LEI COMPLEMENTAR Nº 03
DE 19 DE JUNHO DE 2015.
ALTERA E INSTITUI O NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM
CONFORMIDADE À LEI FEDERAL Nº 13.005/2014, NO MUNICÍPIO DE
MONÇÕES, ESTADO DE SÃO PAULO.
DOUGLAS ANTONIO HONORATO, Prefeito Municipal de Monções,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que
a Câmara Municipal de Monções aprova e ele, nos termos do art. 66,
III, da Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º – Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, com
duração de dez anos, na forma contida no Anexo I desta lei.
ARTIGO 2º – O Plano Municipal de Educação foi adequado sob a
coordenação da Secretaria Municipal de Educação, com participação da sociedade civil
organizada, através de reuniões sistematizadas com a Comissão Executiva instituída pela
Portaria Municipal nº 40, de 01 de Setembro de 2014, e em conformidade com o Plano
Nacional de Educação e demais legislações educacionais.
ARTIGO 3º – O Plano Municipal de Educação contém a proposta
educacional do município, com suas respectivas diretrizes, objetivos, metas e ações,
conforme documento anexo.
ARTIGO 4º – Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação, em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, avaliar a execução do PME,
estabelecendo os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas.
ARTIGO 5º – O Conselho Municipal de Educação será convocado a
cada 02 anos para o acompanhamento da execução das metas e ações previstas no Anexo I
desta lei, emitindo parecer sobre a situação encontrada.
§ 1º – O Conselho Municipal de Educação de que trata o caput desse
artigo será constituído por representantes da sociedade civil, do poder executivo e dos
demais órgãos do poder público ligados à educação que atuam no município, e sua
composição e o mecanismo de eleição dos representantes deverão ser normatizados em lei
específica.
§2º – O Conselho Municipal de Educação será convocado, no mínimo,
a cada 02 anos a partir da aprovação desta lei, com o objetivo de avaliar, rever e adequar às
metas contidas no Anexo I desta lei.
ARTIGO 6º – O Conselho Municipal de Educação deverá acompanhar
as ações do poder executivo tendo em vista o cumprimento dos objetivos, metas e ações

previstos no Anexo I desta lei, emitindo pareceres, orientações e regulamentações
necessárias à concretização do PME.
ARTIGO 7º – O Executivo Municipal, por suas unidades de Educação e
de Comunicação, dará ampla divulgação do conteúdo do PME junto ao pessoal docente e
discente do setor no município e a toda a população.
ARTIGO 8º – A Secretaria Municipal de Educação, com o apoio do
Conselho Municipal de Educação diligenciará para que as medidas associadas e
complementares às constantes no PME sejam adotadas pelos demais setores e unidades da
administração.
ARTIGO 9º – O Município de Monções incluirá, nos Planos Plurianuais
e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias Anuais, dotações destinadas a viabilizar a execução
desta lei.
ARTIGO 10 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, e de outros
recursos captados no decorrer da execução do plano.
ARTIGO 11 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Monções, 19 de Junho de 2015.

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada na data supra.

CARLA VALIN TORRES
DIRETORA ADMINISTRATIVA

INTRODUÇÃO
Monções dá um grande salto de qualidade educativa ao elaborar, de
forma democrática e participativa, o Plano Municipal de Educação – PME, para os próximos
dez anos.
O PME trata do conjunto da educação, no âmbito Municipal, expressando
uma política educacional para todos os níveis, bem como as etapas e modalidades de
educação e de ensino. É um Plano de Estado e não somente um Plano de Governo. Sua
elaboração está preconizada no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº
13.005/2014, que em seu art. 8º declara: “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”.
Obedecendo ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino
público, preconizada na Constituição Federal Art. 206, Inciso VII, observando a gestão
democrática de ensino e da educação, a garantia de princípios de transparência e
impessoalidade, a autonomia e a participação, a liderança e o trabalho coletivo, a
representatividade e a competência, foi construído o presente Plano Municipal de Educação,
um plano decenal. Ele requereu, de todos nós, que dele participamos com clareza e
objetividade a respeito de qual educação queremos.
Este processo de construção coletiva, com a demonstração de um forte espírito
democrático,nos enche de esperança e nos aponta para um caminho em que a educação é
alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade plena.
O PME preconiza o que está posto no Plano Nacional de Educação. De forma
resumida, os principais aspectos norteadores abordados são: a universalização, a qualidade do
ensino, a formação e valorização dos profissionais, a democratização da gestão e o
financiamento da educação.
Esperamos que o Plano Municipal de Educação de Monções aponte para uma
Educação Plena,que contribua para a formação de cidadãos, com uma nova visão de mundo,
em condições para interagir na contemporaneidade de forma construtiva, solidária, participativa
e sustentável.

OBJETIVOS E PRIORIDADES
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O PME considera a Educação como um direito, um instrumento decisivo
de desenvolvimento social e econômico, bem como fator relevante de inclusão social,
destacando como importante, neste processo, a valorização dos profissionais da área. Com
esses referenciais, e tendo também como referência o Plano Nacional de Educação, procura
contemplar os quatro grandes eixos de aprendizagem necessários no mundo contemporâneo.
Concebendo o Plano Municipal de Educação como um Plano de
Educação e não como um Plano de Governo, e por isso, de responsabilidade de toda a
sociedade, define-se como objetivos e prioridades, aspectos macro-estruturais, que deverão
responder às demandas educacionais do município, relacionadas aos diferentes níveis e
modalidades, independentemente da instância de atuação (estadual, municipal, privada).
Assim, é da responsabilização de cada uma delas a atuação e criação de condições para a
consecução das metas diretamente a si relacionadas, utilizando como suporte, os aspectos
legais definidos pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB de 1996 e demais institutos legais que regulamentam a educação nacional. O
alcance

das

metas

propostas

são

de

responsabilidade

conjunta

das

instituições

governamentais e da sociedade civil, conquanto este Plano vislumbra a transformação
qualitativa nos índices educacionais do município.
Os objetivos e prioridades aqui definidos para o Município precisam ser
desdobrados e adequados às especificidades do atendimento das diferentes instâncias que
compõem a Educação no Município.
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1. DIREITO À EDUCAÇÃO E PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Uma das maneiras de entender a importância das políticas
públicas é analisar sua função estratégica e seu desenvolvimento em
relação aos enfoques, instrumentos e mecanismos através dos quais
encontra soluções para determinado setor ou para si mesma. A partir
deste ponto de vista, uma política pública que se baseie na realização
dos direitos da população parte do compromisso e da obrigação
adquirida pelo Estado de se responsabilizar pela oferta de contextos
adequados para a realização integral dos seres humanos (SALAMANCA,
s/d, p.91)

As prefeituras têm um papel fundamental na garantia dos
direitos dos cidadãos, promovendo ações que possam envolver a
comunidade local e o legislativo.

A comunidade internacional tem reconhecido e enfatizado,
pelo processo de globalização, o papel do poder local como sendo
estratégico para o desenvolvimento de ações que resultem em um
respeito efetivo aos direitos da pessoa humana. (Ibid, p.97)
O recente debate para elaboração do Plano Nacional de Educação fez emergir
temas presentes em documentos internacionais, atualizando a memória dos compromissos
assumidos pelo Brasil. Além disso, observa-se no extrato acima que, uma vez conquistados, os
direitos devem ser atendidos constatando-se uma correlação entre direito e obrigação, sendo o
Estado considerado “único ator social” capaz de efetivar políticas públicas, minimizar diferenças
sociais, melhorando a qualidade de vida da população.
Considera-se que as determinações legais são instrumentos de que a sociedade
dispõe para exigir seus direitos, cujo cumprimento é dever da família, da sociedade e do
Estado. Esses direitos humanos são inerentes a todas as pessoas, são universais e gerais,
devendo ser atendidos sob a égide de critérios públicos e igualitários, cabendo, portanto, a
todos, o dever de assegurá-los. Neste sentido, quando não são atendidos, os dispositivos
legais são fundamentais (exigibilidade) para acioná-los na justiça.
Arendt afirma que os direitos humanos “[...] não são um dado, mas um
construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução”.
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(PIOVESAN et al. In: Lima Jr., 2004, p.64.). Como se vê, à mobilização permanente da
sociedade civil organizada para garantir os direitos já conquistados se impõe outra, a de
incorporar a estes direitos outros que surgem como fruto de novas e constantes conquistas no
campo do desenvolvimento social, científico e tecnológico. Há, pois, uma dinâmica na
conquista dos direitos, uma vez que inovações sucessivamente emergem como outros direitos
nas diversas áreas da vida humana (direito à alimentação, à saúde, à habitação, à educação,
etc.).
Assegurar a educação como direito humano é um dos fundamentos ao qual o
homem recorre, segundo Haddad e Graciano, “[...] buscando superar sua condição de
existência no mundo.[...] Outro aspecto importante e que fundamenta a educação como um
direito humano diz respeito ao fato de que o acesso à educação é, em si, base para a
realização dos outros direitos”. (2005, p. 55).
O

reconhecimento

da

educação

como

propulsora

do

processo

de

desenvolvimento pessoal e social exige mobilização para sua conquista como direito e para
sua consagração nos marcos regulatórios das diversas esferas governamentais. Nesta direção,
os movimentos sociais vêm lutando pelo delineamento de uma concepção de educação, pela
definição de princípios que fundamentem a garantia do atendimento desse direito, pelo
estabelecimento de parâmetros para o acesso e para manutenção da qualidade do ensino,
pela formação dos profissionais dessa área, e pela proposta de adoção de mecanismos de
gestão democrática pública, questões estas incorporadas à legislação brasileira.
A educação é um processo que se institui a partir da relação estabelecida entre
pessoas tratadas na condição de sujeitos, e os seus pares, o tempo, a natureza, a sociedade
geral. Assim sendo, a educação é uma relação social e ocorre no âmbito de uma experiência
de convivência. Neste sentido, a gênese e as finalidades da educação são estabelecidas no
campo da ética, entendida esta, como campo das relações entre cada um e os outros, como
pessoas conscientes, livres, solidárias e socialmente responsáveis. Assim sendo, a educação
escolar é compreendida como um movimento com duas dimensões. Uma delas é o processo
de apropriação do conhecimento já produzido pela humanidade e, neste particular, é uma
relação dos sujeitos no presente com o passado, buscando a resistência que impedirá a
repetição da opressão e das injustiças do passado nos moldes do presente. A outra dimensão
desse movimento é a produção do conhecimento e, agora, a relação privilegiada também é
com o presente e o futuro – a utopia por inteiro. Dessas dimensões, emerge a razão de ser da
educação escolar: espaço pedagógico de constituição da identidade cidadã, que propicia a
experiência de remeter ao passado e, nos futuros sinalizados, fazer as escolhas do presente na
condição de sujeito. (SOARES, MARTINS e REZENDE, 2002).
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Desse modo, a legislação brasileira assegura a efetivação dos direitos e a
sociedade, no campo educacional, tem avançado, como se observa nos textos legais, dentre
os quais: Constituição Federal de 1988 que recebeu várias Emendas dentre elas a de nº
59/2009, mais recente, que ampliou a faixa de atendimento obrigatório, pelo Estado, que vai
dos 4 aos 17 anos, na educação básica, que já está incorporada ao Art. 208 da referida
Constituição; Lei nº 9394/96 que define as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN);
Lei nº 11.274 de 06.02.2006 que Institui o ensino fundamental de nove anos de duração com a
inclusão das crianças de 6 anos de idade. Brasília, 2006; Lei nº 11.494 de 20.06.2007; Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB; além das contribuições da CONAE e do debate em torno do Plano
Nacional de Educação - Lei Federal 13.005/2014.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88), denominada à época de sua
promulgação Constituição Cidadã, incorporou a questão do direito e o dever da família e do
Estado de garanti-lo.
Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Na garantia desses direitos se estabeleceu princípios que defendem o pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas, o acesso ao ensino de qualidade que assegure a
permanência, com sucesso, do aluno na escola.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (EC nº
19/98 e EC º 53/2006):
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos
aos das redes públicas;
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade;
VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar
pública, nos termos da lei federal.
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Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados
profissionais da educação básica e sobre a fixação do prazo para elaboração ou adequação de
seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Corroborando a idéia mencionada anteriormente do direito como em permanente
construção, observa-se que a antiga luta para incorporar a educação infantil e o ensino médio
encontrou eco na Emenda Constitucional nº 59 de 2009, que alterou o Art. 208 do texto da
CF/88, ampliando a obrigatoriedade do Estado atender a partir dos 4 anos até os 17.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de: (EC nº 14/96 e EC nº 53/2006 3 EC nº 59/2009)
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos
de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade própria;
II – progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de
idade;
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por
meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório
20

