Educação de Jovens e Adultos na modalidade de Ensino Médio era oferecida na rede
estadual através da Escola Estadual Prof. Aimone Sala até 2013 e a partir daí está sendo
oferecido pela Escola Estadual Prof. Waldemar Queiroz que no ano de 2015 está atendendo
80 alunos e no Centro Educacional SESI, através de tele salas instaladas atendendo um
total de 71 alunos.
Com crescente regularização do fluxo escolar, a tendência é que os alunos mais jovens
frequentem em maior número o período diurno, como já vem acontecendo. No entanto, as
atuais condições socioeconômicas da população, que leva muitos adolescentes a
ingressarem no mercado de trabalho, não permitem a completa migração deles para o
período diurno. Tal constatação deve ampliar ações de intervenção do Poder Público para,
em curto espaço de tempo, minimizar as diferenças de aproveitamento entre estudo dos dois
períodos. Em médio prazo, é preciso propiciar condições reais para que os alunos dessa
faixa etária venham completar a sua formação básica do período diurno, antes de entrar no
mercado de trabalho.
3.6

Educação Profissional

3.6.1 Diagnóstico
As mudanças profundas pelas quais vem passando o mundo, produzem transformações
tanto no campo socioeconômico e político, quanto no da cultura, ciência e tecnologia. O
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mundo do trabalho mudou - agora! As informações fluem cada vez mais rapidamente de um
lado para outro, aumentando a velocidade da globalização dos negócios. Qual o papel da
educação profissionalizante neste novo contexto? Que perspectivas podem apontar para a
educação profissionalizante na era da informação?
A educação profissional deve qualificar pessoas com capacidade e habilidades gerais e
específicas para o exercício de atividades produtivas. A educação e a formação profissional
e suas relações com o desenvolvimento do município, do estado e país, tornaram-se temas
principais no mundo do trabalho. O que se pode concluir desta evolução do conhecimento,
primeiramente, é que o perfil profissional desejado pelas empresas mudou. Hoje, cada ano
de estudo representa em média 15% de aumento salarial. Devemos considerar que o valor
da boa e contínua educação passou a ser competitivo.
A discussão que permeia a educação profissional hoje é possibilitar que uma pessoa,
tenha um vínculo empregatício e caso contrário consiga se recolocar no mercado de
trabalho num curto espaço de tempo. A formação profissional se transforma em um critério
de seleção e não necessariamente uma exigência do setor de produção. Grande parte dos
perfis profissionais propostos pelo setor produtivo apresenta características muito vinculadas
à formação geral do trabalhador, no sentido de que ele tem que ter uma forte base
humanística, científica e tecnológica e com mudanças que se processam no mundo do
trabalho.
No mundo do trabalho atual as pessoas passam a significar o diferencial competitivo que
mantêm e promovam o sucesso organizacional, imprimam um novo significado na educação
profissional e na formação do homem. As mudanças sociais são dinâmicas e rápidas, a
escola precisa saber captar e identificar as aspirações e interesses da sociedade para a
formação do profissional e do cidadão. A partir da consciência que o conhecimento é o
grande capital da humanidade, a educação sendo um bem coletivo, devem a escola e os
professores da educação profissional refletir sobre suas práticas e sobre o enfoque do
processo ensino-aprendizado. A educação do município deve combinar, satisfatoriamente,
cinco elementos essenciais: informática, mídia, pais, comunidade e professores.
3.6.2 Diretrizes Político Pedagógicas
Segundo o artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº.
9.393/96, a Educação Profissional é caracterizada como uma modalidade específica de
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ensino, definida como: “A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de
aptidões para a vida produtiva”, o que deixa clara sua independência em relação ao ensino
regular, o reconhecimento de sua importância no contexto nacional e o propósito de
promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho.
A partir das diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação, a Educação
Profissional pode ser desenvolvida a partir dos seguintes cursos e programas:
1. Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (cursos básicos);
2. Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
3. Educação Profissional Tecnológica de Graduação;
4. Educação Profissional Tecnológica de Pós-Graduação.
Os cursos de Educação Profissional apresentam-se como propiciadores de novas
alternativas de inserção, reinserção e permanência de profissionais no mercado de trabalho.
No Estado de São Paulo e no país temos no âmbito privado o SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial), o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), o
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola), o SENAT (Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte), o SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo), Escolas e Centros de formação profissional, mantidos por sindicatos de
trabalhadores, escolas e fundações mantidas por grupos empresariais, escolas particulares,
escolas vinculadas a ONGs (Organizações não governamentais) de cunho religioso,
comunitário e educacional.
No Estado de São Paulo, no âmbito público, temos o CEETEPS (Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza), escolas e colégios vinculados a instituições públicas.
As competências a serem desenvolvidas pela Educação Profissional no nível técnico,
descritas na Resolução CNE/CEB nº. 04/99, que define as diretrizes curriculares, são
distribuídas em três níveis:
1. Competências básicas desenvolvidas no ensino Fundamental e Médio;
2. Competências gerais comuns aos técnicos de cada grande área profissional;
3. Competências profissionais específicas de cada qualificação ou habilitação.
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Ainda de acordo com essa Resolução, a Educação Profissional de nível técnico deve ser
orientada pelo seguinte conceito de competência profissional: “capacidade de mobilizar,
articular e colocar em ações, valores, conhecimentos e habilidades necessários para o
desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”.
A LDB 9.934/96, no art.35, II, quando trata do Ensino Médio, lê-se que uma das
finalidades dessa etapa do ensino deve ser a preparação básica para o trabalho e a
cidadania do educando e para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar
com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. No art. 36
§ 1°, III, lê-se que uma das competências esperadas no fim do curso é que o educando
demonstre “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção
moderna”, § 2° que “o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá
prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”. E, especificamente no Título V, Capítulo
III:
Art.39. A educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de
aptidões para a vida produtiva.
Parágrafo Único: O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental,
médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará
com a possibilidade de acesso à educação profissional.
Art.40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho. Nota: Artigo regulamentado pelo
Decreto nº 2.208, de 17/04/97.
Art.41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.
Art.42. As escolas técnicas e profissionais, além de seus cursos regulares,
oferecerão cursos especiais, aberto à comunidade, condicionada a matricula à
capacidade

de

aproveitamento

e

não

necessariamente

ao

nível

de

escolaridade. Nota: artigo regulamentado pelo decreto nº 2.208, de 17/04/97.

As escolas tem autonomia para reestruturar e renovar seus cursos, programas e
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currículos adaptando-se às demandas da comunidade.

3.6.3 Centro Paula Souza em Guararapes
Firmado convênio de cooperação técnica-educacional entre o CEETPS (Centro Estadual
de Educação Tecnologia Paula Souza) e o município em julho de 2014, por solicitação e
empenho do Prefeito Municipal de Guararapes, Sr. Edenilson de Almeida, junto ao
Governador,

Sr. Geraldo Alckmin. A presente unidade de ensino está funcionando no

período noturno com três cursos técnicos: Segurança do Trabalho, Informática para Internet
e Comércio. Localizado a Rua José Dalla Pria, 77, bairro Copacabana. A escola está em
processo, legalização entre o Município e o Estado onde são necessárias reformas de
adequações às exigências do Centro Paula Souza para fomentar o ensino médio integrado
ao técnico para o ano de 2016.
Já percebemos na comunidade que os cursos vêm se consolidando na cidade como
uma Instituição de boa qualidade no ensino-aprendizagem.
Detalhamos a seguir os cursos oferecidos e número de matrículas pela ETEC (Escola
Técnica Estadual do Centro Paula Souza) em Guararapes.

Cursos oferecidos

Vagas disponibilizadas

2014/2015

por semestre

Técnico em Informática
para Internet
Técnico em Segurança do
Trabalho

Técnico em Comércio

40

40

40

Matrículas Efetivadas

2º semestre 2014 - 40
1º semestre 2015 - 40
2º semestre 2014 - 40
1º semestre 2015 - 35

1º semestre 2015 - 25

Alunos Matriculados: 180
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A seguir levantamento dos cursos oferecidos e número de matrículas de alunos de
Guararapes em outras instituições.

