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Mãos Dadas 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 

a vida presente. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

http://letras.terra.com.br/carlos-drummond-de-andrade/


 
 
 

3 
 

Sumário 

 

1. Plano Municipal de Educação de Rio Claro: história e construção......................04 

 

1.1 História: dos planos nacionais de educação ao Plano de Rio Claro....................04 

 

1.2 A construção do novo Plano Nacional de Educação.............................................11  

 

1.3 O Plano Municipal de Educação de Rio Claro: o processo e a metodologia......14  

 

ANEXO I - Diagnóstico da Educação Escolar no Município de Rio Claro..............22 

 

ANEXO II - Anteprojeto de Lei do Plano Municipal de Educação de Rio Claro...54 

 

Referências.....................................................................................................................79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

4 
 

1. Plano Municipal de Educação de Rio Claro: história e construção. 

 

1.4 História: dos planos nacionais de educação ao Plano de Rio Claro. 

 

O significado mais comum atribuído ao termo “plano” é método para atingir um 

fim; intenção de fazer algo específico. Não raro, também é empregado como sinônimo 

de projeto, que, por sua vez, remete à ideia de realizar algo no futuro
1
.  

Em linhas gerais, um plano é constituído por um conjunto de objetivos, metas e 

estratégias a serem efetivados de forma sistematizada, durante um período determinado. 

Trata-se, pois, de ação intencional que envolve escolhas sobre aquilo que se almeja 

concretizar, bem como sobre as maneiras e os recursos necessários para se atingir o fim 

predefinido. Desvela-se aqui, como afirma Celso Lafer (1970 apud MENESES et al, 

2004), os aspectos centrais do processo de construção de tal instrumento: o político, 

presente na decisão de se fazer um plano e posteriormente na de executá-lo; e o técnico, 

essencial para a elaboração do plano em si. 

A produção de um plano, como aponta Azanha (2004, apud MENESES et al, 

2004), carece ainda de um “mínimo de conhecimento das condições existentes de uma 

determinada situação”, quer dizer, para a elaboração de objetivos e metas (e para a 

seleção das estratégias e dos recursos que permitirão alcançá-los) é de extrema 

importância um diagnóstico sobre a situação que se pretende transformar, isto é, sobre o 

problema que se pretende resolver, sob pena, em caso da não realização deste 

procedimento, de que sejam cometidos equívocos e desperdícios de recursos. No que 

tange à implementação de um plano, um aspecto essencial é a avaliação periódica das 

ações empreendidas, que possibilitará correções de percursos ou a adoção de outros 

caminhos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Dicionário escolar da língua portuguesa. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 
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Quadro 1 – Aspectos que envolvem a elaboração de um plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, planos são instrumentos de gestão e planejamento que podem ser 

utilizados por indivíduos, por entidades ou organizações públicas e privadas e em 

âmbito estatal/governamental.  

Este que agora apresentamos situa-se nesta última esfera, trata-se do Plano 

Municipal de Educação de Rio Claro, doravante denominado de PME/RC, instrumento 

que organizará diversos aspectos da educação escolar no município pelos próximos dez 

anos. 

Destaca-se que o PME/RC está profundamente relacionado com a elaboração do 

Plano Nacional de Educação (PNE)– atualmente em tramitação no Congresso Nacional 

– de quem compartilha concepções, metas e estratégias. 

Parece-nos oportuno apresentar uma análise, ainda que breve, sobre a forma 

como os profissionais da educação, bem com a sociedade brasileira, têm se relacionado 

com a ideia da elaboração de um plano educacional de abrangência nacional a nortear os 

demais entes federados em matéria educacional. 