É necessário realçar a definição de atribuições, reconhecendo a autonomia e, ao

mesmo tempo, o regime de colaboração entre as esferas do poder público, na garantia do
acesso à educação escolar.
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino (EC nº 14/96 e EC nº 53/2006 e EC nº
59/2009
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará
as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios.
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§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil.
§3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente o ensino
fundamental e médio.
4§ Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
O tema Plano Educacional é uma dos eixos do debate nacional desde a década
de 1930. O Manifesto dos Pioneiros da Educação é um exemplo disso. Foi dirigido ao povo e
ao governo, em 1932, e tinha como proposta a reconstrução educacional, que incluía a
elaboração de um plano com bases científicas e com sentido unitário. Sua repercussão, de
grande alcance, ensejou a incorporação de um artigo específico na Constituição Brasileira de
1934, que atribuía à União a incumbência de estabelecer um plano nacional de educação. Uma
longa trajetória foi percorrida desde então, pois, em que pese sua presença na Carta Magna
daquele ano e em todas as demais versões, apenas em 1962 o Ministério de Educação e
Cultura elaborou o primeiro Plano Nacional de Educação e, o então Conselho Federal de
Educação, o aprovou. Em 1965 esse Plano sofreu uma revisão cujo destaque foi a
descentralização que, por sua vez, estimulou a elaboração dos planos estaduais. Em 1966 foi
mais uma vez revisado e o chamado Plano Complementar de Educação alterou a distribuição
dos recursos financeiros da alçada federal. Apesar do estímulo à elaboração dos planos
estaduais, como já referido, isto não significou que os estados tenham participado de sua
produção na ocasião em que foram estabelecidos os Planos Setoriais de Educação, Cultura e
Desporto (PSECD), entre 1970 e 1984. A participação dos estados veio a acontecer apenas ao
ser elaborado o III PSECD, ocasião em que foram estabelecidas as prioridades regionais.
A compreensão do planejamento como recurso fundamental foi fortalecida na
CF/88 ao determinar:
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual,
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração
das ações do poder público que conduzam à:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;
IV – formação para o trabalho;
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.
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Na legislação que se seguiu à CF/88 encontra-se, por exemplo, a Lei Federal n°
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente que trata de direitos fundamentais, cuidando
no Capítulo IV Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, cujo Art. 58 em seu
caput determina:
Art. 58 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho (...)
Por sua vez, a LDBEN/96 reafirma no seu conjunto o que foi determinado na
CF/88, amplia e define aspectos, incorporando avanços advindos de Emendas Constitucionais.
Em seu Art. 1º explicita uma concepção de educação, no Art. 3º trata dos princípios, o 4º define
o dever do Estado com a educação escolar pública, o 5º trata do acesso como direito público
subjetivo e o 8º trata da organização dos sistemas de ensino e do regime de colaboração.
Art. 1º - 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.
§ 1º - Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social.
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3. PERFIL

HISTÓRICO,

ECONOMICO E GEOGRÁFICO
3.1 – HISTÓRICO DO MUNICIPIO

No final do século XIX, o mineiro da cidade de Ponte Nova, Vicente Gonçalves dos Santos,
adentrou nas matas do município de Jaboticabal que era, na época, o último ao Oeste do
Estado e se estendia até o Rio Paraná. Em 1885, veio se instalar às margens de um dos
maiores afluentes do Ribeirão Santa Bárbara, local onde abriu clareira e batizou de
Ribeirão Ponte Nova, em homenagem à sua terra natal.
Trazia, junto aos seus carros de bois, utensílios domésticos e rurais, plantas, sementes e
criações, assim como os empregados que trabalhavam
em do
suas
terras.
ao aose
Baseado nos relatos
Dr. Lino
Braile, Logo
que chegou
povoado por volta de 1929 e foi um dos pioneiros na
estabelecer, Vicente Gonçalves dos Santos, experiente
homem da terra, distribuiu seu povo no
fundação de Monções.

local e ali iniciou algumas atividadesagropecuárias, com a criação de bovinos e suínos. Já na
década de 1890, consolidada a ocupação e o uso incontestado das terras, Vicente Gonçalves
foi a Jaboticabal, sede da Comarca, para registrar a posse da fazenda.
Como eram poucos os pioneiros provenientes de Minas Gerais – entre eles
José, Sebastião Inocêncio e outros – não dispunham de pessoal suficiente para abater e
cultivar as imensas matas virgens que ainda permaneciam intocadas.
Nesse período, novos municípios estavam surgindo ao Oeste de Jaboticabal:
Ribeirãozinho (Taquaritinga), Vila Adolfo (Catanduva), São José do Rio Preto, Monte
Aprazível, entre outros. Vicente Gonçalves, preocupado em garantir sua posse contra a
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onda invasora, mandou levantar e demarcar sua fazenda de 13.000 alqueires no Ribeirão
Ponte Nova.
Para isso, contratou o Dr. Roberto Tood Look, engenheiro alemão radicado
em São José do Rio Preto. Como honorários por seus serviços, recebeu 1300 alqueires das
melhores matas localizadas nas cabeceiras dos Córregos do Limão, do Cavaco, do Pinto e
do Saltinho, nas divisas com a Fazenda Ribeirão Mato Grosso.
Em 1904, precisando de dinheiro para custear o levantamento de fazendas, o
Dr. Look vendeu – por 4 contos de réis – os seus 1300 alqueires de mata a Adolfo
Guimarães Correa, homem público de grande prestígio e prefeito de São José do Rio Preto.
Dois anos depois, em 1906, o coronel José Francisco da Silva Varginha, um
rico e influente fazendeiro de Airouca – MG, veio para Rio Preto a fim de comprar uma gleba
de terras férteis. Por correr fama de que a região era zona de grileiros, trouxe consigo o
amigo e advogado Giffoni para prestar assistência jurídica na compra. O coronel José
Francisco da Silva Varginha comprou, então, de Adolfo Guimarães Correa, por seis contos
de réis, a gleba de 1300 alqueires da Fazenda Santa Bárbara.
Duas décadas mais tarde, o filho do coronel José Francisco da Silva
Varginha, o médico Dr. Sólon da Silva Varginha, depois de ser eleito deputado estadual,
recebeu de seu pai a escritura da gleba de terras da fazenda e veio de Minas Gerais para
Rio Preto, para clinicar a vender as terras herdadas.
Antenor e Clovis Machado de Oliveira, dois irmãos agrônomos, originários de
Ribeirão Preto, trabalhavam na demarcação das terras da Fazenda Ribeirão Mato Grosso,
na divisa com a Fazenda Santa Bárbara, que pertencia ao Dr. Sólon Varginha. E foi Clovis
Machado de Oliveira quem teve a idéia de levantar um cruzeiro, na intenção de erguer um
povoado que ele batizou de Paraúna (pará = rio, una = preto), mas o plano ficou parado por
algum tempo.
Só depois da crise econômica de 1929, o Dr. Sólon Varginha intensificou a
venda de terras de sua gleba para várias famílias mais abastadas. Assim, adquiriram
propriedades nas cabeceiras dos córregos de sua gleba: José Machado, os irmãos
Henrique, Manoelito Fernandes, Serafim Corso, André Garcia, Noé Toneto, Caetano
Passarini, Dr. Lino Braile e outros. Estes homens, irmanados com os divisantes da Fazenda
Ribeirão Mato Grosso, entre os quais, Jerônimo Pinto, José Barbosa, João Ramos, José
Buratti, José Campello (Bepi), todos entusiastas na implantação do povoado, ergueram o
primeiro cruzeiro – ao lado de onde é hoje a Escola Estadual José Florêncio do Amaral.
No dia 10 de agosto de 1935, para marcar a tão esperada fundação do
Povoado de Paraúna, arrancaram o cruzeiro de onde estava e, com grande festa, o
levantaram em frente à atual igreja de Monções. Motivou a mudança do cruzeiro, o fato de o
primeiro ficar na baixada, enquanto o atual ficaria num ponto mais alto do povoado, de onde
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se tinha maior visão dos arredores e melhor escoamento de águas.
O agrônomo Clovis Machado de Oliveira passou, então, a demarcar as ruas e
quarteirões no lado do patrimônio pertencente à Fazenda Ribeirão Mato Grosso, enquanto o
Dr. Sólon Varginha designou ao Dr. Euphly Jalles – engenheiro, posteriormente fundador da
cidade de Jales – a demarcação da parte do patrimônio pertencente à Fazenda Ribeirão
Santa Bárbara, encravada dentro de sua gleba de terras.
O Dr. Lino Braile – que nas suas vindas à fazenda, realizava assistência
médica gratuita ao povo ainda carente de médico – doou à cidade de Monções que vinha
surgindo, os terrenos da escola, do cemitério, da cadeia pública e da represa. Diante de tais
realizações e com a derrubada das grandes matas, que vieram dar lugar a plantações de
café e cereais, se intensificou a migração de famílias ao povoado de Paraúna.
O dia 26 de setembro de 1936 ficou marcado por ser quando começou a
funcionar o primeiro serviço de ônibus a atender o local. Em outubro de 1940, o Bispo de
Rio Preto, Dom Lafayete Libânio, esteve em visita pastoral a Paraúna, crismando 300
crianças, tendo sido hospedado em uma modesta casa de barro. No dia 28 de outubro de
1947 é criado o Grupo Escolar de Paraúna.
Em 09 de janeiro de 1946 foi criado o Distrito de Paz, no município de
Macaubal, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei nº 15.383, de 27 de dezembro de 1945,
sendo responsável o serventuário Ayrton Pires Domingues, tendo José Florêncio do Amaral
como primeiro escrivão do cartório, nomeados pelo Interventor Federal do Estado de São
Paulo, José Carlos de Macedo Soares. Posteriormente, este decreto foi regulamentado pela
Lei Estadual nº 233, de 24 de dezembro de 1948, que fixou o quadro territorial,
administrativo e judiciário do Estado de São Paulo, em que Paraúna passou a ser
denominado Distrito de Paz de Monções.
Esse nome é uma homenagem às expedições fluviais que, entre a segunda
década do século XVIII e a primeira metade do século XIX, partiam em exploração pelo
interior, saindo de onde é, hoje, a cidade de Porto Feliz - SP, através do Rio Tietê, até
chegar ao rio Cuiabá. As monções tinham objetivos comerciais e militares, visando o
abastecimento e a defesa dos mineradores nas proximidades de Cuiabá - MT, depois que a
descoberta de ouro fez surgir a mineração no local. O termo monção, que tem origem árabe:
mausim, é a designação dada aos ventos periódicos, em geral associados à alternância
entre a estação das chuvas e a estação seca, que ocorrem em grandes áreas das regiões
costeiras tropicais e subtropicais. O adjetivo pátrio que designa quem nasce ou reside em
Monções é: monçonense.
Aos 28 de fevereiro de 1964 o distrito é elevado à categoria de município pela
Lei Estadual nº 8092, sendo desmembrado de Macaubal e constituído do Distrito Sede. Sua
instalação ocorreu no dia 21 de março de 1965.
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Os símbolos do município de Monções são, basicamente, o brasão e a
bandeira.

O Brasão é formado por um escudo redondo ou ibérico, usado em Portugal à
época do descobrimento do Brasil. Sua adoção representa a homenagem do município aos
primeiros colonizadores e desbravadores de nossa Pátria.O metal ouro tem o significado de
riqueza, esplendor, nobreza, poder, força, fé, prosperidade, soberania e comando,
representando os predicados do povo que busca para Monções a prosperidade.Na parte
superior do escudo, em fundo branco, a flor de Liz em azul e uma cruz em argente, que
simboliza a Padroeira Nossa Senhora Aparecida, evocando o sentimento cristão de seu
povo.Ao centro, a figura lendária das monções que passavam pela região, descendo o Rio
Tietê, e que, em uma delas, esteve Vicente Gonçalves dos Santos, o fundador do povoado
de Paraúna, hoje Monções. Em campo verde, a cabeça de um boi simboliza a pecuária do
município, importante setor de sua economia.Nos ornamentos exteriores, os galhos de café
e milho, pintados ao natural, simbolizam a fertilidade das terras de Monções, já que essas
culturas representavam importantes fontes de riqueza para o município.Em seu listel de
jalde (cor de ouro), em letras argentinas, o topônimo identificador, MONÇÕES, ladeado
pelos milésimos 1945, de sua elevação a distrito, e 1964, de sua emancipação política.
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONÇÕES - SP

 Região Administrativa de São José do Rio Preto
 Região de Governo: Votuporanga

Aniversário ...................

21 de Março

Santo Padroeiro .........

Nossa Senhora Aparecida

Prefeito .......................

Douglas Antonio Honorato - PMDB

Presidente de Câmara .

Clóvis Barbosa de Andrade - PMDB

Dados

Ano

Município

Área

2015

104,43

População

2014

2.154

Geométrica de Crescimento Anual da População – 2010/2014 (Em % a.a.)

2014

0,27

Grau de Urbanização (Em %)

2014

86,58

Índice de Envelhecimento (Em %)

2014

123,12

População com Menos de 15 Anos (Em %)

2014

16,06

População com 60 Anos e Mais (Em %)

2014

19,78

Razão de Sexo

2014

105,14

3.3 ECONOMIA

O município de Monções está localizado na parte noroeste do Estado de São
Paulo,adjacente à Rodovia Pericles Belini. Considerado município de pequeno porte, tem
baixa taxa populacional e economia baseada na agricultura e pecuária, com pequenos
comércios e serviços público.
O município registrou, no ano de 2012, um PIB de 51,60 milhões de reais.
Esse foi o total dos bens e serviços produzidos na localidade, o que equivale à parcela de
0,002% do PIB estadual (Fundação SEADE/2014). Desde então, estima-se que esses
números venham aumentando, principalmente em razão da instalação de três grandes
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empresas no município: uma de usina de açúcar e álcool, uma usina de asfalto e outra de
mineração (Basalto).
Outro fator que tem contribuído muito para o fortalecimento da economia
local, assim como tem melhorado as condições de vida da população, são os programas de
transferência de renda, destinados às famílias em situação de pobreza, que atenderam em
Monções, em fevereiro de 2015, a 40 beneficiários.