Período: Tarde
Instituição

Número de

Curso

alunos

SENAI

Eletroeletrônica

13

SENAI

Eletrônica Automobilística

01

SENAI

Mecânica de Manutenção Automotiva

01

SENAI

Mecânica de Usinagem

01

SENAI

Soldador (Solda Elétrica)

01

SENAC

Recursos Humanos

02

SENAC

Auxiliar de Cozinha

01

SENAC

Design de Interiores

01

ETEC de Penápolis

Técnico em Agropecuária

07

Total : 28
Fonte: Departamento de Educação do Município – 15/04/15

Em Guararapes, o número de matrículas na Educação Profissional e Tecnológica em
Nível Técnico tem aumentado. De 72 matrículas junto a instituições privadas e pública
localizado no município de Araçatuba sendo oferecido transporte subsidiado para os alunos
pelo município, para 252 alunos com a instalação da Escola Estadual de Educação
Tecnologia Paula Souza no ano de 2014/15 oferecendo cursos modulares semestralmente.
3.6.4 Números (descrição, análise e gráficos)
Projeção de População Residente Guararapes – 2015

Faixa Etária - Quinquenal

Homem

Mulher

Total

00 a 04 anos

977

886

1.863

05 a 09 anos

997

889

1.886
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10 a 14 anos

1.162

1.026

2.188

15 a 19 anos

1.201

1.158

2.359

20 a 24 anos

1.250

1.300

2.550

25 a 29 anos

1.299

1.235

2.534

30 a 34 anos

1.204

1.169

2.373

35 a 39 anos

1.088

1.174

2.262

40 a 44 anos

1.100

1.175

2.275

45 a 49 anos

1.127

1.171

2.298

50 a 54 anos

962

1.011

1.973

55 a 59 anos

755

849

1.604

60 a 64 anos

607

721

1.328

65 a 69 anos

488

593

1.081

70 a 74 anos

402

498

900

75 anos e mais

537

741

1.278

Total da Seleção

15.156

15.596

30.752

Total Geral da População

15.156

15.596

30.752

Fonte: Fundação Seade, abril/2015

Projeção de População Residente Guararapes
Faixa Etária

2016

2017

2018

2019

2020

00 a 03 anos

1.626

1.591

1.558

1.523

1.486

04 a 05 anos

766

781

797

814

832

06 anos

375

385

395

406

415

07 a 10 anos

1472

1.498

1.527

1.555

1.583

11 a 14 anos

1.519

1.499

1.477

1.457

1.436

15 a 17 anos

1.284

1.238

1.193

1.148

1.104

18 a 19 anos

904

875

847

821

795

Total da Seleção

7.946

7.867

7.794

7.724

7.651

31.570

31.696

31.822

31.949

32.076

Escolar

Total Geral da
População
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Fonte: Fundação Seade, abril/2015

Segundo dados do último censo o município de Guararapes tem uma população de
30.752 (trinta mil setecentos e cinquenta e duas) pessoas no ano de 2015, dados da
Fundação Seade e uma projeção de crescimento até 2020 para 32.076 (trinta e dois mil e
setenta e seis) pessoas.

Analisando quantitativamente os dados da tabela podemos

destacar que aproximadamente temos 20.228 (vinte mil duzentos e vinte e oito) pessoas
destacadas entre a faixa etária dos 15 a 59 anos, correspondendo aproximadamente no
percentual de 65% do total da população, são potencialmente munícipes que podem vir a
realizar cursos de qualificação profissional de nível técnico ou superior, destacamos que
todos os cursos oferecidos pela ETEC em Guararapes têm como princípio a aprendizagem
focada no educando (ser protagonista) e se propõe com o corpo docente a formação
profissional de qualidade, tendo em vista o competitivo mercado de trabalho.
3.6.5 Colégio Impacto
O Colégio Impacto funciona na Escola Municipal de Ensino Profissionalizante Conceição
Laura Alves, oferecendo cursos profissionalizantes, na rede privada, em nível técnico, nas
seguintes modalidades: Instrumentação Cirúrgica, Técnico em Química, Técnico em
Eletrotécnica, Técnico em Segurança do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem e Técnico em
Enfermagem. Funcionando no período noturno, oferece semestralmente um total de 120
vagas. A Prefeitura Municipal, através de convênio, fornece bolsas de estudo.

3.7 Educação Especial Inclusiva
A partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, nosso município implantou o AEE – Atendimento Educacional Especializado.
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos,
aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva
constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que
conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia
de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão
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dentro e fora da escola. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de
ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar
alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca
da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A
partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização
de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural
e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas.
O município de Guararapes, já recebia desde o início do funcionamento da Rede
Municipal de Ensino, alunos com necessidades especiais.
Após o crescimento da Rede Municipal de Educação, o Departamento de Educação
promoveu o funcionamento de duas Salas de Apoio, mediante necessidade apresentada
pelos docentes no desenvolvimento do trabalho pedagógico com as crianças com
necessidades especiais educacionais, trabalho este promovido em parceria com o
Departamento de Saúde, o que possibilitou e iniciou um trabalho multidisciplinar na Rede de
Ensino, contando com Psicopedagoga, Psicóloga, Fisioterapeuta e Fonoaudióloga, atuando
com visitas e orientações aos docentes.
Mediante a implantação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, a Diretoria de Educação do Município foi convocada a participar em São
José do Rio Preto do I Curso de Formação de Gestores e Educadores - Educação Inclusiva:
Direito à Diversidade, que tinha por objetivo promover a articulação entre o desenvolvimento
profissional, a gestão participativa, as práticas de ensino e de aprendizagem e as políticas
intersetoriais.
Desta forma, a equipe docente do município iniciou sua formação junto ao MEC em
cursos de Pós-Graduação em Atendimento Educacional Especializado na Universidade
Estadual de Maringá. Iniciando assim, as Salas de Atendimento Educacional Especializado
que funcionam atualmente em cinco escolas, sendo duas salas na Educação Infantil e três
salas nas Escolas de Ensino Fundamental, contando com equipamentos e materiais
pedagógicos enviados pelo Ministério da Educação.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE), definido pelo Decreto nº 7.611, de 17
de novembro de 2011, é gratuito aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e deve ser oferecido de forma
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de
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ensino. De acordo com o decreto, o Atendimento Educacional Especializado compreende
um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados
institucional e continuamente, prestados de forma complementar à formação de estudantes
com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento; e suplementar à formação de
estudantes com altas habilidades/superdotação.
São objetivos do atendimento educacional especializado:
1. prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades
individuais dos estudantes;
2. garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;
3. fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem
as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e
4. assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas
e modalidades de ensino.
O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria
escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo
substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de Atendimento
Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão
equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios.
Os alunos com altas habilidades/superdotação terão suas atividades de enriquecimento
curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino regular em interface com
os núcleos de atividades para altas habilidades/superdotação e com as instituições de
ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes
e dos esportes.
Os alunos do AEE serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, de acordo
com o Decreto nº 6.571/2008, os alunos matriculados em classe comum de ensino regular
público que tiverem matrícula concomitante no AEE. O financiamento da matrícula no AEE é
condicionado à matrícula no ensino regular da rede pública, conforme registro no Censo
Escolar/MEC/INEP do ano anterior, sendo contemplada:
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a) matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma
escola pública;
b) matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de outra
escola pública;
c) matrícula em classe comum e em Centro de Atendimento Educacional
Especializado de instituição de Educação Especial pública;
d) matrícula em classe comum e em Centro de Atendimento Educacional
Especializado de instituições de Educação Especial comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos.
A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que
atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os
demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface com
os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao
atendimento.
O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE
prevendo na sua organização:

I.

sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos,
recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;

II.

matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de
outra escola;

III.

cronograma de atendimento aos alunos;

IV.

plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos,
definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas;

V.

professores para o exercício da docência do AEE;

VI.

outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais,
guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de
alimentação, higiene e locomoção;

VII.

redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento
da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que
maximizem o AEE.
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Para atuação no AEE, o professor deverá ter formação específica em Atendimento
Educacional Especializado (aperfeiçoamento, graduação, pós-graduação) ou ter formação
inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação
Especial, de acordo com Decreto Municipal nº 2.999 de 27 de maio de 2013.
Dessa forma, mediante as necessidades apresentadas pela população e visando o
atendimento integral de nossas crianças e famílias, foi organizado em parceria com o
Departamento de Saúde a criação do CAME – Centro de Atendimento Multidisciplinar
Educacional, regulamentado pela Lei 2.872 de 27 de fevereiro de 2012, tendo como
principais objetivos:

I– criar um centro que atenda exclusivamente os alunos da Rede Municipal de
Ensino, com atendimento especializado em fonoaudiologia, psicopedagogia e
psicologia;
II – diminuir a incidência de alunos com distúrbio de leitura e escrita;
III – impedir que uma simples alteração articulatória acarrete um grave problema de
aprendizagem;
IV – prevenir a ocorrência de problemas fonoaudiológicos, psicopedagógicos e
psicológicos em alunos da Rede Municipal de Ensino, através de palestras nas
escolas para orientação de Pais e Professores.

Atualmente, com a parceria efetiva entre o Departamento de Educação e o
Departamento de Saúde, o CAME – Centro de Atendimento Multidisciplinar Educacional,
conta também com os seguintes profissionais: Neurologista e Terapêuta Ocupacional.
Dando sequência às Políticas Públicas voltadas às pessoas com necessidades
especiais educacionais, no ano de 2014 o município aderiu ao Programa Educação Infantil
100% Inclusiva. O programa federal tem o objetivo de promover o acesso, a participação e a
aprendizagem dos estudantes que são público-alvo da educação especial nas classes
comuns das escolas públicas de ensino regular e no atendimento educacional especializado,
complementar ou suplementar.
Nesse caso em específico, o foco do Programa Educação Infantil 100% Inclusiva, são
alunos de 0 a 3 anos, que por algum motivo estão fora da escola.
O programa visa o diálogo mais próximo com coordenadores de Educação Infantil e
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Educação Especial para transformar a realidade, principalmente das regiões com maiores
dificuldades de oferecer educação de qualidade para essa faixa etária. A meta é para que
nenhuma criança, com ou sem deficiência, fique fora da sala de aula.