Inicialmente vale destacar que, segundo Azanha (2004, apud MENESES et al, 

2004), para que um problema nacional seja assimilado como um problema 

governamental é necessário a percepção coletiva de tal problema. Nas palavras do autor: 

 

PLANO 
(Instrumento objetivo e sistematizado 

utilizado para a resolução de um problema) 

DIAGNÓSTICO 
SITUAÇÃO DA 

REALIDADE QUE SE 

PRETENDE 

TRANSFORMAR 

RECURSOS DISPONÍVEIS E 

RECURSOS QUE SERÃO 

NECESSÁRIOS 

OBJETIVOS 

METAS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 
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Nesses termos, não seria suficiente para afirmar a existência de um 

problema nacional apenas a consciência crítica de alguns homens em 

face de uma realidade, é claro que essa observação não deve ser 

compreendida no sentido ingênuo de que a consciência cria a 

realidade social, mas apenas significando que, sem as pressões sociais 

que decorrem de uma percepção coletiva, a simples existência de 

determinados fatos pode não ser uma questão de governo, isto é, um 

problema nacional (AZANHA, 2004, p. 102, apud MENESES et 

al, 2004). 

 

Nesse sentido, o autor considera que problemas nacionais de educação brasileira 

são “relativamente recentes e talvez nem mesmo sejam mais antigos do que a 

Republica”. Não por acaso, indica que a primeira tomada de consciência da educação 

como um problema nacional e, por conseguinte, o primeiro esboço de elaboração de um 

Plano Nacional de Educação, ocorre em 1932 com o “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”. Azanha (2004, apud MENESES et al, 2004) atribui à “profunda crise 

internacional que afetava o Brasil” e à “urbanização crescente” como aspectos 

desencadeadores da percepção coletiva da educação como meio importante para uma 

ascensão social cada vez mais difícil. Em relação ao conteúdo do Manifesto, o avalia 

como um diagnóstico e um indicador de rumos:  

[...] uma denúncia, a formulação de uma política educacional e a 

exigência de um plano cientifico [...] livrando a ação educativa do 

empirismo e da descontinuidade. O documento teve grande 

repercussão e motivou uma campanha que repercutiu na Assembleia 

Constituinte de 1934. (AZANHA, 2004, 107, apud MENESES et al, 

2004). 

 

A primeira Constituição Federal a prever a elaboração de um Plano Nacional de 

Educação foi a de 1934, que em seu artigo 150 atribuía à União “[...] fixar o plano 

nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 

especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do País”.  

A carta constitucional (BRASIL, 1934) determinava ainda que tal plano apenas 

pudesse ser renovado em prazos determinados e obedecer às seguintes normas:  

 Ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos 

adultos;  

 Tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de torná-

lo mais acessível; 

 Liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as prescrições da 

legislação federal e da estadual;  
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 Ensino, nos estabelecimentos particulares, ministrado no idioma pátrio, salvo o 

de línguas estrangeiras;  

 Limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e seleção por 

meio de provas de inteligência e aproveitamento, ou por processos objetivos 

apropriados à finalidade do curso;  

 Reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente quando 

assegurarem a seus professores a estabilidade, enquanto bem servirem, e uma 

remuneração condigna.  

 

Em cumprimento ao texto constitucional, o Conselho Nacional de Educação 

enviara um anteprojeto de Plano Nacional de Educação à Presidência da República em 

maio de 1937, contudo, com a assunção do Estado Novo de Getúlio Vargas a peça nem 

chegou a ser discutida.  

Salienta-se que este anteprojeto continha 504 artigos e, na avaliação de Azanha 

(2004, apud MENESES et al, 2004), era excessivamente centralizador, com a pretensão 

de tratar de forma minuciosa todos os aspectos da educação nacional: currículos, 

número de provas, critérios de avaliação etc. Ainda assim, três aspectos do Plano de 

1934 seriam retomados em planos posteriores:  

 O PNE identifica-se com as diretrizes da educação nacional;  

 O plano deve ser fixado em lei; 

 O plano só pode ser revisto após uma vigência prolongada. 

Na Constituição Federal de 1937 a elaboração de um Plano Nacional de 

Educação é suprimida. O mesmo ocorre com as Constituições Federais de 1946 e 1967 

e na Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. 