3.4. INTEGRAÇÃO REGIONAL
Como forma de promover a integração regional e a economia administrativa,
compartilhando experiências e fortalecendo sua representação política, 14 municípios se
uniram na formação da FRIM – Frente Regional de Integração dos Municípios: Floreal,
Gastão Vidigal, Monções, Guzolândia, Lourdes, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara,
Nova Castilho, Nova Luzitânia, Santo Antônio do Aracanguá, São João de Iracema e
Turiúba.
Em virtude das semelhanças entre os municípios, seja no perfil sócioeconômico e cultural, na quantidade populacional ou nas características geográficas, dentre
tantas outras, as experiências locais são compartilhadas e, em muitos casos, têm se tornado
alternativas regionais.
Representados por seus prefeitos, juntos, esses municípios promovem
eventos, realizam projetos e reivindicam ações governamentais que sejam de interesse
comum e que beneficiem toda a região.
Dentre os projetos realizados pelos municípios integrantes da FRIM, podemos
destacar:
 Projeto “Cuida bem de mim”; que trata da geração de renda através do Fundo Social;
cursos de materiais recicláveis; padaria artesanal municipal; renda e costura na
confecção de tapetes, bordados, pedrarias, teares e bolsas; e campanha do
agasalho.
 Em educação e cultura: elaboração de calendário escolar em conjunto, com espaços
para atividades pedagógicas e culturais; concurso de poesias entre alunos do Ciclo I;
capacitação para o trabalho com alunos especiais; capacitação de professores e
funcionários, em rodízio, com os municípios sedes do evento e outras iniciativas.
 Nos esportes: realização dos campeonatos fraldão, mini-dente, dente-de-leite,
dentão e Campeonato Amador, além do Pró-Atletismo: futsal, dama, xadrez, tênis de
mesa, atletismo e bola queimada.
 No departamento de obras e serviços públicos: parceria para realização de obras,
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aquisição de equipamentos e busca por recursos junto ao governo estadual.

3.5. ASPECTOS POPULACIONAIS
Monções, segundo dados do IBGE, possuía em 2010 uma população de
2.132 habitantes,tendo por estimativa em 2014, 2.227 habitantes, o que nos leva a uma taxa
de crescimento anual de0,27%. Sua população reside em quase sua totalidade na zona
urbana e há um número considerável de população chamada flutuante devido sua
localização geográfica. Considerando a população por faixa etária, os habitantes de 20 anos
a mais correspondem aproximadamente 68% do total.
2010

2011

2012

2013

2014

População e Estatísticas Vitais - População Masculina

1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

População e Estatísticas Vitais - População Feminina

1.031

1.036

1.041

1.045

1.050

População e Estatísticas Vitais - População de 0 a 4 Anos

114

115

115

116

116

População e Estatísticas Vitais - População de 5 a 9 Anos

113

113

113

113

114

População e Estatísticas Vitais - População de 10 a 14 Anos

133

129

124

121

116

População e Estatísticas Vitais - População de 15 a 19 Anos

124

125

127

129

131

População e Estatísticas Vitais - População de 20 a 24 Anos

175

164

154

144

134

População e Estatísticas Vitais - População de 25 a 29 Anos

153

157

162

167

172

População e Estatísticas Vitais - População de 30 a 34 Anos

162

160

159

157

156

População e Estatísticas Vitais - População de 35 a 39 Anos

158

159

159

160

160

População e Estatísticas Vitais - População de 40 a 44 Anos

143

145

149

151

154

População e Estatísticas Vitais - População de 45 a 49 Anos

195

190

181

161

151

População e Estatísticas Vitais - População de 50 a 54 Anos

142

150

160

177

189

População e Estatísticas Vitais - População de 55 a 59 Anos

125

127

130

133

135

População e Estatísticas Vitais - População de 60 a 64 Anos

122

122

121

120

119

População e Estatísticas Vitais - População de 65 a 69 Anos

93

97

101

104

108

População e Estatísticas Vitais - População de 70 a 74 Anos

74

75

77

80

81

População e Estatísticas Vitais - População de 75 Anos e Mais

105

109

111

115

118

População e Estatísticas Vitais - População em Idade Escolar de 0 a 3 Anos

93

94

91

93

93

População e Estatísticas Vitais - População em Idade Escolar de 4 a 6 Anos

64

65

68

67

69

População e Estatísticas Vitais - População em Idade Escolar de 6 Anos

22

22

22

22

23

População e Estatísticas Vitais - População em Idade Escolar de 7 a 10 Anos

95

94

93

92

90

População e Estatísticas Vitais - População em Idade Escolar de 11 a 14 Anos

108

104

100

98

94

População e Estatísticas Vitais - População em Idade Escolar de 15 a 17 Anos

71

73

75

75

77

População e Estatísticas Vitais - População em Idade Escolar de 18 a 19 Anos

53

52

52

54

54

Município: Monções – SP

23

3.6. IDH
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) Monções é 0,772, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento
Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do
município é Longevidade, com índice de 0,814, seguida de Educação, com índice de 0,773,
e de Renda, com índice de 0,731.
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3.7. LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano
de idade) no município passou de 23,9 por mil nascidos vivos, em 2000, para 16,6 por mil
nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 33,3. Já na UF, a taxa era de 13,9, em
2010, de 19,4, em 2000 e 27,3, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil
no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos para 16,7 por mil nascidos vivos. Em 1991, essa
taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos. Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre
uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo
a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.

3.8. EDUCAÇÃO - CRIANÇAS E JOVENS

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado
determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do
estado e compõe o IDHM Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos
na escola é de 100,00%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13
anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 100,00%; a proporção de
jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 96,81%; e a proporção de
jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 88,03%. Entre 1991 e 2010, essas
proporções aumentaram, respectivamente, em 100,00 pontos percentuais, 55,01 pontos
percentuais, 75,21 pontos percentuais e 72,94 pontos percentuais.
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4. A EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE MONÇÕES

Este tópico contém informações referentes à infraestrutura da Rede de Ensino
do Município de Monções, contemplando o número de estabelecimentos de ensino, salas de
aula e turmas nos diferentes níveis e âmbitos da educação.Sua apresentação se justifica
pela necessidade de conhecimento da amplitude e dimensão do Sistema Educacional do
município, como elemento inicial para a posterior análise do contexto e demandas de cada
um dos eixos definidos no presente Plano Municipal de Educação, bem como para a
elaboração de metas e estratégias de ação compatíveis com a realidade e possíveis de
serem concretizadas.
As estatísticas gerais sobre Educação são divulgadas com base no Censo do
IBGE, realizado a cada 10 anos. Assim, apresentamos os dados do município constantes no
Censo 2010, apenas a título de informação, pois acreditamos que as políticas educacionais
adotadas desde então contribuíram muito para melhorar essa realidade.

4.1. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MONÇÕES
4.1.1 – EE “José Florêncio do Amaral”
A primeira escola instalada em Monções foi a EE “José Florêncio do Amaral”,
fundada em 28 de outubro de 1947, em prédio municipal, com a denominação de Grupo
Escolar de Paraúna. Em 1949 passou a se chamar Grupo Escolar de Monções; em 1957,
através da Lei 4.244/57, passa para Grupo Escolar “José Florêncio do Amaral”.
Em 13 de outubro de 1968 foi inaugurado o novo prédio do Grupo Escolar
“José Florêncio do Amaral”, situado à Rua Santa Catarina, nº 229, em terreno doado por
Lino Braile, tido como um grande colaborador da escola na sua criação.
Em 1970, através do Decreto nº 52.597, de 30/12/1970, é criado o Ginásio Estadual de
Monções. Em 27/02/1971 é autorizado o funcionamento da 1ª à 4ª série no período noturno,
quando é designada a Prof.ª Maria José Zopellari de Toledo para ocupar a direção. O Prof.
Milton Ianhes, então diretor do Grupo Escolar, cedeu uma de suas salas para o
funcionamento da direção e secretaria do Ginásio Estadual, passando a funcionarem no
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mesmo local, porém com duas diretorias independentes. Através de resolução publicada no
Diário Oficial em 16/10/1971, o Ginásio Estadual de Monções passa a ser denominado
Ginásio Estadual “Joaquim Ramires”.
Em 10 de janeiro de 1972, pelo Decreto nº 52.867, acontece a integração das
duas escolas, tornando-se uma única unidade, com a denominação de GESC “José
Florêncio do Amaral”.
Em 10 de setembro de 1973, os alunos passam a ocupar as novas
dependências do Ginásio, com 03 salas de aula, laboratório – denominado Lino Braile –
sanitários masculinos e femininos e quadra de esportes iluminada. Essa ampliação, ligada
ao prédio do GESC por corredor coberto, foi feita visando à transformação da escola em
Unidade de Ensino de 1º grau. Com as novas salas de aula em funcionamento, se adaptou
duas antigas salas que passaram a abrigar a Biblioteca – hoje denominada Nadir Genaro –
e a sala especial de Educação Física.
Em 1975, pela Resolução SE nº 6, de 14/02/1975, o ginásio passa a
denominar-se Unidade Integrada de Ensino de 1º e 2º Graus “José Florêncio do Amaral”, em
1977 se torna E.E.P.S.G. “José Florêncio do Amaral”, permanecendo até 1999, quando
passa a EE “José Florêncio do Amaral”.
Desde o ano de 2006 a EE “José Florêncio do Amaral” é Escola de Tempo
Integral.

4.1.2. – Creche Dr. Lino Ítalo Braile
Em 1978, a Associação Amigos de Monções, com a colaboração de vários
voluntários, instalou um centro de atendimento a crianças carentes, em sua sede, à Rua
Bernardino Pinto, nº 441, oferecendo alimentação, lazer, roupas, orientações sobre higiene
etc. Durante anos esse trabalho foi realizado pelas mãos de voluntários, com o apoio da
comunidade, fazendeiros e sitiantes, através de doações e realização de quermesses.
Solidários a esse trabalho, o Dr. Domingo Marcolino Braile e sua esposa
Maria Cecília doaram à entidade um terreno localizado à Rua Goiás, que seria destinado à
construção de um prédio próprio para abrigar as crianças. Logo depois, Moacir Carbone,
junto ao prefeito José Mário Saraiva, conseguiram verba da Secretaria de Promoção Social
do Estado de São Paulo para dar início à construção. Através de leilões, bingos, rifas e
doações, em 1987 concluiu-se a obra que recebeu o nome de Creche Dr. Lino Ítalo Braile,
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irmão do Dr. Domingo e filho do Dr. Lino Braile.
No início da década de 1990, a prefeitura de Monções passou a ceder
servidores municipais para cuidar do atendimento às crianças. Com uma crise que atingiu a
Associação Amigos de Monções, a prefeitura passou a fornecer alimentação e a ajudar na
manutenção da creche.
A partir de 2008, através da Lei Municipal nº 1.058, de 28 de março de 2008,
a prefeitura assumiu totalmente o funcionamento e a manutenção da creche. Meses depois,
em 22 de junho de 2008, através do Decreto nº 935-A, de 17/06/2008, a creche muda de
instalações, passando a funcionar junto à EMEI “Dionísio Tonete”, em prédio próprio do
município, à Rua Goiás, nº 240. Hoje, a Crcehe se localiza a Rua Três, nº 600, CDHU.

4.1.3. – EM Dionísio Tonete
Diante da necessidade de o município ampliar seu atendimento em educação,
a prefeitura de Monções iniciou, em 12 de novembro de 1996, a construção de sua escola
municipal. Em 31 de março de 1997 as obras foram finalizadas e o prédio estava pronto
para entrar em funcionamento.
Pela Lei Municipal nº 605, de 15 de abril de 1997, o então prefeito Fernando
Ramirez cria a Escola Municipal de Educação Infantil de Monções, localizada no Conjunto
Habitacional Monções A - CDHU.
Em 08 de março de 1999, pela Lei nº 685, a EMEI de Monções para a ser
denominada Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Dionísio Tonete”.
Em 22 de junho de 2008 a EMEI é transferida para o novo prédio, à Rua
Goiás, nº 240.
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4.2 – A REDE ESCOLAR EM MONÇÕES
Monções está vinculada à Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, cujo
atual dirigente é o Prof. José Aparecido Duran Neto . No município há uma unidade escolar
da Rede Estadual:
Unidade Escolar / Endereço

Ensino oferecido
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Ciclo I) Anos

EE “José Florêncio do Amaral”

Finais do Ensino Fundamental (Ciclo II)

Rua Santa Catarina, 229, CEP 15.275-000, Fone (17) 3484 1103

Ensino Médio

O Departamento Municipal de Educação de Monções é o órgão responsável
por administrar os setores da Alimentação e Transporte Escolar e duas UEs que oferecem o
Ensino Infantil e o Ensino Fundamental (anos iniciais). Atualmente funcionam em dois
prédios, mas o Departamento Municipal de Educação, não possui estrutura própria de
funcionamento, tem seu funcionamento nas dependências da EMEIF Dionisio Tonete.
Unidade Escolar / Endereço

Ensino oferecido

EMEI Dr. Lino Ítalo Braile

Creche

Rua Três, nº 600, CDHU -CEP 15.275-000, Fone (17) 34841228

EMEIF Dionísio Tonete

Pré-Escola e

Rua Goiás, nº 240, CEP 15.275-000, Fone (17) 3484 1250

1º ao 3º ano do Ensino Fundamental (Ciclo I)

A

tabela

abaixo

apresenta

os

dados

referentes

ao

número

de

estabelecimentos de ensino existentes em 2015, por dependência administrativa e níveis de
ensino, conforme informado pelo Departamento Municipal de Educação.