3.7.1 Educação Especial Institucional

Seguindo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, o município buscou a parceria com a Instituição Filantrópica CRIE - Centro de
Recuperação e Integração do Excepcional, que atende atualmente 54 alunos da Educação
Especial, em período parcial.
A Prefeitura Municipal firmou assim, convênio em 2013 para que os alunos do ensino
fundamental, anos iniciais da Rede Regular de Ensino e os alunos atendidos pela Instituição,
que necessitem de Atendimento Educacional Especializado, possam também ser atendidos
em sala de AEE – Atendimento Educacional Especializado dentro das diretrizes e normas
estabelecidas pelo Ministério da Educação nesta Instituição. Convênio este de nº 05/2013,
tendo

como

objeto

a

ação

compartilhada

da

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

GUARARAPES/SP (Convenente) e da INSTITUIÇÃO CRIE - CENTRO DE RECUPERAÇÃO
E INTEGRAÇÃO DO EXCEPCIONAL (Conveniada), garantindo a matrícula nesta instituição,
como também a promoção do atendimento em contraturno de educandos com deficiência
físicas, mentais, auditivas, visuais, múltiplas e pervasivos, ou, com conduta típica de
síndromes que estão e não estão inclusos em classes comuns do ensino regular; tendo em
vista suas limitações temporárias ou permanentes, conforme plano de trabalho aprovado
pela Prefeitura Municipal, com a vigência do período de 29 de novembro de 2013 a 28 de
novembro de 2015, podendo ser prorrogado de acordo com as cláusulas e condições
estipuladas por este convênio.

3.8 Formação e Valorização dos Profissionais do Magistério
A Constituição Federal em seu artigo 205 reza que “A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
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visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”.

Assim, todos os segmentos da sociedade são

responsáveis pela educação das crianças e jovens. A Escola, por sua própria natureza, tem
por objetivo oferecer educação de modo intencional e organizado, o que a difere e a destaca
dos demais agentes educacionais.
A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/1996, em seu artigo 61, trata da formação do
professor e prescreve que “a formação dos profissionais da educação deve atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes
etapas e modalidades da educação básica”.
Outro aspecto relevante são as necessidades da sociedade contemporânea. Já há um
questionamento, se nesse novo cenário há lugar para o professor, visto que os meios
tecnológicos de informação e comunicação dão acesso a todo tipo de conhecimento. De
acordo com Libâneo, 2011:
“uma nova escola deve ser organizada e “não só o professor tem o seu lugar,
como sua presença torna-se indispensável para a criação das condições
cognitivas e afetivas que ajudarão o aluno a atribuir significados às mensagens
e informações recebidas das mídias, das multimídias e formas variadas de
intervenção educativa. O valor da aprendizagem escolar está justamente na
sua capacidade de introduzir os alunos nos significados da cultura e da ciência,
por meio de mediações cognitivas e interacionais, providas pelo professor”.
(LIBÂNEO, 2011, p. )

Com base, portanto, no aparato legal e nas considerações acima, pode-se afirmar que o
professor é o principal mediador do processo educativo da escola e deve, pois, ser alvo de
atenção pelas políticas públicas. Assume-se assim, como compromisso, a melhoria das
condições de trabalho e da formação dos docentes do município.
3.8.1 Diagnóstico
Tabela 1 - Formação dos Docentes que Atuam na Rede Municipal de Ensino

Total de

Formação em

docentes

nível médio

PDI

126

PEI
PEB I

Graduação

Pós Graduação

36

14

76

59

14

11

34

48

04

03

41
55

PEB II

04

-

-

04

PEB I /EJA

06

03

02

01

Total

243

57

30

156

Dados fornecidos pelo Departamento de Educação do Município

Tabela 2 – Formação dos outros Profissionais da Educação da Rede Municipal de
Ensino

Total

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

17

17

16

01

Fonte: Departamento de Educação do Município

Tabela 3 - Formação dos docentes que atuam nos anos finais do ensino fundamental
da Rede Estadual e Privada de Ensino do Município

Escola

Waldemar
Queiroz
EE Aimone
Sala
EE João
Arruda Brasil
Colégio
Lumen
Associação
de Ensino

Total de
Professores

Formação
em Nível
Médio

Graduação

Com
Especialização

Com
Mestrado

Com
Doutorado

30

-

13

15

02

00

25

-

24

00

01

00

24

-

16

07

01

00

14

-

02

07

04

01

15

-

05

00

06

04

01

07
-

02
01

00
00

00
00

04

03

00

00

00

SESI
09
Letrinhas
02
Amigas
Monte das
07
Oliveiras
Fonte: Comissão Técnica

Tabela 4 – Formação de Docentes do Ensino Médio que atuam na Rede Estadual de
Ensino do Município
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Fonte: Comissão Técnica

Tabela 5 – Formação de Gestores que atuam na Rede Estadual de Ensino

Total de
Escola
Waldemar

Gestores

Graduação Especialização

Mestrado

Doutorado

04

02

02

00

00

04

02

01

01

00

04

03

01

00

00

Queiroz
João

Arruda

Brasil
Aimone Sala

Analisando os dados, pode-se perceber que a maioria dos docentes da rede municipal
de ensino, atende em sua formação inicial, ao exigido por lei, art.61 da LDB nº 9394/96 que
coloca como ideal a formação em nível superior dos quadros para a educação; mais da
metade, 65%, possuem curso de pós graduação, lacto sensu. Já a porcentagem de mestres
e doutores é ínfima, justificando, portanto, a necessidade de incentivo aos profissionais da
educação para a continuidade e aprofundamento de estudos.
Embora o quadro acima demonstre uma situação favorável, não é suficiente para
atender às exigências atuais da profissão, até mesmo pelas condições limitadas dos cursos
de formação, cursos noturnos, com período de duração insuficiente em que a articulação
teoria e prática encontram-se

prejudicadas. Além desses fatores estruturais há de se

destacar o perfil dos alunos que procuram as licenciaturas, como demonstra a pesquisa
realizada por Silva, 2011 e 2012, apresentada no XI EDUCERE, Congresso Internacional de
Educação, PUC, PR, 2013 e retratada no artigo “FUTUROS DOCENTES: PERFIL DE
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ALUNOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA”:
Um dado muito importante no perfil dos futuros docentes deve ser ressaltado: a
média salarial familiar é um salário mínimo ou um pouco mais por cada
integrante da família. - Como um aluno que trabalha 8 ou mais horas por dia e
ganha em média um salário mínimo por mês, vai poder investir em sua
formação? - Como esse estudante, com horário intensivo de trabalho durante o
dia e estudando à noite, vai fazer suas leituras, pesquisas complementares e
os trabalhos exigidos pelo seu curso de licenciatura? (BALDERRAMAS &
SILVA&MARTINS, 1013).

Isso comprova a necessidade de uma reestruturação dos cursos de formação inicial, um
investimento maciço na formação continuada dos profissionais da educação e na articulação
de ambas para alcançar-se a almejada melhoria da educação no país.
3.8.2 Diretrizes
Valorizar o magistério passa necessariamente pela melhoria salarial, portanto essa
medida torna-se fundamental e, conforme prescreve a meta 17 do Plano Nacional de
Educação/2014 (Lei nº13005 de 25/6/2014), “almeja-se equiparar seu rendimento médio aos
dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente”.
Além da valorização salarial, imprescindível e determinada pela LDB, lei 9394/1996, em
seu artigo 67, há de se efetivar outras medidas de igual importância rumo a uma
profissionalização docente digna e eficaz, como a oferta de uma formação continuada e
constante que habilite o docente a exercer o magistério com qualidade, compromisso e ética
de modo a atender às necessidades do mundo contemporâneo. Ademais, é preciso criar as
condições favoráveis ao bom desempenho docente, dentre outras, a infraestrutura, recursos
humanos, materiais e tecnológicos, número adequado de alunos por turma, jornada de
trabalho adequada.
Destarte, no estabelecimento de meta específica para valorização do magistério, o
presente Plano leva em consideração que há necessidade de dar condições favoráveis para
a formação continuada dos profissionais do magistério. Dentre as condições favoráveis,
deve-se citar: ajuda de custo; ações políticas em parceria com outras administrações
municipais da região que incentivem a implantação de cursos da Plataforma Freire e ou
outros similares; criação de um centro de apoio ao professor, anexo à biblioteca municipal,
onde ele poderia ter acesso a livros, vídeos e orientações; e criar incentivos à criação e
manutenção de grupos de estudos com apoio de um profissional capacitado para coordenálos.
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Por outro lado, a formação continuada deve levar em conta que no contexto atual em
que o conhecimento é produzido e difundido constantemente, os profissionais devem
manter-se sempre atualizados. O professor não foge a esse princípio, sua formação
continuada deve ser uma meta permanente.
Assim, propõe-se que, a partir da vigência desse plano, todo o professor atuante em
todos os níveis do Ensino Básico do município deverá participar, anualmente, sempre no
mesmo período, de um curso de formação e atualização, promovido pelo Departamento de
Educação em regime de colaboração com a Secretaria Estadual de Educação, com as
instituições de ensino superior e outros sistemas de ensino da região. Os cursos deverão ser
planejados de acordo com as necessidades dos docentes no desenvolvimento de seu
trabalho, levantados numa pesquisa diagnóstica.
Ademais, deverão ser realizados Fóruns de Educação Municipal, com atividades
articuladas entre o Departamento de Educação em parceria com o Conselho Municipal de
Educação, com o intuito de promover a troca de experiências entre toda a rede.
Poderá ainda haver e reuniões pedagógicas periódicas com o objetivo de promover a
articulação entre os diferentes níveis e ciclos de ensino.
Os planos de ação educativa referentes à formação docente devem prever ações
visando