A elaboração de um Plano Nacional de Educação é retomada apenas na 

Constituição de 1988 (embora se verifique diversas outras tentativas e o plano de 1962, 

elaborado a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1961), que prevê em seu artigo 214 

que: 

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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Faz-se necessário abrir parênteses para mencionar que em 2009, por meio da 

Emenda Constitucional nº 59, este artigo seria alterado:  

 De duração plurianual à duração decenal (10 anos);  

 Se no texto original a finalidade do PNE era articular e desenvolver o ensino, 

agora a ideia central concerne na articulação de um sistema nacional de 

educação em regime de colaboração entre os entes federados;  

 Há também uma indicação clara dos itens que devem compor o plano: diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias;  

 Por fim, e talvez o mais importante, é acrescentado um inciso aos cinco já 

consagrados que determina a inclusão de meta de aplicação de recursos públicos 

em educação, que deverá ter como referência, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

país. 

 

Como estabelece a citada Emenda Constitucional: 
 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 

com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas que conduzam a:  

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009, destaque nosso). 

 

Isto posto, e retomando a questão da história do Plano Nacional de Educação no 

Brasil, temos que em 1998, dez anos após a promulgação da Constituição Federal e, 

portanto, da determinação constitucional de se elaborar o PNE, dois projetos de leis 

dariam entrada no Congresso Nacional: um encaminhado pelo Governo Federal (gestão 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso) e o outro elaborado pela sociedade civil e 

consolidado no II Congresso Nacional de Educação - CONED II – (LIBÂNEO et al, 

2009).  

Chama a atenção o fato de que na primeira vez que um Plano Nacional de 

Educação é submetido à apreciação do Congresso Nacional na história brasileira, a casa 

legislativa recebe dois (e não um) anteprojetos de lei. 

Todavia, ocorre que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

Lei 9.394), aprovada em 1996, ou seja, dois anos antes do cumprimento ao disposto na 
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Constituição Federal de 1988 no que tange à elaboração do PNE, previra no inciso I de 

seu artigo 9º que: “a União incumbir-se-á de [...] elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios” 

(destaque nosso). 

O termo colaboração, sem dúvida, remete à ideia de discussão ampla, não apenas 

com os órgãos governamentais e oficiais dos citados entes federados, mas com a 

sociedade civil presente nestes.  

Contudo, de acordo com Libâneo et al (2009), o caminho escolhido pelo 

Governo Federal para a construção do Plano Nacional de Educação não foi o do diálogo 

com a sociedade civil: o Plano em si foi elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e teve como interlocutores apenas 

organizações oficiais: o Conselho Nacional de Educação (CNE); o Conselho Nacional 

de Secretários de Educação (CONSED); e a União Nacional dos Dirigentes de 

Educação (UNDIME).  

O desfecho desse quadro foi a entrada do “PNE da Sociedade Brasileira” – como 

ficou conhecido o anteprojeto do II CONED – na Câmara dos Deputados no dia 10 de 

fevereiro de 1998 e entrada da proposta governamental dois dias depois. 

É oportuno mencionar que diversos segmentos e entidades dos profissionais da 

educação e estudantis, sobretudo, aqueles ligados ao ensino superior, estavam 

insatisfeitos naquele momento com a política educacional em curso no país, que 

integrava uma ampla reforma no aparelho de Estado, que acarretou mudanças 

significativas na educação brasileira, reforma esta claramente inspirada em concepções 

neoliberais:  

 Redução das responsabilidades sociais do Estado e a conseqüente redução da 

esfera pública ante a privada;  

 Adoção de instrumentos mercadológicos para pensar questões educacionais 

(avaliações institucionais baseadas em rankings, modelos de gestão educacional 

inspiradas em empresas, lógica meramente econômica presente no planejamento 

educacional).  

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, publicado em 1995 pelo 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), cujo ministro era 

Luiz Carlos Bresser Pereira, não deixa dúvidas quanto ao fato de que a reforma citada 
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era inspirada pelos princípios neoliberais difundidos mundialmente aos países pobres e 

em desenvolvimento por organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). 

Dentre as várias diferenças entre os anteprojetos da sociedade brasileira e o do 

governo federal talvez a mais polêmica referia-se à destinação de recursos para a 

educação. Enquanto a primeira proposta previa 10% do PIB para a educação a proposta 

governamental ficou em 5,5%. Destaca-se que por ter sido protocolado primeiro no 

Congresso Nacional, o projeto da sociedade brasileira teve precedência de análise, 

sendo que o projeto governamental tramitou como apêndice deste (LIBÂNEO et al, 

2009). 