Dependência Administrativa

Estabelecimento de
Ensino

Municipal

Estadual

Privada

Educação Infantil

02

00

00

Ensino Fundamental

01

01

00

Ensino Médio

00

01

00

Educação Especial

00

00

00

EJA

00

00

00

Educação Profissional

00

00

00

Ensino Superior

00

00

00
Fonte:.SME de Monções; GDAE/SP
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Cabe destacar que, para efeito da realização do diagnóstico da educação do
município foram consultadas todas as instituições de ensino inseridas na tabela acima,
sendo solicitados os dados referentes ao ano de 2015, em decorrência da coleta de dados
ter iniciado em meados do mesmo ano.
O detalhamento das características e especificidades dos diferentes níveis e
âmbitos da educação do município será apresentado, para efeito de melhor compreensão
da realidade e análise da viabilidade de materialização das metas e estratégias de ação
propostas para cada nível de ensino, nos respectivos eixos temáticos que os contemplam.

Indicadores da Educação Básica da localidade de Monções - SP
Ano

Estabelecimentos

Matrículas

Docentes

Turmas

2010

3

379

23

17

2011

3

372

21

18

2012

3

381

27

18

2013

3

400

26

19

2014

3

410

28

19

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

MUNICIPIO DE MONÇÕES – SP

TOTAL DE MATRÍCULAS 2015 – EI – EF - EM
REDE DE ENSINO

ED. INFANTIL

ENS. FUND.

ENS.MÉDIO

TOTAL

ESTADUAL

00

86

92

178

MUNICIPAL

90

75

00

165

PRIVADA

00

00

00

00

TOTAL DO MUNICÍPIO

90

161

92

343

Fonte: GDAE/SP/2015 –SME do Município de MONÇÕES
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4.3. APOIO AO EDUCANDO EM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
ESCOLAR

O Programa da Alimentação Escolar é acompanhado e fiscalizado pelo
Conselho de Alimentação Escolar. A compra da merenda é realizada através de licitação, o
que permite a concorrência justa entre as empresas participantes, bem como, opção de
escolha mais adequada ao município. A merenda é estocada, observando-se o prazo de
validade, em local adequado e distribuído entre as unidades escolares de acordo com a
quantidade de alunos de cada uma. Não existe qualquer tipo de distinção da merenda
oferecida na zona rural e na zona urbana. A merenda existe em quantidade suficiente para
atender a toda a demanda de alunos.
O cardápio é construído por nutricionista que avalia os valores nutricionais e
determina a quantidade de alimento por aluno. Os pais e a comunidade não participam da
escolha da merenda, apesar disso a maioria dos alunos a aprovam.
Frutas e verduras são presenças constantes na merenda escolar, o que
contribui para que na escola os alunos tenham acesso à boa alimentação e possibilite uma
reeducação alimentar. O município utiliza o mínimo de 30% do Recurso Anual do Programa
Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) em produtos da Agricultura Familiar.
O transporte escolar é frequente e seguro, realizado apenas em carros
fechados, com horários estabelecidos e com presença de fiscalização. Os motoristas
possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) adequada, mas não recebem nenhum tipo
de qualificação direcionada ao transporte de alunos, também contam com a ajuda de
monitores.
São atendidos pelo transporte escolar, os alunos que precisam deslocar –
seda zona rural para a cidade, alunos que mesmo morando na cidade moram longe da
escola (no caso dos que optam em utilizar o transporte) e alunos da Educação Infantil que
são transportados até a escola por ônibus com acessibilidade e neste caso o motorista tem
o apoio de ajudantes ou dos próprios pais que levam os filhos até o ambiente escolar. O
município também oferece transporte escolar aos alunos que cursam educação Profissional
e Educação Superior em outras localidades.
O número de alunos que o município de Monções transporta, oriundos da
zona rural, são 35 alunos, os transportados que cursam Educação Profissional é de 20
alunos e os transportados para a Educação Superior é de 48 alunos, totalizando 103 alunos
transportados.
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4.4. ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

Sabe-se que o principal objetivo de se ter um Plano Municipal de Educação é
alcançar um ensino de qualidade em todas as suas etapas, sendo imprescindível o
acompanhamento pedagógico para que se obtenha sucesso no processo educacional.
No

entanto,

o

acompanhamento

pedagógico

precisa

contemplar

a

organização do currículo, preocupando-se com ações de transversalidade dos conteúdos,
do planejamento das atividades por parte dos professores, da aplicação do regimento
escolar, bem como dos métodos utilizados para avaliar o rendimento dos alunos e
dificuldades dos mesmos.
Para isso, o Departamento Municipal de Educação, de acordo com a
necessidade de cada escola, oferece orientação e suporte ao trabalho pedagógico nas
mesmas. Os coordenadores são instruídos à coordenação das escolas através de conversa
e explicações de como funciona cada uma; já que cada escola, com sua realidade de
localização, perfil de atendimento, número de alunos, entre outros, possui sua forma
particular de trabalhar e orientar seus professores e alunos,
Outro fator de extrema importância na busca pela melhoria na qualidade do
ensino é o planejamento das atividades feitas pelos professores que ocorre de maneira
organizada. O professor possui tempo livre para organizar, planejar, pesquisar e estudar o
conteúdo a ser trabalhado em sala, do mesmo modo que executar as demais tarefas
dispensadas a ele. Desta forma, o professor consegue detectar algumas das dificuldades
enfrentadas pelo aluno, como a dificuldade de aprendizagem e ainda ter uma noção da
quantidade de alunos com esse déficit.
E tão importante quanto o acompanhamento pedagógico em todas as
situações descritas anteriormente, é o planejamento. Este é elaborado por meio de reuniões
que acontecem no início do ano, em que o coordenador se reúne com todos os docentes e
de conversas, pesquisa e com base no livro didático escolhido pela instituição é elaborado
assim o planejamento anual. Importante lembrar que existem escolas no município onde os
professores são divididos por área de atuação para a elaboração do mesmo. Vale destacar
que o município procura promover a equidade da aprendizagem, tentando garantir que os
conteúdos básicos sejam ensinados a todos os alunos, sem deixar de levar em
consideração os diversos contextos no quais eles estão inseridos, fazendo com que não
seja fragmentado o conhecimento, a fim de que a educação realmente constitua o meio de
transformação social.
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No entanto, as principais dificuldades do processo de orientação do trabalho
pedagógico, com certeza, ainda é a luta pela aprendizagem do aluno, mesmo o professor
tendo formação para exercer sua função, muitas vezes o mesmo não está preparado para
enfrentar certas dificuldades em sala de aula e essa é uma delas, não deixando de ser
também um empecilho para o avanço desse aluno, já que esse é um dos objetivos do PME.

4.5. GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Em se tratando de gestão das Unidades Escolares, o gestor tem papel
importante na operacionalização das políticas públicas de educação e na dinâmica de
trabalho escolar. Porém, a integração com a comunidade deverá ser consolidada na busca
por uma escola de qualidade. Dessa forma, é imprescindível a participação de alunos, pais e
comunidade em geral no cotidiano da escola, nos debates, reuniões e nas decisões a serem
tomadas.
Há duas excelentes e eficazes ferramentas para isso. A primeira é a formação
de Conselhos escolares. Baseando-se neste princípio, todas as escolas dispõem de
conselhos escolares, mas estes não têm suas funções bem definidas e não atuam de
maneira permanente no acompanhamento de todas as atividades da escola. Outra
ferramenta importante é a criação de Associações de Pais e Mestres nas Unidade
Escolares. Sua principal função é na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE). Todas as Unidades Escolares do Município possuem APMs.
No que se refere às dinâmicas e organização das atividades escolares, antes
de se iniciar o ano letivo as escolas fazem um calendário anual em que já se programam os
eventos comemorativos, como gincanas, projetos, olimpíada se torneios. Também são
definidos objetivos metas e estratégias a serem alcançados, com o apoio da SME e através
de reunião da equipe gestora com os coordenadores, bem como, reunião e debate com os
professores. Dentre estas metas, objetivos e estratégias utilizadas, também são definidas
algumas regras de convivência. Tudo é repassado e discutido com a comunidade escolar. É
importante salientar que as escolas têm autonomia para decidir sobre os esquemas de
trabalho, metodologia utilizada e aquisição de equipamentos e materiais, considerando que
cada escola é uma instituição com necessidades particulares e diferentes. Assim, possuem
demandas, necessidades e metodologias de trabalho próprias, da mesma forma que
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possuem aquisição de materiais e demais despesas do cotidiano sugerida pelo gestor para
aprovação pela SME.
Esse gestor, que não é escolhido através de eleição, e sim através de
concurso público, tem a oportunidade de participar de programas e ações voltadas para a
formação de gestores escolares, capacitações em parcerias com programas de apoio ao
gestor, que visam uma melhoria em sua prática de trabalho e, como consequência, na
qualidade da educação. Ele também é responsável em esclarecer e aplicar normas e
procedimentos administrativos, dos quais a escola dispõe e que são amparados pelo
Regimento Escolar, este que é utilizado, efetivamente, no cotidiano da escola.
Suas normas são do conhecimento de toda a comunidade escolar, assim
como, as atribuições de cada setor e os procedimentos adequados ou utilizados em cada
situação.
No entanto, para que a escola pública alcance um ensino de qualidade e
cumpra a sua função, formando alunos para o exercício da cidadania, o caminho é a
descentralização. O caminho é dividir as responsabilidades, decisões, problemas e tentar
encontrar as soluções na parceria com alunos, pais, professores e demais funcionários, bem
como com outros setores como a Departamento de Saúde, Departamento Municipal de
Desenvolvimento e Ação Social, entre outras.

4.6. INSTALAÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS
A infraestrutura educacional é um dos componentes fundamentais no
resultado da qualidade da educação. E quando esse quesito básico não é preenchido
acarreta maior dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos e, aos profissionais da
educação, certo desconforto para realização do seu trabalho. No caso do Município
Monções, os prédios escolares estão bem conservados, todos contam com biblioteca e/ou
cantos de estudo ou leitura, bem como espaço de apoio ao professor, mas nem todas as
escolas possuem quadra poliesportiva ou pátio, o que limita a recreação dos alunos, não há
o problema da acessibilidade, pois todos os prédios escolares são adequados à locomoção
de alunos com deficiência. É importante ressaltar que há quadro/lousa, carteiras e mesas
para todos os alunos, mesa e cadeira para professor em cada sala, o mobiliário se encontra
em bom estado de conservação, e, onde se faz necessário, há material de apoio visual. Há
materiais para alunos e professores terem aulas diversificadas, assim como,televisor,
computador, material ilustrativo, bibliográfico, visual e sonoro. Já o material de apoio
pedagógico é disponibilizado de acordo com as necessidades de cada unidade escolar.
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Por outro lado, há salas de aula suficientes para todas as turmas, o que
permite que as escolas municipais ofereçam Educação Integral, até mesmo na Escola
Estadual, que possui infraestrutura adequada.
É bom destacar que os prédios escolares dispõem de banheiros suficientes e
com condições adequadas de higiene e tende aos critérios de acessibilidade.
Também foi observado no município, que não existe uma sala de recursos
multifuncionais, e que há laboratórios de informática na maioria das escolas ou núcleos,
instalados de forma a oferecer segurança aos alunos e aos demais funcionários, mas com
acesso à internet somente os laboratórios.
É importante destacar que todas as escolas se preocupam em realizar o
controle do patrimônio existente e em manter limpo o ambiente de trabalho, também se
preocupam quanto á estética, à adequação dos recursos físicos, ao silêncio e à existência
de áreas de lazer e recreação. Até porque, é do conhecimento de todos, o quão importante
é a adequação do espaço físico e o quanto essa adequação pode interferir de maneira
significativa na melhoria do ensino nas nossas escolas. Dessa forma poderá ser garantido
aos jovens e crianças, não só oportunidades de escolarização ou a universalização do
ensino, mas também oportunidades de aprendizagem.
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5. A CONSTRUÇÃO DO PME: PONTO DE PARTIDA

Mediante o entendimento de que o conhecimento
da realidade é a base para a elaboração de um Plano Municipal de Educação
consistente e coerente com a realidade em que se insere, este tópico tem como
objetivo introduzir a descrição da realidade educacional do município de Monções, a
ser desenvolvida nos tópicos abaixo, visando contribuir para o conhecimento e a
reflexão da mesma, bem como para a identificação das demandas e necessidades
que nela se manifestam.
Com este intuito, parte de uma breve consideração
acerca dos dados levantados pelos segmentos representados nesta Comissão,
como etapa essencial para a elaboração e implantação do presente Plano Municipal
de Educação de Monções, seguido de um breve diagnóstico da realidade da
educação municipal, nos diferentes níveis e âmbitos, conforme orientação contida no
Documento norteador para elaboração de Plano Municipal de Educação, bem como
das diretrizes e metas estabelecidas para cada nível e modalidade educacional.
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6. ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO (ADN NOROESTE PAULISTA)