à

aquisição

de

conhecimentos,

habilidades

e

atitudes

necessários

ao

profissionalismo docente. Devem ainda prever a instrumentalização e formas de abordagem
sobre problemas relacionados a álcool e drogas e outras necessidades do momento
histórico atual.
A sociedade contemporânea exige também que o professor tenha uma preparação
segura em relação à educação inclusiva.

Portanto, é preciso ainda instrumentalizar os

docentes de conhecimentos e práticas alusivas à educação especial, tais como o acesso à
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),

Braille, bem como outros tipos de comunicação

alternativa que facilitem o acesso da pessoa com deficiência ao conhecimento; preparação
adequada para a educação de crianças e jovens com necessidades especiais.
A formação dos profissionais da educação também deve ser incentivada com a
participação em palestras, congressos, grupos de apoio mútuo, centro de apoio ao professor,
assim como a diversos meios e equipamentos que possibilitem a busca de informações e
vivências para o enriquecimento pessoal, tais como: visitas, excursões, encontros, acesso à
bibliotecas, uso de computadores, acesso à internet e outras possibilidades de
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desenvolvimento.
A articulação entre a formação inicial e a formação continuada deve ser executada como
política pública, “em consonância com as atuais demandas educacionais e sociais e com as
mudanças no campo do conhecimento.” (Conferência Nacional da Educação Básica –
Documento Final, 2008, p. 44).
A política de valorização e formação dos profissionais da educação deve prever,
também, ações que previnam a saúde física e emocional dos mesmos (vacinação,
acompanhamento odontológico, acompanhamento psicológico, condicionamento físico)
através de convênios com os órgãos públicos ligados à saúde e instituições de ensino
superior da região que contenham cursos ligados à área da saúde.
A política da valorização e formação dos profissionais da educação deverá envolver,
além dos professores, todos os demais profissionais que atuam no processo educativo.
Além disso, o aspecto pecuniário não deverá ser esquecido, visando equiparar o
rendimento médio dos profissionais da educação aos dos(as) demais profissionais com
escolaridade e jornada de trabalho equivalente, até o 5º ano de vigência deste Plano.
Referida meta, em consonância com o Plano Nacional de Educação, deve se constituir em
prioridade, embora não dependa exclusivamente de seu atendimento a melhoria da
qualidade da educação, devendo para isso a oferta de outras condições favoráveis ao
trabalho docente previstas neste plano.
O ingresso na rede pública de ensino dos profissionais da educação

deverá ser

exclusivamente por concurso de provas e títulos como preceitua o inciso I do Artigo 67 da
LDB 9394/96 observando o § 1º do mesmo artigo no que tange funções diferentes da
docência.
Ao mesmo tempo, as avaliações institucionais não deverão ser esquecidas. Entende-se
que devam ser utilizados todos os recursos de avaliação institucionais já existentes, como
Prova Brasil, SARESP, ANA, cabendo às unidades de ensino analisar os dados fornecidos e
tomar medidas pedagógicas visando o aprimoramento do trabalho.
Ressalta-se ainda a necessidade da formação de uma equipe de profissionais da
educação, juntamente com o Departamento de Educação, para revisão e reorganização do
Plano de Carreira do Magistério. Momento este, que a avaliação de desempenho com
finalidade de progressão funcional como elenca o inciso IV do artigo 67 da LDB 9394/96,
deverá ser devidamente regulamentada.
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A tão almejada melhoria da qualidade da educação, depende de muitos fatores. Além da
valorização da profissão por meio de salários compatíveis com a importância e exigências
da profissão, outras condições favoráveis devem ser garantidas, como:
 Preservar todos os direitos adquiridos pelos profissionais da educação da rede,
inclusive os trabalhistas; reconhecendo como categoria diferenciada os profissionais
da educação, como preceitua o artigo 511, § 3º e o artigo 577 que discrimina o quadro
de Atividades e Profissões da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.
 Diante da legislação citada no que diz respeito às diretrizes da Formação e
Valorização

do

Magistério,

referente

à categoria

diferenciada, promover o

reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho ao que já preceitua a lei.
 Prover as unidades de ensino municipais de coordenadores pedagógicos,
dependendo da quantidade de alunos matriculados, o que deverá ser regulamentado
no plano de carreira.
 Reconhecer e atender às tarefas específicas de todas as classes e funções dos
trabalhadores da Educação Municipal, estabelecidas no anexo 1 da lei complementar
nº 170, de 13 de março de 2013 que trata do Plano de Carreira;
 Garantir a permanência e a funcionalidade do Centro de Atendimento Multidisciplinar
Educacional, composto por especialistas (médico, psicopedagogos, fonoaudiólogos,
assistente social, psicólogos e terapeuta ocupacional) com a função de atender e
acompanhar crianças com necessidades especiais da Rede Municipal, assim como
orientar os docentes sobre procedimentos pedagógicos e atitudinais adequados;
 Adequar na carga horária de atendimento diário nas creches, de modo a configurar 10
horas de atendimento com crianças, sem prejuízo da carga horária e da remuneração
do docente. Essa medida possibilita um maior contato da criança com sua família,
fator essencial para o desenvolvimento emocional da mesma. Pesquisa realizada pelo
Departamento de Educação no mês de maio de 2015, apontou para o fato que
apenas 7% das famílias atendidas tem necessidade de deixar as crianças nas
creches por um período maior, reforçando portanto, esse princípio.
Outra diretriz é garantir para os profissionais que laboram na educação e cuidado com
bebês de 0 a 01 ano, de 01 a 02 anos e de 02 a 03 anos, capacitação específica para estas
faixas etárias.
É importante também prover capacitação e formação continuada específica para os
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docentes que atuam na Educação de Jovens e Adultos.
As capacitações estarão inclusas na jornada de trabalho do docente e deverão ser
realizadas por profissionais da área da saúde, psicologia, fonoaudiologia e pedagogia, entre
outros, devidamente capacitados. O público alvo serão professores e pais.
Em se tratando da Educação Infantil, é importante que haja um trabalho de planejamento
de ações educativas articuladas entre professores, psicólogas e coordenadores com intuito
de prover aos pais informações sobre o desenvolvimento das crianças, principalmente de 0 a
3 anos.
Quanto ao horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC), para que o mesmo atinja o
objetivo de aprimorar a qualidade da educação oferecida, é necessário caracterizá-la como
um espaço prioritariamente para estudos e reflexão sobre a prática docente.
3.9 Financiamento
3.9.1 Diagnóstico
A meta nº 20 do Plano Nacional de Educação tem por escopo ampliar o investimento
público em educação de forma a atingir, no mínimo, 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do
País no 5º ano de vigência e, no mínimo, 10% no final do decênio.
De fato, embora a educação conte com recursos vinculados constitucionalmente para a
sua manutenção, é primordial o aumento dos recursos financeiros para o atendimento das
metas previstas. Ratificando um princípio do PNE/2014, meta 20, “para a efetiva
concretização dessa meta do PNE, faz-se necessário: garantir fontes de financiamento
permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação
básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, com vistas a
atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional” Prevê
também, o acompanhamento e aperfeiçoamento de mecanismos de arrecadação e
distribuição dos recursos.