De qualquer forma, o Plano Nacional de Educação fora aprovado em janeiro de 

2001, com a previsão de que fossem investidos em educação 7% do PIB. Esse valor, no 

entanto – que já menor do que aquele proposto pela sociedade civil – foi vetado pelo 

Presidente da República, bem como outros pontos importantes do Plano, conforme 

Libâneo et al (2009): 

 Ampliação da bolsa-escola para 50% das crianças até 6 anos; 

 Ampliação do número de vagas no ensino superior público; 

 Criação de um Fundo da Educação Superior; 

 Ampliação do programa de crédito educativo; 

 Triplicação, em dez anos, do financiamento público à pesquisa científica e 

tecnológica; 

 Garantia de recursos do Tesouro para pagamento de aposentados e pensionistas 

do ensino público federal.  

 

Em síntese, essa breve exposição inicial nos permite considerar que um Plano de 

Educação, enquanto instrumento de planejamento de médio prazo, deve consistir numa 

peça de Estado, não estando sujeito à descontinuidade e às incertezas do jogo político-

partidário cotidiano. Deve ainda ser precedido de um diagnóstico que possibilite a 

definição de objetivos, metas e estratégias de forma clara e precisa. E que, 

especialmente, seja elaborado por meio de um diálogo amplo com a população e com os 

profissionais da educação, tendo como convicção o entendimento que a superação de 

desigualdades educacionais histórias não se faz apenas com boas intenções ou pela 

adoção de modelos de gestão estranhos à lógica educacional – que tem a ver com a 
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formação integral de pessoas – mas sim pela ampliação coerente e séria dos recursos 

públicos destinados ao ensino escolar. 

A ação humana, intencional e sistematizada, não é neutra, está sempre 

condicionada a interesses. E que interesses um plano deve atender? Na concepção da 

Comissão de Sistematização do Plano Municipal de Educação de Rio Claro são os 

interesses das camadas populares, a quem historicamente foi negado não apenas o 

direito à escola, mas o direito ao conhecimento, essencial à vida digna e à transformação 

social. 

 

1.2 A construção do novo Plano Nacional de Educação.  

 

Ao longo da história da educação sempre houve grande divergência e discussão 

no que tange à função do processo educacional, quer dizer, a função social da escola e 

seus objetivos. Diante das principais preocupações atuais, parece haver um consenso 

que a educação é fundamental para a formação integral do ser humano e para a 

transformação da sociedade.  

É fato que a educação brasileira passou por uma profunda transformação nos 

últimos anos e estas mudanças nos possibilitaram entender que a sociedade necessita de 

adequações e reformulações no campo social, político, econômico e cultural e, a 

educação, consiste numa atividade capaz de contribuir para este processo de mudança. 

Foi pensando em toda esta conjuntura que a sociedade organizada indicou a urgência de 

intervenções políticas na formação de novos rumos para a educação nacional.  

A educação brasileira busca entrar em um novo momento e o Plano Nacional de 

Educação é a expressão desta proposição. Construído a partir da I Conferência Nacional 

de Educação (CONAE) o PNE, em tramitação no Congresso Nacional, mesmo com 

alguns pontos polêmicos e com algumas insuficiências, apresenta propostas para a 

universalização da educação básica, para a elevação de sua qualidade e para uma gestão 

mais democrática e participativa; para a ampliação do acesso à creche, do ensino 

superior e da pós-graduação; valorização dos profissionais da educação.  

O desenvolvimento do Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE – 

2011/2020) veio a atender o que a comunidade escolar e a sociedade em geral 

apontavam como necessidades e urgências na educação do país. A proposta compreende 

vinte metas e seu forte objetivo consiste na democratização, fortalecimento de nossa 
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identidade nacional e o reconhecimento de nossa rica e profunda diversidade cultural. O 

PNE vem se legitimando enquanto o instrumento que guia a educação no processo da 

construção do “Brasil do Futuro” que estamos idealizando hoje. Um dos maiores 

desafios da educação brasileira é a superação da desigualdade e da exclusão. Para isso, a 

educação deve estar no centro do projeto de desenvolvimento nacional em curso, sendo 

considerada bem público e direito social essencial à qualidade de vida de qualquer 

pessoa e comunidade. Desta forma, as políticas educacionais merecem da nação e, 

especialmente de sua esfera política, o status de prioridade real, de fato e de direito. 