Conforme consta no Art. 2º, do Projeto de Lei de 2011, de Alex Canziani, que
dispões sobre Arranjos de Desenvolvimento da Educação (em trâmite no Congresso
Nacional) “ Por Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) entende-se um modelo de
trabalho em rede, reunindo um grupo de entes federados com proximidade geográfica e
características sociais e econômicas semelhantes, constituído para promover a troca de
experiências e a solução conjunta de dificuldades na área da Educação, visando à melhoria
de sua qualidade e o fortalecimento do regime de colaboração horizontal, articulado com o
vertical.”
O projeto Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São
Paulo (ADE Noroeste Paulista) nasceu de uma iniciativa do Movimento Todos pela
Educação. Em 2009, Mozart Neves Ramos, Presidente do Movimento Todos Pela
Educação, apresentou a proposta ao prefeito de Votuporanga, Nasser Marão Filho, que
reuniu as lideranças regionais para um primeiro Encontro de Municípios, no dia 14 de
agosto, onde participaram, além da equipe propositora do projeto, os municípios do noroeste
paulista, representados pelos gestores municipais da educação, e Luiz Felipe D’Ávila,
presidente do Centro de Liderança Paulista (CLP).
Em outubro 2009, um segundo Encontro de Municípios reuniu as lideranças
propositoras do projeto ADE, o Centro Universitário de Votuporanga, os gestores municipais
da educação e suas equipes técnicas para a realização de uma oficina de trabalho focada
na construção de um mapa estratégico integrado que apontava os indicadores que
receberam menor pontuação no Plano de Ações Articuladas (PAR) realizado por cada
município. Essa metodologia identificou as dificuldades comuns a todos para promover o
desenvolvimento da qualidade na Educação na região, mas apontou a possibilidade de
serem discutidas e trabalhadas coletivamente se contasse com o suporte de um trabalho
em rede, no âmbito do território regional, o que permitiria ampliar o conhecimento do
sistema e dos benefícios do PAR, fortalecer o regime de colaboração entre municípios e
com os outros dois entes federados, facilitar a troca de experiências educacionais e otimizar
recursos públicos com foco em melhores resultados para todos.
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Atualmente o ADE Noroeste Paulista conta com 47 municípios: Álvares Florence,
Américo

de

Campos,

Aspásia,

Cardoso,

Cosmorama,

Dirce

Reis,

Dolcinópolis,

Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Indiaporã, Jales, Macedônia,
Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã
Paulista, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Olímpia, Ouroeste, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda,
Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa
Fé Do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São
João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Tanabi,Turiúba, Urânia,
Votuporanga.
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ADE Noroeste Paulista conta com 47 municípios
Dentre as inúmeras ações que foram realizadas pelo ADE, esta integração
oportunizou avanços na troca de experiências entre os municípios quanto a soluções
educacionais no que tange a contratação de professores,elaboração de planos de carreira e
remuneração do magistério,reformas, construções e adequações de escolas e formação
continuada de professores.
Programa

“Mais

Facilitou, ainda, a adesão dos municípios do Arranjo ao

Educação”

bem

como

permitiu

a

organização

de

Congressos

Internacionais, Seminário e Jornada Internacional de Educação do Noroeste Paulista.
Este trabalho em rede permite cada vez mais a criação de importantes laços
entre as cidades participantes e soma esforços com os entes federados no desenvolvimento
de uma educação de qualidade.
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META 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4
a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma
a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 03 anos até o final da vigência.

A

Educação

Infantil,

no

Brasil,

foi

reconhecida como primeiro nível da Educação Básica pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, de 1996 (LDBEN 9394/96), a qual reafirma o disposto na
Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA-Lei
nº 8.069/1990), o que revela uma conquista social.
Nessa perspectiva, a Educação Infantil tem
como função a educação da criança e o cuidado com ela de forma indissociável,
reconhecendo-a como sujeito social de direitos e consolidando a infância enquanto
uma categoria social e histórica. Aliado a esse reconhecimento, o trabalho em
creches e pré-escolas passa a ter uma função de complementaridade à ação da
família.
Os principais documentos que subsidiaram a
elaboração das Diretrizes e Metas deste Eixo do Plano Municipal de Educação
foram: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1999), Política
Nacional de Educação Infantil (2006) e Plano Nacional de Educação (2014).
Indicador 1A – Percentual da População de 04 e 05 anos que frequenta a
escola
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Indicador 1A – Indicador referente ao atendimento de crianças de 4 e 5 anos no município,
considerados na escola. O indicador é calculado a partir dos Resultados Gerais da Amostra disponibilizados no
Cadastro da Unidade Básica de Saúde –salientando que, em virtude da data limite para matrículas iniciais no
Estado de São Paulo ser até 30/06, o que não mostra a realidade correlata de data de nascimento/matricula na
Pré Escola Etapa I, pois os nascidos após essa data/limite (30/06), acabam obrigatoriamente, matriculados na
modalidade Creche.

Indicador 1B – Percentual da População de 0 a 3 anos que frequenta a escola
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Indicador permite verificar a taxa de atendimento das crianças de 0 a 3 anos no município, considerados
na escola. O indicador é calculado a partir dos Resultados Gerais da Amostra disponibilizados pelo
Cadastro da Unidade Básica de Saúde e dados da DME.

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:

1.1

Metas de Expansão – Definir em regime de colaboração entre a União, os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas
redes públicas de Educação Infantil segundo o padrão nacional de qualidade,
considerando as peculiaridades locais.
1.5 Rede Física – Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as
normas de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de
escola, bem como de aquisição de equipamentos, visando a expansão e a melhoria
da rede física de escolas públicas de Educação Infantil.
1.6 Avaliação – Implantar, até o 2º ano da vigência deste PNE, avaliação da
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Educação Infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em parâmetros
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre
outros indicadores relevantes.
1.8 Formação de Professores – Acompanharemos a formação inicial dos docentes
da Educação Infantil, por rede (privada ou pública).
1.15 Busca Ativa – Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente a
Educação Infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção a infância, preservando o direito de opção da família em relação as
crianças de até três anos de idade.

Resumo das estratégias: Regime de colaboração entre União, Estados e
Municípios para se conseguir a expansão; reestruturação e aquisição de
equipamentos para a rede pública de educação infantil com vistas à melhoria da
rede física de creches e pré-escolas; formação continuada de professores para a
educação infantil estimulando a pós-graduação de parte deles, a fim de incorporar
os avanços das ciências no atendimento da população de 4 a 5 anos; fomentar o
atendimento das crianças do campo na educação infantil assim como a de
indígenas, sem alterar seus usos e costumes; atender aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação por meio da transversalidade da educação especial na educação
infantil.
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META 2 – ENSINO FUNDAMENTAL
Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14
anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

O Ensino Fundamental, considerado como
nível constitutivo da Educação Básica, objetiva oferecer serviços e oportunidades
educativas

requeridas para

o atendimento das

necessidades básicas de

aprendizagem das crianças e adolescentes, visando à formação e ao exercício da
cidadania.
Nesse

contexto,

levantam-se

como

princípios:
- a Igualdade, como possibilidade de acesso
ao conhecimento científico e cultural, histórica e socialmente construído;
- o Reconhecimento das diferenças, o que
implica a consideração da singularidade humana;
- a Integralidade, o que pressupõe o
desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e o oferecimento de um
processo educativo que reconstrua os tempos e espaços escolares;
- a Autonomia, buscando qualificar o debate
e a reflexão crítica, pautados em valores cooperativos, solidários e de respeito
mútuo, dentro de uma perspectiva democrática e coletiva.
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Indicador 2A – Percentual da População de 6 a 14 anos que frequenta a escola
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Monções localiza – se próximo à grandes centros, como as cidades de Nhandeara e Votuporanga, que
oferecem Ensino Fundamental em Unidade Particular. Uma boa parte dessa população se encaixa nesse
perfil, não sendo possível o cômputo delas no atendimento dentro do município.

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
2.1) Criar mecanismos para o acompanhamento individual de cada estudante do ensino
fundamental.
2.9) Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização do trabalho
pedagógico incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local
e com as condições climáticas da região.
2.10) Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a
habilidades, inclusive mediantes certames e concursos nacionais.
2.11) Universalizar o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta
velocidade e aumentar a relação computadores/estudante nas escolas da rede pública
de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da
informação e da comunicação.
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Resumo das estratégias: Acompanhamento individual dos alunos com dificuldade
de aprendizagem; garantia de acesso e permanência do alunado que recebe o bolsa
família, procurando identificar motivos de ausência, baixa frequência e evasão;
busca de crianças fora da escola; garantia de transporte aos alunos de zonas rurais
pela aquisição de veículos para esse fim; programa de aquisição de equipamentos
para escolas rurais; programas de formação de pessoal especializado, produção de
material didático e currículos para comunidades indígenas; compatibilização do
calendário escolar com a realidade local e condições climáticas da região; promover
o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e
aumento do número de computadores/alunos nas escolas da rede pública.
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META 3 – ENSINO MÉDIO
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a
17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de
matrículas no Ensino Médio para 85%.
O Ensino Médio, etapa final da Educação
Básica, tem por objetivo oferecer uma educação de qualidade aos alunos,
possibilitando a apropriação de conhecimentos científicos, para que, ao finalizá-lo, o
aluno se reconheça como integrante da sociedade.
Nesta nova etapa do ensino, é obrigatória a
inclusão de uma língua estrangeira moderna, como o inglês ou o espanhol. Desde 2008, o
ensino de Filosofia e Sociologia em todas as séries do ensino médio também é obrigatório.
Como última etapa do curso básico, o ensino médio prepara os candidatos para o vestibular.
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.
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Indicador 3A – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola
120
100

85,16% da População de 15 a 17 anos é atendida
108

80

92

60
40
20
16

0
População
estimada de
15 a 17 anos

Matriculas

Sem
atendimento

Monções localiza – se próximo à grandes centros, como as cidades de Nhandeara e Votuporanga, que
oferecem Ensino Fundamental em Unidade Particular. Uma boa parte dessa população se encaixa nesse
perfil, não sendo possível o cômputo delas no atendimento dentro do município.

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
3.1) Institucionalizar programa nacional de diversificação curricular do ensino médio a fim
de incentivar abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e
prática, discriminando-se conteúdos obrigatórios e conteúdos eletivos articulados em
dimensões temáticas tais como ciência, trabalho, tecnologia, cultura e esporte, apoiado
por meio de ações de aquisição de equipamentos e laboratórios, produção de material
didático específico e formação continuada de professores.
3.2) Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental
por meio do acompanhamento individualizado do estudante com rendimento escolar
defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar,
estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar
de maneira compatível com sua idade.
3.3) Utilizar exame nacional do ensino médio como critério de acesso à educação
superior, fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio
e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam a comparabilidade dos
resultados do exame.
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3.4)Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar.
3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental,
por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar
defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar,
estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar
de maneira compatível com sua idade;

3.8) Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em parceria
com as áreas da assistência social e da saúde.
3.10) Fomentar programas de educação de jovens e adultos para a população urbana e
do campo na faixa etária de 15 a 17 anos, com qualificação social e profissional para
jovens que estejam fora da escola e com defasagem idade-série.
3.13) Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou
quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas
de exclusão;
3.14) Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e
científicas.

Resumo das estratégias: Programas e ações de diversificação curricular do ensino
médio incentivando abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre
teoria e prática, discriminando-se conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em
dimensões temáticas apoiado por meio de aquisições de equipamentos e
laboratórios, produção de material didático e formação continuada de professores;
corrigir defasagens de alunos egressos do ensino fundamental por meio de
acompanhamento individual do alunado e de aulas de reforço; utilizar o ENEM para
o acesso ao ensino superior; integrar o ensino profissional com o propedêutico para
as populações rurais, dos povos indígenas e quilombolas; ampliar a oferta do ensino
profissionalizante por meio de parcerias com entidades privadas do sistema S –
SESC, SENAC, SESI etc; estimular a expansão do estágio para estudantes do
ensino profissional técnico de nível médio visando o aprendizado de competências
próprias da atividade profissional; acompanhamento e monitoramento do acesso e
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permanência na escola por parte de beneficiários do bolsa família; busca da
população de 15 a 17 anos fora do ensino médio assim como prevenir evasão
motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual ou à identidade de
gênero; universalizar o acesso à rede de computadores em banda larga de alta
velocidade; atendimento a toda demanda por ensino médio.
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META 4 – EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à
educação

básica

e

ao

atendimento

educacional

especializado,

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

A Educação Especial é uma modalidade de
ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades; realiza o atendimento
educacional especializado; disponibiliza os serviços e recursos próprios desse
atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas
turmas comuns do ensino regular.
Nessa

perspectiva,

o

Atendimento

Educacional Especializado (AEE) tem como fundamentação os documentos legais
vigentes, tais como: Constituição Federal, LDBEN Nº 9394/96, Convenção de
Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, declaração de
Salamanca e ainda a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da
Educação Inclusiva, aprovada em janeiro de 2008.
Desenvolver

a

política

de

inclusão,

democratizando o acesso e a permanência do aluno com deficiência no ensino
regular. Quanto mais o AEE for oferecido na escola comum, mais estará afirmando o
seu papel de oportunizar a inclusão. Os problemas desse aluno devem ser tratados
e discutidos no dia a dia da escola com todos os que nela atuam, esse é o desejo
dessa comissão para a população que dela necessitarem.
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Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes
comuns
Ano

Classes Comuns

Classes Especiais

Escolas Exclusivas

2010

100%

3

0%

0

0%

0

2011

100%

1

0%

0

0%

0

2012

100%

2

0%

0

0%

0

2013

100%

7

0%

0

0%

0

2014

100%

7

0%

0

0%

0

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
4.1) Contabilizar, para fins do 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.
4.2) Implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de
professores para o atendimento educacional especializado complementar, nas escolas
urbanas e rurais.
4.3) Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado complementar aos
estudantes matriculados na rede pública de ensino regular.
4.4) Manter e aprofundar programa nacional de acessibilidade nas escolas públicas para
adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização de material
didático acessível e recursos de tecnologia assistiva, e oferta da educação bilíngüe em
língua portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
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4.6) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola por parte dos
beneficiários do benefício de prestação continuada, de maneira a garantir a ampliação
do atendimento aos estudantes com deficiência na rede pública regular de ensino.
Resumo das estratégias: Extensão de dotações do Fundeb aos alunos que
recebem educação especial; fomentar a formação continuada de professores de
educação especial; ampliar a oferta de vagas de educação especial nas redes
públicas; programa nacional de acessibilidade nas escolas públicas para adequação
arquitetônica; oferta de transporte, disponibilização de material didático acessível e
recursos de tecnologia assistiva e oferta de educação bilíngue em língua portuguesa
e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; promover a articulação entre o ensino
regular e a especializada por meio das salas de recurso multifuncionais da própria
escola ou em instituições especializadas.
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META 5 – ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino
Fundamental.