3.9.2 Diretrizes
A diretriz que cabe ao Município no capítulo do financiamento é o compromisso de gerir
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com eficiência e transparência os recursos públicos que financiam as ações de manutenção
e desenvolvimento do ensino.
4. Gestão
4.1 Diagnóstico
Gestão e financiamento caminham juntos, pois a aplicação eficiente dos recursos
acontece quando há a gestão democrática do ensino, que é um princípio constitucional,
contido no art. 206, inciso VI. Esse princípio também consta na LDB nos seguintes
dispositivos:
“Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.”
“Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
financeiro público.”
Os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino devem ser
aplicados apenas em despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos
da educação básica de responsabilidade do município, nas ações especificadas no art. 70
da LDB.
Referida aplicação deve ser feita de forma eficiente e transparente, possibilitando que os
diversos órgãos encarregados da fiscalização e acompanhamento, como a Câmara
Municipal, o Conselho do FUNDEB, o Conselho Municipal de Educação e outros organismos
da sociedade civil, possam acompanhar a aplicação.
Pretende-se nos próximos anos a implantação e a organização do Sistema próprio de
Ensino, que garantirá autonomia na tomada de decisões relativas a educação municipal, em
conformidade com as disposições do art. 211 da Constituição Federal e da Lei Federal n.º
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9.394/96 - LDB, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. É o Sistema
Municipal que estabelece as normas sobre o funcionamento da rede de ensino no âmbito
municipal, reforçando a autonomia do Município na área da educação.
Contudo, cabe ao município capacitar permanentemente seus gestores, de modo a
prepará-los para o desempenho eficiente de suas funções. Assim, diretores de escolas, vicediretores, coordenadores pedagógicos, etc. deverão receber formação específica para a
área de gestão.

5. Acompanhamento e Avaliação do Plano
O presente Plano Municipal de Educação, de duração decenal, requer um constante
monitoramento das ações desenvolvidas pelo Poder Público, pelas comunidades escolares
e pela sociedade civil para cumprir suas metas.
Em face disso ficam estabelecidos os seguintes mecanismos de acompanhamento e
avaliação:
1. Elaboração de relatórios anuais, elaborados pela equipe técnica do Departamento de
Educação, em colaboração com o Conselho Municipal de Educação, onde constarão
as metas cumpridas e não cumpridas;
2. Encaminhamento dos relatórios ao Prefeito Municipal e à Câmara de Vereadores;
3. Realização de Conferências Municipais de Educação, para revisões periódicas e
repactuação das metas, sendo a primeira realizada no final do 4º ano de vigência
deste Plano e a segunda no final do 8º ano.
6. Metas e Estratégias
META 1 - AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE FORMA A ATENDER A
50% DA POPULAÇÃO DE ATÉ 3 ANOS DE IDADE ATÉ 2024 E 100% DA POPULAÇÃO
DE 4 E 5 ANOS DE IDADE ATÉ 2016.

Estratégias:

1.1 realizar, periodicamente, levantamento da demanda por creche para a população de até
3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda
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manifesta;
1.2 aderir ao programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de
aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas
públicas de educação infantil;
1.3 submeter-se a processo de avaliação da educação infantil, quando realizado pelo
governo federal, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de
gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores
relevantes, bem como e principalmente criar mecanismo municipal de avaliação de
qualidade;
1.4 promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil,
mediante

levantamento

periódico

das

necessidades,

estabelecendo

parcerias

prioritariamente com universidades;
1.5 proporcionar aos gestores formação específica para a área;
1.6 exigir nos editais de concurso a formação acadêmica para as funções de docência, ou
seja, licenciatura em pedagogia, visando garantir progressivamente o atendimento por
profissionais com formação superior;
1.7 elaborar, através do Conselho Municipal de Educação e em conformidade com padrões
nacionais, padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado das
instituições de educação infantil, que assegurem o atendimento das características das
distintas faixas e das necessidades do processo educativo quanto a:
1.7.1 espaço interno com iluminação, ventilação, visão para o espaço externo, rede elétrica
e segurança, água potável, saneamento básico;
1.7.2 instalações sanitárias para a higiene pessoal das crianças;
1.7.3 instalações para preparo e/ou serviço de alimentação;
1.7.4 ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades conforme as
diretrizes curriculares e a metodologia da educação infantil incluindo o repouso, a expressão
livre, o movimento e o brinquedo;
1.7.5 mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;
1.7.6 adequação às características das crianças com necessidades especiais;
1.8 A partir da elaboração dos padrões mínimos a que se refere o ítem anterior, somente
autorizar construção e funcionamento de instituições de educação infantil, públicas ou
privadas, que atendam aos referidos padrões;
65

1.9 Aderir ao programa estadual e/ou federal destinados à infraestrutura escolar, sobretudo
para a construção de quadras poliesportivas, brinquedotecas e salas de informática;
2.0 Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por
meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, em especial com os
profissionais do CRAS, foco no desenvolvimento integral dos alunos;
2.1 Intervir diretamente junto às famílias das crianças, no sentido de incentivar a efetiva
participação dos pais na vida escolar de seus filhos, por meio de frequência às reuniões e
conhecimento e valorização dos profissionais da educação infantil, principalmente daqueles
que atuam nas creches, visando com esta estratégia sensibilizar os pais para a importância
da educação infantil, redundando na diminuição de ausências injustificadas dos alunos, bem
como

zerar

a

evasão

escolar

nesse

nível

de

ensino;

2.2 Para cumprir a estratégia anterior, o Departamento de Educação e as unidades
escolares deverão estreitar relacionamento e interação com o Conselho Tutelar , com a
Promotoria de Justiça e o Juizado da Infância e da Adolescência, visando promover efetivo
acompanhamento dos alunos junto às famílias, realizando capacitação e formação
específica

com os pais, e tomando todas as providências necessárias para garantir o

acesso e a permanência dos alunos;
2.3 Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às
necessidades do trabalho educacional;
2.4 Organizar a rede pública municipal de educação infantil de modo a contemplar:
2.4.1 Encontros periódicos entre profissionais da educação infantil entre si e entre os do
ensino fundamental, visando proporcionar integração do trabalho e a articulação da
passagem da criança para a etapa escolar seguinte;
2.5 Preservar as especificidades da Educação Infantil, na organização da rede e das
propostas pedagógicas, de modo a não queimar etapas no desenvolvimento das crianças,
garantindo-se, contudo, mecanismos para que as mesmas estejam preparadas para
ingressarem na etapa escolar seguinte (ensino fundamental);
2.6 Implementar mecanismo de atendimento aos educandos com necessidades especiais,
por meio da transversalidade da educação especial na educação infantil , especialmente
pela manutenção e aprimoramento do sistema de atendimento já implantado no município;
2.7 Finalizar a construção da Creche Neyde Arruda Hernandez, em parceria com o governo
federal, localizada no bairro Clineu Almeida, ampliando vagas para crianças de 0 a 5 anos
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e 11 meses.

META 2 - MANTER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 (NOVE)
ANOS PARA TODA A POPULAÇÃO DE 6 (SEIS) A 14 (QUATORZE) ANOS E GARANTIR
QUE PELO MENOS 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) DOS ALUNOS CONCLUAM
ESSA ETAPA NA IDADE RECOMENDADA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DESTE
PME.

Estratégias:
2.1 Criar estratégias e ferramentas de monitoramento que possibilitem o acompanhamento
individual da aprendizagem dos alunos em todas as escolas da rede de ensino;
2.2 Avaliar os projetos políticos pedagógicos anualmente com o intuito de adequá-los, com
base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos,
relacionando com o contexto municipal e local de cada escola.
2.3 Adequar, na rede municipal de ensino, o número de alunos por sala de aula a partir do
momento da implantação do Custo Aluno Qualidade - CAQ, que trata a estratégia 20.7 do
Plano Nacional de Educação, reduzindo gradativamente o número de alunos por sala, em
consonância com as legislações vigentes: estadual e federal, observadas exceções que
visem garantir a matrícula de todos os alunos.
2.4 Ampliar, em regime de colaboração, Programas de Correção de Fluxo Escolar,
reduzindo as taxas de repetência, evasão e distorção idade/ano, em toda a rede pública;
2.5 Definir e garantir padrões de qualidade, em regime de colaboração com os sistemas de
ensino, incluindo a igualdade de condições para acesso, permanência e aprendizagem de
todos os alunos do Ensino Fundamental, respeitando a diversidade e pluralismo cultural.
2.6 Acompanhar, monitorar e socializar com a comunidade educacional o desenvolvimento
das ações planejadas e executadas pelo Plano de Ações Articuladas - PAR, mediante as
responsabilidades estabelecidas.
2.7 Oferecer no contra- turno escolar, atividades de reforço escolar, com o objetivo de
atender alunos com dificuldades de aprendizagem;
2.8 O município poderá, em consonância com as legislações federais e estaduais, designar
profissionais para a função de professor auxiliar e/ou cuidador, preservando as
especificidades inerentes a cada uma delas, de forma a garantir o bem estar e melhor
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desenvolvimento da criança com necessidades especiais.
2.9 Promover e solicitar o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência
e do aproveitamento escolar de todos os alunos, em especial os/as beneficiários/as de
programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação,
preconceitos e violências na escola, objetivando ao estabelecimento condições adequadas
para o sucesso escolar dos/as estudantes, em colaboração com as famílias e com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.10 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e
juventude.
2.11 Promover a relação entre as escolas e as instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos/as estudantes dentro
e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem espaços de
criação e difusão cultural.
2.12 Incentivar a participação de pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades
escolares dos/as filhos/as, por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias.
2.13 Desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Fundamental, garantida a
qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter
itinerante (funcionários de usinas, circenses, ciganos, nômades, acampados), bem como
para estudantes que necessitam de atendimento educacional domiciliar.
2.14 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a
habilidades: como aulas de música, aulas de xadrez, olímpiadas, entre outras inclusive
mediante certames e concursos em todas as instâncias.
2.15 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo em habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de
desenvolvimento esportivo nacional.
2.16 Aderir a programas de ampliação e reestruturação das escolas públicas por meio de
construção e/ou ampliação de prédios escolares, conforme as necessidades bem como da
instalação de quadras poliesportivas, laboratórios de informática, sala de leitura, auditórios,
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material
didático e de formação de recursos humanos;
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2.17 Estimular a participação democrática da comunidade na melhoria das condições de
funcionamento das escolas, por meio dos Conselhos Escolares, em todas as Escolas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais;

META 3 - UNIVERSALISAR, 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 DO PME A TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULAS NO ENSINO
MÉDIO PARA 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO).