O parlamento brasileiro iniciou as discussões sobre o novo Plano Nacional de 

Educação. Por entender que as questões da educação devem ser debatidas amplamente 

pela sociedade, a Comissão de Educação e Cultura realizou encontros regionais em seis 

capitais brasileiras ao longo do ano de 2009. O objetivo foi o de aproximar o trabalho 

parlamentar dos educadores brasileiros e da comunidade escolar em geral, construindo 

no ambiente legislativo um olhar mais direto e preciso acerca da realidade das diferentes 

regiões do país. O saber daqueles que estão nas salas de aula, sejam trabalhadores em 

educação ou alunos, bem como dos gestores locais, foi fundamental para a construção 

desse novo Brasil que estamos vivenciando, onde a educação representa um dos 

principais caminhos para a cidadania, os direitos humanos e a paz. 

Esses debates resultaram em contribuições muito valiosas, que compreendem a 

diversidade da educação brasileira e propuseram avanços em todas as áreas e 

reafirmaram valores como a solidariedade, o respeito à diversidade e a participação 

democrática como princípios basilares na formulação do novo PNE. 

Nos últimos dias de dezembro de 2010 foi entregue ao Congresso Nacional o 

Projeto de Lei nº 8035/10, de autoria do Poder Executivo, que visa instituir o PNE. Com 

vigência decenal, o documento estabelece as metas a serem alcançadas pelo país durante 

o período. Para cada uma das metas são propostas diversas estratégias que buscam 

atingir os objetivos propostos.  

A importância do PNE se expressa nos seu conteúdo e nas desafiadoras 

diretrizes, a saber:  

 Erradicação do analfabetismo;  

 Universalização do atendimento escolar;  

 Superação das desigualdades educacionais;  
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 Melhoria da qualidade de ensino;  

 Formação para o trabalho;  

 Promoção da sustentabilidade sócio-ambiental;  

 Promoção humanística, científica e tecnológica do país;  

 Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto;  

 Valorização dos profissionais da educação;  

 Difusão dos princípios de equidade, respeito à diversidade e gestão democrática 

da educação.  

 

Não teremos uma sociedade justa, inclusiva e generosa se não cuidarmos da 

educação das nossas crianças, jovens e adultos. A proposta do PNE para o decênio é 

uma oportunidade ímpar para se corrigir distorções do passado, superar omissões, 

lacunas, erros e, de olho no presente, encarar o futuro. O PL nº 8035/10 chegou ao 

Congresso Nacional com muita legitimidade. Foram muitos os seminários e debates 

realizados, com destaque para os encontros regionais promovidos pela Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, como já citamos, o documento do CNE 

e a CONAE que pela grandiosidade de sua representatividade se constitui na principal 

referência da proposta do novo PNE.  

O PNE é realidade e o único impasse certamente se refere ao montante de 

recursos que será destinado ao financiamento da educação. Há uma proposta de que 

para uma educação de qualidade será necessário não menos do que um aporte de 10% 

do PIB ao setor. Todavia, recursos foram apresentados propondo outros índices. A meta 

de investimento em educação é a mais polêmica entre os 20 objetivos. A proposta 

original do Executivo previa o aumento do investimento em educação dos atuais 5% 

para 7% do PIB em até dez anos. O índice foi sendo ampliado gradualmente pelo 

relator, deputado Angelo Vanhoni, que chegou a sugerir a aplicação de 8% em seu 

último relatório, mas os 10% prevaleceram na comissão. Pela proposta aprovada no 

colegiado, o governo se compromete a investir pelo menos 7% do PIB nos primeiros 

cinco anos de vigência do plano e 10% ao final de dez anos. Com o recurso para ser 

analisado no Plenário, no entanto, esses valores não estão garantidos. O requerimento, 

que foi assinado pelo líder do governo, deputado Arlindo Chinaglia, ainda precisa ser 
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acatado pelo Plenário da Câmara. Se for aceito, os 513 deputados poderão aprovar 

qualquer meta de investimento no setor, que ainda será analisada pelo Senado. 