Aos oito anos de idade, as crianças
precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita; o domínio das
correspondências

grafofônicas,

mesmo

que

dominem

poucas

convenções

ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos
morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de
compreensão e de produção de textos escritos.
Para que, de fato, as crianças estejam
alfabetizadas aos oito anos de idade, necessitamos promover o ensino do sistema
de escrita desde o primeiro ano do Ensino Fundamental e garantir que os
conhecimentos relativos às correspondências grafofônicas sejam consolidados nos
dois anos seguintes. Por outro lado, não basta dominar o Sistema de Escrita
Alfabética, mas a criança deve desenvolver a habilidade de fazer uso desse sistema
em diversas situações comunicativas. Assim, é importante que no planejamento
didático possibilitemos a reflexão sobre conhecimentos do nosso sistema de escrita,
situações de leitura autônoma dos estudantes e situações de leitura compartilhada
em que os meninos e as meninas possam desenvolver estratégias de compreensão
de textos, bem como situações em que sejam possibilitadas produções textuais de
forma significativa.
Indicador 5A – Percentual de alfabetização no final do Ciclo de 3 anos
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 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
5.1 Articulação do Ensino Fundamental com a Pré-Escola – Estruturar os
processos pedagógicos de alfabetização dos anos iniciais do Ensino Fundamental
com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e apoio pedagógico
especifico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.
5.2 Avaliação Nacional – Instituir instrumentos de avaliação nacional periódico e
específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicado a cada ano, bem como
estimular o sistema de ensino e as escolas a criar os respectivos instrumentos de
avaliação e monitoramento, implantamento de medidas pedagógicas para alfabetizar
todos os alunos até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.
5.4 Inovação: Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais de práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do
fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, considerados as diversas abordagens
metodológicas e sua afetividade.
5.3 Tecnologias Educacionais – Selecionar, certificar e divulgar tecnologias
educacionais para alfabetização de crianças, assegurar diversidades de métodos e
propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento de resultados no sistema de
ensino em que forem aplicados, devendo ser disponibilizados, preferencialmente,
como recursos educacionais abertos.

Resumo das estratégias: Estruturação do ensino fundamental de 9 anos com foco
na organização de ciclo de alfabetização com duração de três anos; dotar as escolas
de infraestrutura material para a consecução da meta: quadra poliesportivas,
laboratórios, cozinha, refeitório, banheiros e outros, bem como a produção de
material didático pertinente;
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META 6 – EDUCAÇÃO INTEGRAL
Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação
Básica.

A

extensão

da

jornada

escolar,

permitindo que os alunos, especialmente os mais vulneráveis, ampliem o tempo de
exposição às situações de ensino, é apontada por especialistas como uma
estratégia eficaz para fomentar a equidade e a qualidade na Educação. Porém, não
basta ampliar o tempo de permanência escolar. Esse é o principal alerta do
documento “Educação Integral: Um Caminho para a Qualidade e a Equidade na
Educação Pública”, fruto de um grupo de assessoramento que reuniu, ao longo de
2014, diversos representantes de organizações sociais, fundações, institutos, órgãos
governamentais para debater o tema.
Indicador 6A – Percentual Escolas em Tempo Integral

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:

6.1) Estender progressivamente o alcance do programa nacional de ampliação da
jornada escolar, mediante oferta de educação básica pública em tempo integral, por
meio de atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o
tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola ou sob sua
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responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano
letivo, buscando atender a pelo menos metade dos alunos matriculados nas escolas
contempladas pelo programa.
6.2) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de
ampliação e reestruturação das escolas públicas por meio da instalação de quadras
poliesportivas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e
outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de
recursos humanos para a educação em tempo integral.
6.3) Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e
equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques,
museus, teatros e cinema.
6.4) Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de
estudantes matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das
entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical de forma
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino.
6.5) Orientar, na forma do art. 13, § 1º, I, da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009,
a aplicação em gratuidade em atividades de ampliação da jornada escolar de estudantes
matriculados nas escolas da rede pública de educação básica de forma concomitante e
em articulação com a rede pública de ensino.
6.6) Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das
escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação
com a rede pública de ensino.
6.8) 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 da própria
escola ou em instituições especializadas.
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6.9) 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.

Resumo das estratégias: Garantir sete ou mais horas diárias ao alunado durante o
ano letivo, buscando atender a pelo menos metade dos alunos matriculados nas
escolas

contempladas

pelo

programa;

dotar

essas

escolas

de

completa

infraestrutura, para que possam levar adiante o programa, assim como produzir os
materiais didáticos necessários para a educação em tempo integral; buscar a
articulação dessas escolas com instituições que permitam o crescimento intelectual
do alunado: bibliotecas, museus, centros comunitários, parques, teatros etc.;
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META 7 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o Ideb:

O IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) foi criado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e de
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, com o objetivo de medir a
qualidade da rede de ensino nas escolas brasileiras. O índice é calculado com base
nas taxas de rendimento escolar (indicadas pelos índices de aprovação e evasão) e
médias de desempenho dos alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP.
Os índices de aprovação são obtidos
a partir dos dados do Censo Escolar realizado anualmente pelo INEP e as médias
de desempenho utilizadas são aquelas observadas na Prova Brasil. Para os cálculos
utiliza-se uma escala de 0 a dez.

Desse modo, esse índice reúne, em um só

indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação:
fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Para que o IDEB de uma
escola ou rede cresça é preciso garantir que os alunos aprendam, não repitam o ano
e tenham uma frequência regular. Então, mais do que um indicador estatístico, ele
pode ser utilizado como um diagnóstico atualizado da situação educacional e como
um parâmetro para a projeção de metas orientadoras para ações voltadasà melhoria
da qualidade do ensino.
Com base na análise do IDEB em
nível nacional, o MEC propõe metas intermediárias calculadas pelo INEP no âmbito
do programa de metas fixadas pelo Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do
plano de Desenvolvimento da Educação, que trata da educação básica. A meta é
que o país chegue em 2021 à média 6,0, tendo como referência a qualidade dos
sistemas em países da OCDE 16. Para tanto, cada escola deve realizar todos os
esforços para melhorar seus índices, porque esse será um indicativo seguro e visível
para toda a sociedade de que estará cumprindo da melhor forma possível sua
função social.
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 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:

7.1)Estabelecer

e

implantar,

mediante

pactuação

interfederativa,

diretrizes

pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos dos alunos para cada ano
do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local.
7.2.a)Assegurar que, no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% dos
alunos de ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente
de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimentos de seu ano de estudo e 50%, pelo menos, o nível desejável.
7.2.b)Assegurar que no ultimo ano de vigência deste PNE, todos os estudantes do
ensino Fundamental e do Ensino Médio tenham alcançado nível suficiente de
aprendizado

em

relação

aos

direitos

e

objetivos

de

aprendizagem

de

desenvolvimento de seu ano de estudo e 80%, pelo menos, o nível desejável.
7.4) Induzir processo a continuo de auto avaliação das escolas de educação básica,
por meio da construção de instrumentos de avaliação que oriente as dimensões a
serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a
melhoria continua da qualidade educacional a formação continuada dos profissionais
da educação e aprimoramento da gestão democrática.
7.10) Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos
indicadores do sistema nacional de avaliação da Educação Básica e o IDEB,
relativos às escolas, as redes publicas de Educação Básica e ao sistema de ensino
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a
contextualização deste resultado, com relação a indicadores sociais relevantes,
como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos, e a transparência e o
acesso publico às informações técnicas de concepção e operação do sistema de
avaliação.
Resumo das estratégias: Apoio técnico e financeiro voltados para a melhoria da
gestão educacional, à formação de professores e de pessoal operacional e da
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melhoria da infraestrutura escolar; acompanhar e divulgar bianualmente os
resultados do IDEB nos sistemas de ensino da União, Estados e Municípios;
assistência técnica e financeira às escolas que não consigam atingir os respectivos
IDEBs; aprimorar os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino fundamental
e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos anos
finais do ensino fundamental e incorporar o exame nacional de ensino médio ao
sistema de avaliação da educação básica; garantir o transporte gratuito para todos
os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar
obrigatória, mediante renovação da frota de veículos; selecionar, certificar e divulgar
tecnologias educacionais para o ensino fundamental e médio, assegurada a
diversidade

de

métodos

e

propostas

pedagógicas;

fomentar

tecnologias

educacionais e inovações das práticas pedagógicas nos sistemas de ensino que
assegurem a melhoria da aprendizagem do alunado; apoiar a gestão escolar
mediante a transferência direta de recursos à escola; outras estratégias voltadas
para a necessária infraestrutura material e humana que propicie atingir as médias
estabelecidas no quadro acima: atendimento ao estudante em todas as etapas da
educação básica, aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos às escolas,
políticas de combate a violência, políticas de inclusão e permanência na escola;
garantir o ensino da história e cultura afro-brasileira; ampliar a educação no campo,
a quilombolas e indígenas; repasse de verbas aos Estados e Municípios que tenham
aprovado leis específicas para instalação de conselhos escolares ou órgãos
colegiados

equivalentes

nos

quais

participem

as

comunidades

escolares;

atendimento à saúde do alunado; confrontar os resultados do IDEB com o PISA para
comparar o desempenho de nosso alunado com os das áreas afluentes do globo.
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META 8 – ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE
Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar
no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da
região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
8.1) Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo,
acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial bem
como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado considerando as
especificidades dos segmentos populacionais considerados.
8.2) Fomentar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade série.
8.3) Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos
fundamental e médio.
8.5) Fortalecer acompanhamento e monitoramento de acesso à escola específicos para
os segmentos populacionais considerados, identificando motivos de ausência e baixa
freqüência e colaborando com estados e municípios para garantia de frequência e apoio
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à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes
na rede pública regular de ensino.
8.6) Promover busca ativa de crianças fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social e saúde.

Resumo das estratégias: Programas e tecnologias para a correção de fluxo,
acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial,
priorizando estudantes dessas faixas etárias com rendimento defasado de acordo
com segmentos populacionais considerados; fomentar programas de educação de
jovens e adultos que estão fora da escola e com defasagem idade e série; garantir
acesso gratuito a exames de certificação e conclusão dos ensinos fundamental e
médio; fomentar a expansão da oferta de matrículas de educação profissional
técnica por parte das entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical concomitante ao ensino público para os segmentos
considerados; acompanhar e monitorar o acesso à escola desses segmentos
populacionais, identificando os motivos de ausência e baixa frequência, colaborando
com Estados e Municípios para a solução dos problemas de frequência e evasão;
promover a busca de crianças fora da escola ligadas aos segmentos populacionais
considerados.
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META 9 – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%
até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
A Educação de Jovens e Adultos no Brasil está
em consonância com as discussões do movimento nacional e internacional de luta em
defesa do direito à educação para todos, assumindo o desafio de se organizar como
política pública.
A

Declaração

de

Hamburgo,

de

1997,

documento produzido na V Conferência Internacional de Educação de Adultos, realizada
na Alemanha, assinala em seu item nove que Educação Básica para todos significa dar
às pessoas, independentemente da idade, a oportunidade de desenvolver seu potencial,
coletiva ou individualmente, o que não é apenas um direito, mas também um dever e
uma responsabilidade para com os outros e a sociedade.
Além disso, em uma época marcada por
aceleradas transformações nos processos econômicos, culturais e políticos, novas
exigências se interpõem para que os indivíduos possam partilhar das riquezas e dos
conhecimentos socialmente produzidos. Em decorrência disso, o sentido da Educação
de Jovens e Adultos e Idosos alargou-se, a partir do parecer do Conselho Nacional de
Educação 11/2000, para absorver a ideia do aprender por toda a vida, como condição
indispensável a ela. Afinal os sujeitos se formam em processos contínuos de
aprendizado, não representados necessariamente pela escola, mas pelos múltiplos
espaços sociais nos quais interagem, nas relações cotidianas da vida, como as do
trabalho,

da

família,

das

associações,

das

igrejas,

etc.
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 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não
tiveram acesso à educação básica na idade própria.
9.3) Promover o acesso ao ensino fundamental aos egressos de programas de
alfabetização e garantir o acesso a exames de reclassificação e de certificação da
aprendizagem.
9.4) criar benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para
jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização.
9.7) Executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e
adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde,
inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em
articulação com a área da saúde.
9.9) Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e
adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades
específicas desses (as) alunos (as).
9.10) Estabelecer

mecanismos

e

incentivos

que

integrem

os

segmentos

empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a
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compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a
oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos.