Estratégias:
3.1 Assegurar as parcerias e programas colaborando com o atendimento à demanda
crescente do Ensino Médio;
3.2 Estruturar programas que envolvam as redes públicas e privadas contribuindo para
completar o desenvolvimento de valores essenciais ao convívio humano e de competências,
aos adolescentes matriculados no Ensino Médio, possibilitando a sua inclusão no mundo da
cultura, da ciência, da arte e do trabalho;
3.3 Propor a ampliação dos programas que subvencionam o transporte e a merenda escolar,
para garantir que 100 % dos egressos do Ensino Fundamental deem continuidade a sua
escolarização;
3.4 Fomentar políticas que sustentem parcerias com entidades, instituições públicas ou
privadas com Organizações Não Governamentais (ONGS) para facilitar a inserção dos
alunos no mercado de trabalho;
3.5 Estimular a participação democrática da comunidade na melhoria das condições de
funcionamento das escolas, por meio dos Conselhos Escolares, em todas as Escolas de
Ensino Médio da cidade;
3.6 Colaborar na busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em parceria com
as áreas da assistência social e da saúde;
3.7 Ampliação de oferta de Educação Profissionalizante de nível médio, através da criação
de cursos que atendam e promovam a diversificação do mercado de trabalho no Município;
3.8 Em regime de colaboração com o Estado assegurar, através da Secretaria de Segurança
Pública, Assistência Social e Ministério Público, o atendimento aos adolescentes em
situação de conflito com a lei, sujeitos a medidas sócioeducativas, facilitando o
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estabelecimento de redes de proteção, através da implementação das políticas básicas, das
políticas de proteção especial e das políticas sócioeducativas.
3.9 Elaborar com a participação efetiva da comunidade propostas político-pedagógicas no
Ensino Médio, de maneira a atender às necessidades e especificidades locais;
3.10 Reivindicar junto aos órgãos centrais a redução do número de alunos por turma em
sala de aula, objetivando a melhoria da qualidade de aprendizagem;
3.11 Reivindicar do Estado melhorias nas escolas estaduais, sempre que a medida se fizer
necessária;
3.12 Assegurar através de convênios, programas para melhoria da segurança dentro e fora
da escola, priorizando o período noturno;
3.13 Estabelecer parcerias com o COMDICA, CRAS ou CREAS para criação da Casa do
Adolescente, para atendimento dos jovens entre 15 a 17 anos ampliando proteção e
desenvolvimento.
3.14 Ampliar ações de intervenção do Poder Público para, em curto espaço de tempo,
minimizar as diferenças de aproveitamento entre estudo dos dois períodos.
No decorrer deste plano propiciar condições reais para que os alunos dessa faixa etária
venham completar a sua formação básica do período diurno, antes de entrar no mercado de
trabalho.

META 4: UNIVERSALIZAR, PARA A POPULAÇÃO DE 4 (QUATRO) A 17 (DEZESSETE)
ANOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E
ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, O ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E AO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), PREFERENCIALMENTE NA
REDE REGULAR DE ENSINO, COM A GARANTIA DE SISTEMA EDUCACIONAL
INCLUSIVO, DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CLASSES, ESCOLAS OU
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PÚBLICOS OU CONVENIADOS.

Estratégias:
4.1 Garantir o cumprimento dos dispositivos legais constantes na Convenção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (ONU 2006), ratificada no Brasil pelos Decretos 186/2008 e
6949/2009, na Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC
2008) e nos marcos legais políticos e pedagógicos da educação inclusiva.
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4.2 Desenvolver ações para garantir o processo de inclusão e do atendimento educacional
especializado a fim de assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem aos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.
4.3 Expandir a oferta da educação inclusiva para os alunos, público alvo da educação
especial, de forma a garantir a sua universalização nas escolas da rede regular de ensino.
4.4 Definir, em regime de colaboração, políticas de expansão e melhoria da educação
inclusiva aos alunos, público da Educação Especial.
4.5 Estabelecer parcerias com outras secretarias (saúde, esporte e lazer, assistência social,)
para o desenvolvimento de políticas públicas as crianças, jovens, adultos e idosos, público
alvo da Educação Especial.
4.6 Criar parceria com o Sistema S (SESI, SENAI, SENAC) e instituições governamentais e
não governamentais para garantir a oferta de qualificação profissional aos jovens, adultos e
idosos, público alvo da Educação Especial, para sua posterior inclusão no mercado de
trabalho.
4.7 Garantir o atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais
de todo o município, onde houver demanda diagnosticada através de avaliação
multidisciplinar.
4.8 Implantar acompanhamento sistemático e monitoramento das salas de recursos
multifuncional, no que diz respeito à segurança e manutenção dos equipamentos, a
adequação do espaço físico, a utilização apropriada dos recursos e formação continuada de
professores.
4.9 Institucionalizar o atendimento educacional especializado nos Projetos PolíticoPedagógicos das escolas da rede regular de ensino.
4.10 Assegurar o atendimento escolar dos alunos, público alvo da educação especial desde
a Educação Infantil até o Ensino Médio, em regime de colaboração com o estado,
respeitando as suas necessidades e especificidades.
4.11 Garantir, em regime de parceria, a oferta de cursos de formação continuada em Braille,
Libras, Soroban, Deficiência Intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação e dificuldade de aprendizagem aos docentes.
4.12 Estabelecer padrões básicos de infraestrutura das escolas da rede regular de ensino
para o recebimento dos alunos, público alvo da Educação Especial.
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4.13 Adaptar os prédios escolares já existentes para atender as normas de acessibilidade,
constantes nos dispositivos legais.
4.14 Efetivar parcerias com as organizações da sociedade civil e instituições de Ensino
Superior, para o desenvolvimento de projetos que estimulem a criação e o uso de recursos
de tecnologia assistiva.
4.15 Assegurar o transporte escolar acessível aos alunos com deficiência que tem o acesso
e a frequência à escola e ao Atendimento Educacional Especializado impedidos por falta de
transporte acessível.
4.16 Garantir a oferta de formação em serviço a respeito dos alunos público alvo da
educação especial, a todos os profissionais da educação da rede regular de ensino.
4.17 Articular com as instituições de ensino superior, propostas de estudos e pesquisas em
apoio ao atendimento suplementar dos alunos com altas habilidades ou superdotação.
4.18 Oficializar parcerias com instituições de Ensino Superior e Instituições voltadas para o
desenvolvimento da pesquisa, das artes, dos esportes, dentre outros, para oportunizar a
execução de projetos que atendam às necessidades educacionais específicas dos alunos
com altas habilidades ou superdotação.
4.19 Contabilizar, para fins de repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as matrículas
dos estudantes da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional
especializado complementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação
básica regular; e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na
educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade,
nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007

META 5: ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS, NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO
TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Estratégias:
5.1 Implantar um sistema de avaliação diagnóstica supervisionada para os alunos no
primeiro mês do ano letivo, para analisar e adotar medidas pedagógicas adequadas.
5.2 Priorizar o acompanhamento individual com apoio da equipe multidisciplinar
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das

crianças com dificuldades de aprendizagem, especificamente até o 3º ano (final do ciclo de
alfabetização) para garantir que até o final do ano letivo vigente, o máximo das crianças
sejam alfabetizadas.
5.3 Estimular a formação de um grupo de professores alfabetizadores para crianças até o
final do 3° ano do Ensino Fundamental na Rede de Ensino, assegurando uma política
municipal da alfabetização que contemple formação continuada de professores.
5.4 Instituir parcerias junto as Instituições de Ensino Superior para oferta de formação inicial,
formação continuada e cursos de especialização em alfabetização presenciais e à distância
para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, garantindo a divulgação
necessária.
5.6 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação dos (as) professores, (HTPC coletivas entre os dois seguimentos e plano de
trabalho em conjunto) com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização
plena de todas as crianças;
5.7 Estimular as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e
monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar o máximo de alunos
até o final do terceiro ano do ensino fundamental;
5.8 Selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças,
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo
ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos;
5.9 Fomentar o desenvolvimento de práticas lúdicas e tecnologias educacionais e de
práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do
fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade;
5.10 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e
práticas pedagógicas inovadoras;
5.11 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, capacitando os
professores, sem estabelecimento de terminalidade temporal.
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5.12 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional
do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e
agentes da comunidade para atuarem como mediadores da leitura, de acordo com a
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem.