 

1.3 O Plano Municipal de Educação de Rio Claro: o processo e a metodologia.  

 

Em 2009, diante das discussões nacionais, a Secretaria Municipal da Educação 

de Rio Claro realizou a III Conferência Municipal de Educação com o objetivo de 

apreciar e discutir 253 propostas distribuídas em seis eixos temáticos, organizados de 

acordo com o documento base da CONAE:  

 

Tabela 1 – Eixos temáticos da III Conferência Municipal de Educação de Rio 

Claro. 

 

Eixo I Papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade: organização e 

regulação da educação nacional; 

Eixo II Qualidade da educação, gestão democrática e avaliação;  

Eixo III Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar; 

Eixo IV Formação e valorização dos profissionais da educação 

Eixo V Financiamento da educação e controle social 

Eixo VI Justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade. 

 

 

A partir das discussões surgiram diversas propostas para uma política 

educacional para o município, em linhas gerais, valendo destacar:  

 Revitalização dos Conselhos Escolares, das Associações de Pais e Mestres 

(APM) e os Grêmios Estudantis; 

 Preocupação com a proporção entre professores e estudantes em sala de aula; 

 Adequação do espaço e do tempo escolar para o período integral; 

 Oferecimento de um ensino adequado às especificidades de jovens e adultos; 

 Articulação da escola com os interesses da comunidade.  

 A melhoria salarial; 

 O investimento em parcerias com a universidade para a formação profissional; 

 A necessidade de formação dos professores para o trabalho com a diversidade; 
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 Ampliação do acesso à Educação Infantil, inclusive para o atendimento em 

tempo integral, bem como ao Ensino Médio, à Educação Superior, à Educação 

Profissional, à Educação de Jovens e Adultos e à Educação Especial.  

 Ampliação dos recursos destinados à educação; 

 Descentralização de recursos para as unidades educacionais e o controle social 

sobre os gastos.  

 

Em 2011, dando prosseguimento a este debate, a Secretaria Municipal de 

Educação de Rio Claro realizou o XVIII Simpósio de Educação de Rio Claro intitulado 

"Possibilitando diálogos, dialogando possibilidades: a construção do Plano Municipal 

de Educação de Rio Claro". Nesse evento foram apresentadas e discutidas as 

proposições centrais do PL 8035/10, abordando os seguintes tópicos:  

 Valorização dos profissionais da educação; 

 Diversidade; 

 Ensino fundamental de nove anos; 

 Alfabetização; 

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

 Financiamento; 

 Educação integral; 

 Educação infantil; 

 Ensino médio; 

 Formação de professores; 

 EJA; 

 Educação profissional; 

 Ensino superior.  

 

Aproximadamente 1204 pessoas participaram do Simpósio, entre profissionais 

da educação e sociedade em geral. O desdobramento mais significativo desse evento foi 

a realização, cerca de um mês depois, de plenárias específicas para o detalhamento e 

aprofundamento dos temas centrais do PL 8035/10 elencados anteriormente. Ao todo, 

foram realizadas dez plenárias, com a participação de professores, pais, estudantes, 

servidores, gestores, movimentos sociais, sindicatos, associações, e representantes do 

ensino superior. Como pode ser observado pelo gráfico 1 e tabela 2 a seguir.
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Tabela 2 – Total de participantes nas Plenárias Específicas por eixo temático e aspectos discutidos. 

 

Temáticas 
Número de 

participantes 
Aspectos centrais discutidos 

Educação 

Infantil 
50 

 A elevação da escolaridade da população; 

 Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

 Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso à escola pública e a permanência, com sucesso. 

Educação 

integral 
39 

 Estimulo à oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar; 

 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e equipamentos públicos; 

 Estender progressivamente o alcance do programa de ampliação de jornada; 

EJA 36 

 Elevação do nível de escolaridade da população; 

 Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

 Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso à escola pública e a permanência, com sucesso. 

Ensino 

Fundamental 
48 

 Universalização do atendimento escolar; 

 Superação das desigualdades educacionais; 

 Melhoria da qualidade do ensino; 

 Garantir o estabelecimento, reestruturação do currículo e avaliação. 