9.11) Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e
adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e
para os (as) alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as
cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em
centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a
efetiva inclusão social e produtiva dessa população
9.12) 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.

Resumo das estratégias: Oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos
os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria; implementar ações
de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização
básica; promover chamadas públicas regulares de jovens e adultos e avaliação de
alfabetização por meio de exames que permitam aferição do grau de analfabetismo
de jovens e adultos com mais de 15 anos; em articulação com a área da saúde,
atendimento oftalmológico e fornecimento de óculos para estudantes da educação
de jovens e adultos.
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META 10 – EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos
ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à
conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a
estimular a conclusão da educação básica;
10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional,
objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;
10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação
profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da
educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações
itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na
modalidade de educação a distância;
10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e
baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos
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articulada à educação profissional;
10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos
voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na
educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo
acessibilidade à pessoa com deficiência;
10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos,
articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho,
da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço
pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas;
10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e
laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e
trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração
e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência,
com atuação exclusiva na modalidade;
10.9) institucionalizar

programa

nacional

de

assistência

ao

estudante,

compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico
que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a
conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação
profissional;
10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à
educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e
das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;
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10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e
adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de
formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.

Resumo das estratégias: Manter programa nacional de educação de jovens e
adultos com vistas à conclusão do ensino fundamental e a formação profissional
inicial, estimulando a conclusão da educação básica; expansão das matrículas na
educação de jovens e adultos a fim de articular a formação inicial e continuada de
trabalhadores e a educação profissional, objetivando a elevação do nível de
escolaridade do trabalhador; fomentar a integração da EJA com a educação
profissional,

em

cursos

planejados

de

acordo

com

as

características

e

especificidades do público da EJA, incluindo a educação a distância; aquisição de
equipamentos e melhoria na rede física da EJA; produção de material didático,
currículos e metodologias especificas para avaliação e formação continuada de
docentes da EJA; assistência social e financeira aos estudantes da EJA que
contribuam para o acesso e permanência, a aprendizagem e a conclusão da EJA;
diversificação curricular do ensino médio para jovens e adultos, preparando-os para
o mundo do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania numa unidade escolar
com plena infraestrutura.

(As metas 11, 12, 13 e 14, foram suprimidas, pois são específicas do Ensino
Superior e da Educação Profissional e não estão inseridas no Município,
portanto, não serão analisadas. O Poder Executivo, apenas incentivará os
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alunos de baixa renda a concluírem seus estudos nessas modalidades,
oferecendo Transporte Escolar para todos que dele necessitarem).

META 15 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PME, política de
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do
caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que
todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.

A Educação Profissional, no Artigo 39 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9.393/96 – 20/12/1996, é caracterizada
como uma modalidade específica de ensino, assim definida: “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 claro a 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.
Estendendo-se a todos os níveis de escolaridade, desde
os mais elementares até os de mais alto grau (como os aperfeiçoamentos e
atualizações oferecidos a graduados e pós-graduados), a Educação Profissional traz
o pressuposto de que não deva ser uma situação estanque, mas sim um processo
permanente, que englobe cursos e programas que possibilitem o aproveitamento
contínuo e articulado de estudos na perspectiva de uma constante qualificação do
trabalhador.
Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior de Monções
Ano

Com superior

Sem licenciatura

Com licenciatura

2010

87,9%

29

0%

0

87,9%

29

2011

92,3%

24

7,7%

2

84,6%

22

2012

87,5%

28

3,1%

1

84,4%

27
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Ano
2013

Com superior
82,8%

24

Sem licenciatura
0%

Com licenciatura

0

82,8%

24

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:

15.1) - Contratação de professores por concurso público; Garantia da atuação de
professores na Educação Infantil, fortalecendo a relação entre a educação como um
ato de cuidar e o cuidado como um ato de educar; Cooperação com as discussões
para implantação e/ou avanços nos planos de carreira dos professores;
15.3) – Empenharem participar do PIBID (Programa Institucional de bolsa de
iniciação á Docência). É um programa de incentivo e valorização do magistério e de
aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação básica. O
PIBID oferece bolsas para que alunos de licenciatura exerçam atividades
pedagógicas em escolas públicas de educação básica, contribuindo para a
integração entre teoria e prática, para a aproximação entre universidades e escolas
e para a melhoria de qualidade da educação brasileira.
15.4) – Implementar Diretrizes Pedagógicas com a finalidade de desenvolvimento
integral dos alunos, contribuindo para o aluno ampliar sua visão de mundo.
Estabelecer áreas do conhecimento em diversas disciplinas específicas como
ciências da natureza, humanas e de linguagens.
15.9) – Oferecer treinamento e capacitação aos docentes com nível superior e aos
demais profissionais da educação, buscando aprimorar conhecimentos e novas
experiências.
15.11) – Incentivara formação continuada do profissional da educação básica, com
gratificação de incentivo para a formação de nível superior à exigida para a
ocupação do cargo.
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Resumo das estratégias: Diagnóstico das necessidades de formação de
profissionais do magistério e da capacidade de atendimento por parte de instituições
públicas e comunitárias de educação superior existentes nos Estados, Municípios e
Distrito Federal, e definição das obrigações recíprocas entre os partícipes;
financiamento estudantil aos matriculados em cursos de licenciatura com avaliação
positiva pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), na
forma da lei 10.861/04, com amortização quando na docência na rede pública;
iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura,
incentivando a formação profissional do magistério para atuar na educação básica
pública; utilização da informática para organizar a oferta de matriculas em cursos de
formação inicial e continuada de professores, divulgação e atualização dos
currículos eletrônicos dos docentes; política nacional de formação e valorização dos
profissionais da educação, de forma a ampliar a formação em serviço; reforma
curricular dos cursos de licenciatura, dividindo a carga horária em formação geral,
formação na área do saber e didática geral; implementação das respectivas
diretrizes curriculares; valorizar o estágio nos cursos de licenciatura visando a
conexão entre formação acadêmica e as demandas da rede pública de educação
básica; cursos e programas especiais aos formandos em curso normal não
licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo
exercício.
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META 16 – FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS GRADUAÇÃO DOS
PROFESSORES
Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica,
até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da
Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
A qualificação do pessoal docente se
apresenta hoje como um dos maiores desafios para o Plano Nacional de Educação
e o Poder Público precisa dedicar-se prioritariamente à solução desse problema.
A implementação de políticas públicas
de formação inicial e continuada dos profissionais da educação é uma condição e
um meio para o avanço científico e tecnológico em nossa sociedade e, portanto,
para o desenvolvimento do País, uma vez que a produção do conhecimento e a
criação de novas tecnologias dependem do nível e da qualidade da formação das
pessoas.
Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação de Monções
Ano

Total do indicador

2010

0%

0

2011

3,8%

1

2012

6,3%

2

2013

3,4%

1

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
16.1)– Realiza,, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva
oferta por parte das instituições públicas de Educação superior, de forma orgânica e
articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
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16.2) –Consolidar política nacional de formação de professores da Educação Básica,
definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos
de certificação das atividades formativas.
16.3)–Expandir

programa

de

composição

de

acervo

de

obras

didáticas,

paradidáticas e de literatura e de dicionários e programa específico de acesso a
bens culturais, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores
da rede pública de Educação Básica, favorecendo a construção do conhecimento e
a valorização da cultura da investigação.
16.5) –Ampliara oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e
demais profissionais da Educação Básica.
16.6)–Fortalecera formação dos professores das escolas públicas de Educação
Básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura
e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a
bens culturais pelo magistério público.
aulas, disponibilizando gratuitamente roteiros didáticos e material suplementar.

Resumo das estratégias:Dimensionamento da demanda por formação continuada
fomentando a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação
superior articulada às políticas de formação dos Estrados, Distrito Federal e
Municípios; consolidar sistema nacional de formação de professores, definindo
diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de
certificação; consolidar Portal Eletrônico para subsidiar o professor na preparação de
aulas,

disponibilizando

gratuitamente

roteiros

didáticos

e

material

suplementar; planos de carreira para o profissionais da educação dos Estados, do
Distrito Federal e Municípios; licenças para qualificação em nível de pós-graduação
stricto sensu.
.
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META 17 – VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da Educação
Básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste PME.
A valorização do magistério implica
numa formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do
educador enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos, objeto de
trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a
aprendizagem. Salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras
ocupações que requerem nível equivalente de formação, e um processo de
educação continuada, que permita ao professor o crescimento constante, dentro de
uma visão crítica na perspectiva de um novo humanismo.
É

imprescindível

implantar

procedimentos de avaliação institucional, que contemplem a execução do programa
de avaliação de desempenho do profissional do magistério, de forma sistemática e
contínua, como condição de melhoria da qualidade de ensino e como
aperfeiçoamento profissional.

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
17.1)–Constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano
de vigência deste PNE, fórum permanente, com representação da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para
os profissionais do magistério público da educação básica
17.2)–Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução
salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE
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17.3)–Implementar plano de carreira para os profissionais do magistério das rede
pública Municipal de Educação Básica, observados os critérios estabelecidos na Lei
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da
jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar.

Resumo das estratégias: Fórum permanente, com representação da União, de
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para acompanhar a atualização
progressiva do valor do piso salarial profissional dos profissionais do magistério
público da educação básica e acompanhamento da evolução salarial por meio de
indicadores, com base nas pesquisas do IBGE; implementação gradual, no âmbito
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de jornada de trabalho cumprida
em apenas um estabelecimento de ensino.
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META 18 – PLANO DE CARREIRA
Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira para os
profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de
ensino e, para o plano de Carreira dos profissionais da Educação Básica
pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

 ESTRATEGIAS A SEREM TRABALHADAS:
18.1) –Estruturaras redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do
terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos
respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos
respectivos profissionais da Educação não docentes sejam ocupantes de cargos de
provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem
vinculados.
18.2)

–Implantar

nas

redes

públicas

de

Educação

Básica

e

superior,

acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de
profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação
documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer,
durante este período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do
professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias
de ensino de cada disciplina.
18.4) –Prevernos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para
qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu
18.5) –Realizaranualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por
iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos(as)
profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério;
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18.8)–Estimulara existência de comissões permanentes de profissionais da
educação de todos os sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação,
para

subsidiar

os

órgãos

competentes

na

elaboração,

reestruturação

e

implementação dos planos de Carreira.

Resumo das estratégias: Estruturar os sistemas de ensino buscando atingir em
seu quadro de profissionais 90% de servidores efetivos via concurso público;
valorização do estágio probatório como condição para a efetivação; prova nacional
de admissão de docentes, subsidiando os concursos de admissão pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios; oferta de cursos técnicos para formação de
funcionários de escola, assim como sua formação continuada; censo dos
funcionários da escola da educação básica; priorizar o repasse de transferências
voluntárias para os Estados, Distrito Federal e Municípios que tenham aprovado lei
específica estabelecendo planos de carreira para os profissionais da educação.

78

META 19 – GESTÃO DEMOCRÁTICA
Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão
democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.

A

Constituição

da

República

Federativa do Brasil é o marco formal da garantia do Estado Democrático de Direito,
que assegura aos cidadãos o direito de participar da vida pública, intervindo nas
Políticas de Estado. Esta participação não pode ficar limitada somente ao direito de
votar, mas, sem sombra de dúvidas, ao direito de participar das tomadas de decisão,
que indicarão os rumos do país, do estado e do município.
A Gestão Democrática permite que se
perceba uma situação adversa, não como ameaça, mas, sim como uma nova
oportunidade, o espaço ideal para o crescimento e o aperfeiçoamento do processo
vivenciado.
A própria construção do Plano é fruto
da participação de muitos segmentos da sociedade, que de forma coletiva,
discutiram exaustivamente, o contexto educacional, traduzindo a vontade de realizar
uma educação qualificada no município.
O objetivo deste Plano é o de
continuar garantindo, de forma crescente, a participação de todos os segmentos nas
decisões políticas para a Educação, em São João das Duas Pontes. No entanto, a
participação democrática estará garantida, quando os envolvidos tomarem
consciência da co-responsabilidade, na defesa dos interesses públicos.
Neste contexto, estão inseridas as
Diretrizes, que nortearão a Gestão Democrática, tendo a finalidade de promover e
ampliar a participação dos segmentos, que compõem as Associações de Pais e
Mestres e Conselhos Escolares nos Conselhos Municipais, vinculados à Educação.
Esta prática dará continuidade à
política de descentralização, promovendo autonomia pedagógica, administrativa e
financeira, das Unidades Educativas, conforme preconiza a Legislação Educacional
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vigente.
Indicador 19 - Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento
desta meta.