META 6 - OFERECER EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

EM, NO MÍNIMO, 50%

(CINQUENTA POR CENTO) DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DE FORMA A ATENDER, PELO
MENOS, 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS (AS) ALUNOS (AS) DA EDUCAÇÃO
BÁSICA.

Estratégias:
6.1 Garantir e ampliar a oferta de educação básica pública em tempo integral para os anos
iniciais do ensino fundamental com implantação gradativa, por meio de atividades de
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma
que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade,
passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo,
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade
social;
6.2 Instituir, em regime de colaboração, programa de construção ou reforma de escolas com
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral.
6.3 Aderir a programas nacionais de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por
meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços
para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros
equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos
humanos para a educação em tempo integral;
6.4 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças e
parques.
6.5 Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro)
a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar
e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais.
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6.6 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas e culturais.

META 7 FOMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODAS AS ETAPAS E
MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM DE
MODO A ATINGIR AS SEGUINTES MÉDIAS PARA O IDEB NO MUNICÍPIO DE
GUARARAPES.
IDEBs observados e Metas para rede Municipal – Guararapes
Ensino

IDEB Observado

Metas Projetadas

Fundamental

200

200

201

201

200

200

201

201

201

201

201

7

9

1

3

7

9

1

3

5

7

9

Anos Iniciais

-

-

5.3

5.8

-

-

-

5.6

5.8

6.1

6.3

6.6

Anos Finais

5.3

5.9

4.5

4.7

4.8

5.1

5.5

5.7

6.0

6.2

6.5

6.7

2021

Estratégias:
7.1 Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino
fundamental, participando dos exames aplicados pelo MEC nos anos iniciais e finais do
Ensino Fundamental.
7.2 Orientar as políticas de ensino do município, de forma a buscar superar as metas do
IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices, garantindo equidade
da aprendizagem em todo território guararapense.
7.3 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da
Educação Básica, por meio de programas suplementares que envolvam material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
7.4 Estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica com definição curricular
comum, com objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do
Ensino Fundamental, respeitando a diversidade local de cada unidade escolar e as
necessidades dos alunos do campo.
7.5 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja
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assumida como responsabilidade de todos com vista a ampliar o controle social sobre o
cumprimento das políticas públicas educacionais.
7.6 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local, estadual e
nacional, com os de outras áreas como saúde, trabalho e emprego, assistência social,
esporte, cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como
condição para a melhoria da qualidade educacional.
7.7 Construir em colaboração com gestores e professores um indicador da qualidade
educacional do município com base no desempenho dos estudantes, considerando o perfil
do corpo docente, do gestor, os recursos pedagógicos disponíveis e as condições de
infraestrutura da escola.
7.8 Ampliar os projetos desenvolvidos em tecnologias educacionais e de inovação das
práticas pedagógicas nas escolas, objetivando a melhoria da aprendizagem dos alunos.
7.9 Inserir os alunos na tecnologia oferecendo-lhes aulas de informática com professores
específicos.
7.10 Ampliar ações de combate à violência, ao uso de drogas nas escolas em parceria com
outras Secretarias, através do desenvolvimento de ações destinadas a capacitação de
educadores para detecção de suas causas, como a violência doméstica e sexual,
favorecendo a adoção de medidas adequadas de segurança que promovam a construção de
cultura de paz no ambiente escolar.
7.11 Executar o Plano de Ação Articulada – PAR e o Plano Plurianual – PPA em consonância
com o Plano Municipal de Educação - PME, tendo em vista as metas e estratégias
estabelecidas para a educação básica pública.
7.12 Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores
do SAEB e do IDEB, relativo às escolas, assegurando a contextualização desses resultados,
com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias
dos alunos e a transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e
operação do sistema de avaliação.
7.13 Promover em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro Didático e da
Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes das
comunidades para atuar como mediadores, de acordo com a especificidade das diferentes
etapas do desenvolvimento e da aprendizagem.
7.14 Atuar nas políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens
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que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os
princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
7.15 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira
e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com conselhos
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.16 Garantir ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção
e atendimento à saúde e integridade física e psicológica dos profissionais da educação,
como condição para a melhoria da qualidade educacional.

META 8 - ELEVAR PROGRESSIVAMENTE A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA
POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OBJETIVANDO, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA
DESTE PME, ERRADICAR O ANALFABETISMO ABSOLUTO NO MUNICÍPIO E REDUZIR
EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) A TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL.

Estratégias:
8.1 Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram
acesso à educação básica na idade própria;
8.2 Realizar diagnóstico, em regime de colaboração com o Estado, dos jovens e adultos com
ensino fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na
educação de jovens e adultos;
8.3 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade
da escolarização básica;
8.4 Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendose busca ativa em regime de colaboração com o Estado e em parceria com organizações da
sociedade civil;
8.5 Aderir a processo de avaliação nacional que permita aferir o grau de alfabetização de
jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;
8.6 Executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por
meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive
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atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da
saúde;
8.7 Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores,
públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada
de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e
de educação de jovens e adultos;
8.8 Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com
vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias
educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas
de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão
dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.
8.9 Em parceria com as instituições de ensino da região e outros órgãos especializados,
realizar pesquisa com o objetivo de identificar o número de pessoas analfabetas total ou
funcional, criando posteriormente, um programa eficiente e atrativo que possa estimulá-las e
alfabetizá-las, ampliando a oferta nessa modalidade, de acordo com as necessidades
detectadas.

META 9 - AUMENTAR GRADATIVAMENTE AS MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE A OFERECIDA DE FORMA
INTEGRADA À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, POR MEIO DO REGIME DE
COLABORAÇÃO COM O ESTADO E A UNIÃO.

Estratégias:
9.1 Articular, em parceria com os governos federal, estadual e municipal e iniciativa privada,
um sistema integrado de informações que oriente a política educacional para satisfazer às
necessidades de formação inicial e continuada da força de trabalho, visando atender às
demandas da sociedade, dos empregadores e dos trabalhadores, em sintonia com as
exigências de desenvolvimento sustentável local, regional e nacional;
9.2 Pleitear junto ao Estado a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível
médio, incluída a integrada à educação de jovens e adultos, na rede pública estadual de
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ensino;
9.3 Articular, junto aos órgãos envolvidos, uma periódica revisão e adequação às exigências
para o desenvolvimento de cursos básicos, técnicos e superiores da educação profissional
observada às ofertas do mercado de trabalho, em colaboração com os sindicatos patronais e
dos trabalhadores;
9.4 Estabelecer políticas públicas municipais para a capacitação específica e diversificada
para as pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais;
9.5 Assegurar que os programas de Educação Profissional às pessoas com deficiências,
independente do grau de escolaridade, desenvolvam as etapas de qualificação,
encaminhamento e acompanhamento no mercado de trabalho;
9.6 Garantir que nos programas de Educação Profissional incluam-se além da capacitação
profissional, o desenvolvimento das habilidades sociais, básicas e de gestão;
9.7 Assegurar que os programas de Educação Profissional possam ser ofertados por
qualquer organismo, desde que reconhecido e/ou conveniado com o Poder Público;
9.8 Assegurar a entrada de alunos nos programas, a partir de 14 anos, sem limites de idade
máxima;
9.9 Garantir a capacitação de todos os profissionais que atuam no programa de Educação
Profissional;
9.10 Estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino na área de Educação Especial
para capacitar os profissionais do Ensino Médio, Técnico e Profissionalizante;
9.11 Ampliar o número de vagas e locais que ofereçam cursos profissionalizantes / técnicos;
9.12 Viabilizar a promoção de cursos profissionalizantes aos finais de semana;
9.13 Garantir a adequação do espaço físico e material didático para a pessoa com
deficiência;
9.14 Efetuar as adequações físicas e necessárias visando acessibilidade nos espaços
escolares para pessoa com deficiência.

META 10 - FOMENTAR A MATRÍCULA E FREQUÊNCIA DOS MUNÍCIPES A CURSOS DE
NÍVEL SUPERIOR E DE ESPECIALIZAÇÃO LATO E STRICTO SENSU, INTERVINDO
JUNTO AOS DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DA OFERTA,
COMO FORMA DE COLABORAR PARA O CUMPRIMENTO DA META Nº 12 DO PLANO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR.
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Estratégias:
10.1 Criar mecanismos de incentivo para que as matrículas sejam

realizadas,

preferencialmente, nos cursos superiores existentes em cidades da região;
10.2 Ofertar, quando necessário e possível, meios de acesso aos cursos instalados em
outras cidades da região quer sejam presenciais, quer seja à distância;
10.3 Promover, por meio de parcerias com instituições de educação superior públicas e
privadas, a oferta de cursos de extensão, para atender às necessidades da educação
continuada de adultos, com ou sem formação superior;
10.4 Estabelecer com as instituições instaladas na região programas de incentivo para que a
população do município possa cursar o ensino superior;
10.5 Difundir entre a população a existência e o funcionamento de programas de bolsas de
estudos ou de financiamento para matrícula na educação superior mantidos pelos governos
estadual e federal.