Diversidade 59 
 Universalizar o acesso do atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidade ou superdotação, assegurando a transversalidade da educação. 

Ensino Superior 22 
 Ampliação ao acesso e qualidade do ensino superior. Elevar o número de matrículas na pós-graduação; 

 Articulação universidade escola básica. 

Valorização do 

magistério 
48 

 Adequação à Lei do Piso; 

 Plano de Carreira aos profissionais da educação; 

 Formação continuada aos profissionais da educação.  

Ensino médio 16 

 Ampliação do ensino médio; 

 Mecanismos de acompanhamento à freqüência escolar; 

 Busca ativa da população de 15 a 17 anos que não freqüentam escola. 

Formação de 

professores 
47 

 Ampliar o financiamento da pós-graduação stricto sensu; 

 Implementação de cursos e programas especiais para assegurar formação específica em sua área de atuação. 

Financiamento 36 
 Ampliar investimento público em educação. Garantir financiamento permanente e sustentável à todas às etapas da educação; 

 Fortalecer os mecanismos de controle e transparências dos recursos públicos. 

Total de participantes: 401 
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Gráfico 1 – Participação dos profissionais e da sociedade nas plenárias. 

 

 

 

Estas plenárias contribuíram sobremaneira para:  

 

 Provocar um amplo debate municipal que, além de reivindicações, contribuísse 

para um movimento de conscientização abrangente sobre a importância da 

educação para nossa cidade;  

 A tomada da decisão de que era necessário iniciar a formulação do Plano 

Municipal de Educação de Rio Claro (previsto na Lei Orgânica do município, 

mas que nunca se efetivara) antes mesmo da promulgação do novo PME;  

 O entendimento de que tal formulação fosse precedida da realização de um 

diagnóstico minucioso sobre a educação escolar no município face às metas 

propostas pelo PL 8035/10. Ressalta-se que foi formada uma Comissão com 

pais, profissionais, representantes governamentais e sociedade para a elaboração 

do referido diagnóstico. 

 

 

 

 

12% 

10% 

9% 

12% 

15% 

5% 

12% 

4% 

12% 

9% 
Educação Infantil 

Educação integral 

EJA 

Ensino Fundamental 

Diversidade 

Ensino superior 

Valorização 

Ensino Médio 

Formação 

Financiamento 



 
 
 

18 
 

Imagem I – Boletim informativo especial distribuído no XVII Simpósio com a 

programação e convite para as Plenárias supramencionadas. 
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A produção desse diagnóstico implicou um árduo trabalho de pesquisa árduo. A 

partir dos dados coletados foi formada uma minicomissão para compilar e sistematizar 

as informações. Esta etapa ocorreu entre setembro de 2011 e março de 2012, com 6 

encontros para a realização do trabalho. 

Em 06 de abril de 2012 o diagnóstico fora concluído, apresentado e discutido em 

Audiência Pública (ocorrida em 12 de abril na Câmara Municipal de Rio Claro) à 

sociedade rio-clarense. Centenas de pessoas participaram dessa Audiência, tendo sido 

expressamente convidados (por intermédio do Conselho Municipal de Educação de Rio 

Claro): escolas do município, instituições representativas, os Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário.  

Concluída esta etapa deliberou-se por promover um Seminário Municipal para 

elaboração do Plano Municipal de Educação de Rio Claro.  Para sua realização a 

Comissão voltou a se reunir em sete encontros extensos, realizados de 07/05 a 05/06 de 

2012, nos quais produziu um Texto Base para o PME, com fundamento no PL 8035/10 

e no documento final da 3ª Conferência Municipal de Educação de Rio Claro; elaborou 

o Regimento para Seminário; e organizou o evento. 

O Seminário ocorreu nos dias 15 e 16 de junho de 2012, contando com a 

participação de 136 pessoas. No dia 15 de junho de 2012 em cerimônia de abertura, 

foram apresentados o histórico da construção do texto base e o regimento do Seminário, 

que também foi votado e aprovado pelos presentes. Na manhã do dia 16 de junho os 

inscritos reuniram-se em Grupos de Trabalho por Eixo para as discussões e deliberação 

sobre as metas e estratégias que iriam compor o Plano Municipal de Educação de Rio 

Claro.  