 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
19.1) – Priorizar o repasse de transferências voluntarias da União na área da
educação para os entes federados que tenham aprovados legislação especifica que
regulamenta a matéria na área da sua abrangência, respeitando se a legislação
nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e
diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a
participação da comunidade escolar
19.6) – Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e
seus familiares na formação dos projetos político – pedagógicos, currículos
escolares, planos de gestão escolar e regimento escolares, assegurando a
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolar.
19.7) – Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos de ensino.
Resumo das estratégias: Priorizar o repasse de transferências voluntárias na área
da educação para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que tenham
aprovado lei específica prevendo a observância de critérios técnicos de mérito e
desempenho e a processos que garantam a participação da comunidade escolar
preliminares à nomeação comissionada de diretores escolares; aplicar prova
nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o
provimento dos cargos de diretores escolares.
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META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Ampliar o investimento público em Educação Pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do
decênio.
Viabilizar

condições

de

exercício

pleno de cidadania e criar possibilidades para que todos tenham acesso aos bens,
historicamente produzidos, são tarefas que precisam ser realizadas e estimuladas,
inadiavelmente, pelo Poder Público e Privado.
Durante a tramitação do Projeto de
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pouco a pouco criou-se a
consciência de que todos os brasileiros, independentemente de sua condição social
ou familiar, têm direito à educação básica integral, do nascimento à maioridade.
No

setor

público,

a

Constituição

Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 atribuíram à União, aos
Estados, ao Distrito Federal (DF) e aos Municípios a responsabilidade pela
administração do Sistema Educacional Brasileiro, consagrando a existência de três
sistemas públicos de ensino, tendo como fundamento o regime de colaboração entre
essas instâncias federadas. Cada instância do Poder Público é responsável, assim,
pela manutenção e expansão de um Sistema de Ensino, o que acarreta
investimentos, bem como mecanismos e fontes de recursos para o financiamento da
área.
De

acordo

com

a

legislação

pertinente, os Estados são responsáveis pelo Ensino Fundamental e Médio,
enquanto os Municípios têm a responsabilidade sobre a Educação Infantil (creches e
pré-escolas), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, e a União sobre
o Ensino Superior.
Para se ter uma ideia da dimensão,
em nível nacional, do financiamento da educação, analisa-se o valor a ser estimado
para essa área e o desempenho geral da economia, como o PIB (Produto Interno
Bruto), a carga tributária e outros. O mais indicado é que se avalie a capacidade de
financiamento público da educação, com o PIB e a população residente no país e,
em seguida se compare esse com o montante total da arrecadação das três esferas
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do governo.
De acordo com o estudo feito por
Castro e Sadeck (2003), em 2000, o financiamento com educação absorveu cerca
de 4,9% do PIB. Esse montante da capacidade de financiamento do gasto em
educação representa R$ 313,08 per capita, se forem considerados os dados
populacionais do Censo 2000 (IBGE).
Uma questão que não pode deixar de
ser evidenciada quando se fala em orçamento para a educação, é o fato de que a
capacidade de financiamento público, do gasto educacional, convive com dois tipos
de financiamento: um, que protege a área, com forte respaldo legal e inscrito na
Constituição Federal, denominado, por Castro e Sadeck (2003), financiamento
protegido, e o outro, mais instável e incerto, pois depende de negociações políticas e
é fortemente condicionado aos problemas conjunturais, sejam eles econômicos,
sociais, políticos, denominado financiamento flexível.
No que se refere ao orçamento na
área da educação, a Constituição Federal determina que a União deva aplicar, pelo
menos, 18% de sua receita líquida de impostos (excluídas as transferências) e os
Estados, Distrito Federal e os Municípios devem aplicar, pelo menos, 25% de sua
receita líquida de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Prevê
ainda o salário-educação, como fonte adicional de financiamento na educação
básica.
Em

dezembro

de

1996,

foram

editadas as Leis nº 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a nº
9.424, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental

e

de

Valorização

do

Magistério

(FUNDEF),

que

trouxeram

modificações no cálculo dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento
do ensino.
Na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional a mudança constitui-se na proibição da inclusão nos 25% de
gastos com merenda escolar, assistências médicas, odontológicas e sociais, além de
medicamentos, o que não significa que não possa realizar despesas desta natureza.
Contudo, se realizadas não serão computadas dentro do percentual de 25%
destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
Com o FUNDEF, o município passou
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a aplicar 60% do cálculo de 25% dos gastos, com o Ensino Fundamental, isto é,
15% da receita resultante de impostos e transferências, apurados, no balanço anual
e com acompanhamento trimestral, restando uma fatia de 40% para a Educação
Infantil, porém sua vigência foi de 10 anos.
Após muita discussão e debate, foi
sancionada a Lei nº 11.494/07, que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de
que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei nº
10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de
2004, e dá outras providências.
Torna-se

um

Fundo

Único,

que

contempla as etapas e modalidades da Educação Básica, tendo a vigência de 14
anos (até 2020) e sendo um fundo de natureza contábil, no âmbito de cada Estado
da Federação.
Com a criação do Fundo, alguns
municípios perdem receita, enquanto outros ganham, mas houve justiça na
distribuição dos recursos em relação ao número de alunos apurados pelo Censo
Escolar Anual (Educacenso), com base total na arrecadação de impostos e
transferências, efetivadas pelos estados e municípios. A distribuição dos recursos,
dentro de cada esfera do governo estadual, é efetuada com base no valor per capita
de alunos, abrangendo, tanto seus alunos quanto os das Redes Municipais.
Um

dos

grandes

avanços

conquistados, no processo constituinte, refere-se à Educação Básica, mais
especificamente, à Educação Infantil, que abrange as crianças de 0 a 5 anos de
idade, em creches e pré-escolas. Segundo Baldijão, em sua análise sobre o
orçamento na educação, “ao contrário da visão puramente assistencialista,
relativamente a essa atividade, tem-se a compreensão da importância da educação
nessa faixa etária que permita um maior desenvolvimento da criança, em todos os
aspectos, particularmente na formação do futuro cidadão, motivo pelo qual,
seguramente os investimentos nesse nível de ensino são de extrema importância”.
O

Plano

Nacional

de

Educação

(PNE), discutido por legisladores, estudiosos, dirigentes públicos, professores e
outros interessados na educação, procurou pensar no bem-estar da criança, do
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jovem, do adolescente e do idoso, estabelecendo objetivos e metas para a
Educação.
Sabendo-se que os municípios devem
aplicar, pelo menos, 25% de sua receita líquida de impostos, na manutenção e
desenvolvimento do ensino, o Município de São João das Duas Pontes, por meio do
Departamento Municipal de Educação, vem investindo em educação percentual
bastante acima dos 25% obrigatórios por Lei.

CAPACIDADE FINANCEIRA DISPONÍVEL PARA A EDUCAÇÃO NO
MUNICÍPIO
Analisando a tabela abaixo observa-se que o FNDE destina
orçamentos por matrículas de alunos em ciclos de aprendizagem diferenciando o Ensino
Fundamental, Profissional, Infantil, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.
Nota-se que não há destinação de orçamentos para o Ensino Médio e Superior, tendo em
vista que o município é responsável pela Educação Básica

Fonte: https://www.fnde.gov.br/siope/demonstrativoFuncaoEducacao.do?acao=pesquisar&pag=result&anos=2014
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 ESTRATÉGIAS A SEREM TRABALHADAS:
20.2 ) – Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação
da contribuição social do salário-Educação;
20.4 ) - Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do
parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério
da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os
Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios
20.6 ) – No prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo
Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos
estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com
base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem
e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno
Qualidade - CAQ;
20.7) - Implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o
financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a
partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente
e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção,
construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e
em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar
20.8)

- O CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente

ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC,
e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional
de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e
de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal
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20.10 ) – Caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos
financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ
20.11) – Aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional,
assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada sistema e rede de
ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais
de avaliação educacionais.

Resumo das estratégias: Garantir fonte de financiamento permanente e
sustentável para todas as etapas e modalidades da educação pública;
aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da
contribuição social do salário – educação; destinar recursos do Fundo Social ao
desenvolvimento do ensino; fortalecer os mecanismos e os instrumentos que
promovam a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos
aplicados em educação; definir o custo aluno - qualidade da educação básica à
luz da ampliação do investimento público em educação; desenvolver e
acompanhar regularmente indicadores de investimento e tipo de despesa per
capita por aluno em todas as etapas da educação pública.
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8. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
O Plano Municipal da Educação, com
duração entre os anos de 2015 a 2025, foi constituído de forma democrática, de
modo que toda sociedade comprometida com a qualidade da educação ligada
diretamente

ou

não

ao

contexto

educacional,

pode

por

meio

de

suas

representatividades colaborarem de forma significativa para a constituição deste
importante documento.
Para

o

acompanhamento

da

execução deste PME e sua avaliação será realizado a cada dois anos análises e
pareceres, com a participação efetiva do Conselho Municipal da Educação,
garantindo a participação de toda sociedade civil. Caberá a Câmara Municipal
aprovar as medidas legais decorrentes com vistas a correções de deficiência e
distorções.
Contudo cabe destacar que para
garantia da aplicação de todos os compromissos firmados no PME, será necessário
que as discussões sobre o tema não se esgotem na participação em eventos, mas
sim seja um processo permanente de debate, reflexões, propostas e ideias de toda
sociedade

para

que

todos

conheçam

amplamente

e

acompanhem

sua

implementação.
Todo

processo

de

elaboração

e

revisão, representa a solidificação de políticas de valorização da Educação Municipal
em todas as suas vertentes.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente documento retrata o PME, com
diagnóstico, metas e ações municipais articuladas com o documento base – PNE
(Plano Nacional de Educação/2014-2024) onde estão definidas as metas nacionais,
conforme a Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014. Com essa articulação: PNE
e PME, construímos um plano com estratégias que visam atingir no período de 10
anos resultados positivos e a efetividade da função político social da escola, bem
como o aprimoramento da cultura do planejar, executar, monitorar/controlar e avaliar
as ações contínuas para assegurar a educação para todos e por todos. Nessa
perspectiva, o presente Plano Municipal de Educação não é um plano somente da
Rede de Municipal, mas o Plano da Educação do Município de São Francisco.
Desse modo, estão contidas neste PME as diretrizes e metas, desde a Educação
Infantil até a Educação Superior, a partir do diálogo com os responsáveis por esses
níveis de escolarização e ouvindo, direta e indiretamente a comunidade local,
pensado de forma articulada com as exigências federais e estaduais, e com a
preocupação da garantia da identidade e autonomia do Município com a valorização
da nossa cultura, de nossos saberes locais e nossa visão de Educação
emancipatória.
Também é fundamental que o educador se
envolva intencionalmente com a constituição de relações sociais mais humanizadas,
porque certamente elas podem favorecer a apropriação do conhecimento e o
desenvolvimento das potencialidades humanas de alunos e professores contidas
nas metas e estratégias propostas.
Sob essa ótica, o primeiro passo foi dado:
debater questões referentes à educação numa perspectiva democrática e
participativa. Podemos, também, afirmar que está em nossas mãos a possibilidade
de melhorarmos o que já é realizado nas escolas atualmente e assegurar
concretizando as metas municipais e contribuindo positivamente para o PNE, como
parte integrante de um país que defende o princípio de transformar uma nação
educadora. Diferentes escolhas têm sido feitas e nos mostram que o longo caminho
que temos a percorrer já foi iniciado e que passos seguros estão sendo dados.
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produto final do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho.”

Peter Drucker
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MENSAGEM DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
“A educação é arma mais poderosa que você pode usar para mudar
o mundo.”
Nelson Mandela

O

município

de

Monções

está

vivenciando o histórico momento de elaboração do Plano Municipal de
Educação. Esse é um importante documento que irá nortear a educação
municipal pelos próximos dez anos. Sinto - me feliz por fazer parte desse
grandioso processo. Acredito que uma gestão administrativa exitosa é aquela
que garante em todos seus âmbitos a participação popular. Ouvir o povo e
garantir a participação democrática de todos corresponde a fazer um governo
onde todos tenham vez e tenham voz. Proporcionar uma educação de
qualidade não se trata de algo simples. Não basta apenas realizar
investimento. É preciso realizar o investimento de forma correta, onde
realmente se faz necessário e com vista a atender as necessidades de todos
os aspectos envolvidos no âmbito educacional. Somente dessa maneira
nossos alunos terão condições para alcançar bons resultados em suas
aprendizagens. Comprometo me junto a nossa população em empreender
todos os esforços necessários para que as ações elencadas nesse documento
venham de fato a se concretizar no dia a dia de todos os estudantes da nossa
cidade.

Douglas Antonio Honorato
Prefeito Municipal

MENSAGEM DO DIRETOR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas
transformam o mundo.”
Paulo Freire

Um mundo melhor começa a ser
construído a partir das ações que os homens desenvolvem em seu cotidiano
em todos os setores da sociedade contemporânea e em especial junto à
educação sistêmica, desenvolvida nos ambientes educacionais. Dentro desse
aspecto cabe nos ressaltar que uma educação de sucesso passa
impreterivelmente pela fase do (re) planejamento. Prever ações, avaliar
resultados, valorizar profissionais, redefinir metas, estratégias e objetivos são
mecanismos imprescindíveis para o êxito na área educacional.
Pelo exposto acima pode se perceber a
importância da elaboração do Plano Municipal de Educação de Monções para
o decênio 2015-2025. Com este importante documento, cujas bases encontram
se referendadas pelo Plano Nacional de Educação, estamos democraticamente
definindo uma nova trajetória educacional para nosso município.
O PME não é apenas uma lista de
metas ou mero cumprimento de exigência legal, mas sim, uma importante
ferramenta de trabalho que deverá estar alcance das mãos de todos aqueles
que têm real compromisso com a educação.

Camila Francine de Oliveira Honorato
Supervisora Municipal de Educação