META 11 - VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PÚBLICA MUNICIPAL, ASSEGURANDO, NO PRAZO DE 1 (UM) ANO, A REVISÃO E
ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, OBSERVANDO, DENTRE OUTROS, O
INCENTIVO

À

FORMAÇÃO

CONTINUADA E

A VALORIZAÇÃO

SALARIAL

E

PROGRESSÃO CONTINUADA.

Estratégias:
11.1 Dar condições favoráveis para que, no prazo de 08 anos, todos os Professores em
exercício no município tenham formação em nível superior correspondente à sua área de
atuação profissional;
11.2 Dar condições favoráveis para que, no prazo de 10 anos, todos os professores em
exercício no município tenham formação em nível de pós graduação, lacto sensu
correspondente à sua área de atuação profissional e incentivos em cursos stricto sensu;
com licenciamento remunerado, devendo ser estabelecido após a aprovação deste plano;
critérios que viabilizem a efetivação do mesmo, sem prejuízo ao atendimento das
necessidades da população.
11.3 Garantir a todos (as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em
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sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações das
unidades de ensino do município;
11.4 Organizar, a cada dois anos, um Fórum de Educação Municipal, com a finalidade de
oportunizar a troca de experiências entre os docentes.
11.5 Garantir pelo menos uma reunião pedagógica anual com o objetivo de promover a
articulação entre os diferentes níveis e ciclos de ensino.
11.6 Otimizar meios que previnam a saúde física e emocional dos profissionais da educação.
11.7 Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade
e jornada de trabalho equivalente, até o 5º ano de vigência desse PME.
11.8 Assegurar a todos os profissionais da educação o ingresso na rede pública de ensino
exclusivamente por concurso de provas e títulos como preceitua o inciso I do Artigo 67 da
LDB 9394/96 observando o parágrafo 1º do mesmo artigo no que tange funções diferentes
da docência.
11.9 Oferecer ao professor ingressante, sem experiência anterior na docência, a
oportunidade de acompanhar durante 2 meses, no contra turno o trabalho desenvolvido na
escola, observando ou colaborando com professores mais experientes através de
certificação a ser considerada nos processos de atribuição de aula e/ou outras vantagens
regulamentadas pelo Plano de Carreira.
11.10 Criar mecanismos de análise dos dados coletados nas avaliações institucionais já
existentes e criar um plano estratégico para que cada unidade de ensino possa avaliar seu
trabalho e replanejar sua ação educativa, de forma participativa, visando a melhoria da
qualidade de ensino por ela oferecido.
11.11 Criar um grupo de estudos, garantindo a participação de todos os segmentos, com o
objetivo de adequar o Plano de Carreira já existente às diretrizes do presente plano, assim
como regulamentar a avaliação de desempenho em consonância com o artigo 67 da LDB;
11.12 Garantir a implantação de módulos (quantidade de funcionários)

de acordo com

números de alunos nas escolas da Rede Pública Municipal, em até 05 anos, considerando
as condições de cada Unidade Escolar, visando a qualidade do serviço oferecido.
11.13 Promover ações de reconhecimento da natureza educacional das creches e oferecer
aos profissionais que nela atuam as condições necessárias para cumprir seus objetivos,
como espaços de tempo para formação, planejamento e outras atividades afins.
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11.14 Garantir aos profissionais que atuam na educação e cuidado com bebês de 0 a 01
ano, de 01 a 02 anos e de 02 a 03 anos capacitação específica para esta faixa etária.
11.15 Garantir aos profissionais que atuam no ensino fundamental na modalidade EJA,
capacitação específica para esse campo de atuação.
11.16 Adequar, a carga horária de atendimento diário das creches, de maneira a
compatibilizar a convivência das crianças com a família e as necessidades da mesma em ter
um espaço educacional para seus filhos, sem prejuízo de carga horária e remuneração dos
docentes.
11.17 Proporcionar cursos e capacitação dos demais funcionários que compõe a equipe
escolar.
11.18 Garantir que o horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) atinja o seu objetivo de
aprimorar a qualidade da educação oferecida, caracterizando-se como um espaço
prioritariamente para estudos e reflexão sobre a prática docente.
11.19 Garantir uma jornada de trabalho que atenda à exigência da qualidade de ensino e de
acordo com a Lei nº 11.738/08 tendo sempre presente a ampliação paulatina da parte da
jornada destinada às atividades de preparação de aulas, avaliação da produção dos alunos,
reuniões escolares, contatos com a comunidade e formação continuada e outras funções
inerentes a profissão.
11.20 Diante da legislação citada no que diz respeito às diretrizes

da Formação e

Valorização do Magistério, referente à categoria diferenciada, promover reconhecimento
junto ao Ministério do Trabalho aquilo que já preceitua a lei.
11.21 No prazo de 1 (um) ano a partir da vigência dessa lei, uma comissão específica,
idônea e capacitada, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo, deverá rever e adequar o
Plano de Carreira do Magistério, Lei Municipal Complementar nº 170, de 13/05/2013 ao
presente plano.

META 12 - ESTABELECER, NO PRAZO DE 1 (UM) ANO, LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
QUE REGULAMENTE A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO SISTEMA MUNICIPAL DE
ENSINO, RESPEITANDO-SE A LEGISLAÇÃO NACIONAL.

Estratégias:
12.1 Aprovar, no prazo de 1 (um) ano, legislação que organize o sistema municipal
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autônomo de ensino, em regime de colaboração com a União e o Estado de São Paulo, nos
termos previstos no art. 8º da LDB;
12.2 Estabelecer programas municipais ou aderir a programas federais de apoio e formação
aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb,
dos conselhos de alimentação escolar, do conselho municipal de educação e aos (às)
representantes educacionais dos demais conselhos de acompanhamento de políticas
públicas, garantindo a esses colegiados condições regulares de funcionamento;
12.3 Informatizar os serviços de apoio das secretarias e conectá-las em rede, no prazo de 3
anos, com a Secretaria de Educação Municipal, criando um sistema de informação e
estatísticas educacionais permanente, para auxiliar no planejamento e avaliação.
12.4 Manter programa de formação inicial e continuada para o pessoal técnico do
Departamento de Educação;
12.5 Apoiar tecnicamente as escolas, por meio do órgão central de educação,

na

elaboração e execução democrática de suas propostas pedagógicas.
12.6 Garantir a continuidade do sistema de avaliação do rendimento dos alunos, através da
aplicação de avaliações internas, da Prova Brasil/IDEB, Saresp/IDESP, alcançando as metas
de desempenho estabelecidas.
12.7 Garantir a participação da comunidade escolar nos Conselhos de Escola e
equivalentes.
12.8 Estimular a formação e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais,
assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas
e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das
respectivas representações.
12.9 Executar os planos de ações articuladas já formalizados, dando cumprimento às metas
de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico
e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e
profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos
pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar.
12.10 Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de
recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no
planejamento e na aplicação dos recursos, visando a ampliação e transparência e também
ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática.
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12.11 Aderir aos programas de formação de diretores e gestores escolares eventualmente
instituídos pelo Ministério da Educação, bem como aderir a prova nacional específica, a fim
de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos;
12.12 Garantir na composição dos membros dos Conselhos Municipais, a participação de
pelo menos 20% dos profissionais da educação, oportunizando que estes participem das
reuniões no horário de trabalho quando necessário.

META 13 - APLICAR DE FORMA TRANSPARENTE E EFICAZ OS RECURSOS
PÚBLICOS

VINCULADOS

CONSTITUCIONALMENTE

À

MANUTENÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Estratégias:
13.1 Estimular o fortalecimento dos mecanismos e instrumentos que promovam a
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação;
13.2 Desenvolver e acompanhar regularmente indicadores de investimento e tipo de
despesa per capita por aluno em todas as etapas da educação pública.
13.3 Assegurar o cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, com referência ao
cumprimento do dispositivo quanto à aplicação mínima de 25% na Educação;
13.4 Garantir o correto funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação;
13.5 Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos dez anos, a
previsão do suporte financeiro às metas constantes neste Plano.
13.6 Promover a autonomia financeira das escolas mediante repasses de recursos,
diretamente aos estabelecimentos públicos de ensino, a partir de critérios objetivos, para
pequenas despesas e cumprimento de sua proposta pedagógica.
13.7 Estabelecer parcerias com setores produtivos, organizações não governamentais e
instituições públicas no financiamento de cursos da educação profissional e de jovens e
adultos.
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