 

Tabela 3 – Eixos de discussão para a elaboração do PME/RC. 

 

Eixo I  O papel do Poder Público na garantia do direito à Educação de qualidade. 

Eixo II Qualidade da Educação, gestão democrática e avaliação. 

Eixo III Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar. 

Eixo IV  Formação e valorização dos profissionais da Educação. 

Eixo V  Financiamento da Educação e ações de acompanhamento. 

Eixo VI Inclusão Social e diversidade. 
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As propostas definidas foram apresentadas no período da tarde em Plenária Final 

para serem aprovadas pelos participantes. Para a Plenária Final foi adotada a seguinte 

metodologia:  

 A mesa que conduziu os trabalhos da plenária foi composta pelos membros da 

comissão; 

 A mesa apresentou as metas e estratégias por eixos elencadas pelos Grupos de 

trabalhos; 

 A plenária pode propor alterações às redações das propostas; 

 Não foram aceitas novas propostas durante a plenária final; 

 Durante as leituras das propostas os delegados puderam fazer destaques através 

da entrega de crachás aos membros, previamente definidos, da Comissão 

Organizadora; 

 Os destaques foram feitos em 1 minuto; 

 Houve abertura para dois delegados fazerem a argumentação, um a favor e outro 

contra, com tempo de um minuto cada;  

 Após os destaques e argumentações era realizada a votação; 

 

O texto aprovado pela plenária final foi encaminhado à Comissão que procedeu 

à elaboração do Projeto de Lei (anexo) a ser encaminhado à Câmara Municipal de Rio 

Claro para a aprovação do Plano Municipal de Rio Claro. 
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Imagem 2 – Linha do tempo do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Rio Claro. 
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ANEXO I 

Diagnóstico da Educação Escolar no 

Município de Rio Claro 
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Meta 01 

 

Tabela 1 – Situação de Rio Claro diante da primeira parte da Meta 1 do PNE 

(Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de quatro e cinco 

anos). 

 

População de 4 a 6 

anos em Rio Claro 

Estudantes 

matriculados na 

pré-escola em Rio 

Claro 

% da população de 

4 a 6 anos 

atendida na pré-

escola 

Meta 

(universalizar o 

acesso à pré-

escola até 2016) 

6.765* 4523** 67% Criar 2.242 vagas 

* Fonte: Todos pela Educação, 2010. 

** Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP.  

 

 
Quadro 1 – Estimativa sobre a população de 4 e 5 anos no município 

 
Total de estudantes matriculados nos primeiros anos da rede municipal em 2012: 1934* 
Deste modo, pode-se considerar: 6.765 – 1934 = 4831 pessoas de 4 e 5 anos no 

município. Nesta perspectiva: 4831 pessoas – 4523 matriculados = seria necessário criar 

308 vagas. 
 

Fonte: Secretaria Municipal de educação de Rio Claro, 2012. 
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Gráfico 1 - Estudantes matriculados na pré-escola em Rio Claro, por categoria 

administrativa. 

 

 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 

 

 

Tabela 2 – Estimativa de investimentos para o atendimento das metas para a pré-

escola. 

 

Meta 

(universalizar o acesso à pré-

escola até 2016) 

Investimentos Total 

Criar 2.242 vagas R$3.192,01 estudante/ano R$7.156.486,42 

Construção de 9 escolas com 

capacidade de 240 estudantes 

(CAQi) 

R$2.463.325,05 cada 

unidade 
R$22.169.925,45 

Valor total estimado para cumprimento da Meta R$29.326.411,87 

Fonte: MEC/MF, Portaria Interministerial N° 1809/2012.  
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Meta 01 

Tabela 3 – Situação de Rio Claro diante da segunda parte da Meta 1 do PNE 

(ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, no mínimo, aos 

seguintes percentuais da população de até três anos: trinta por cento até o quinto 

ano de vigência deste PNE e cinquenta por cento dessa população até o último 

ano.) 

 

População 

de 0 a 3 

anos em 

Rio Claro 

Estudantes 

matriculados 

em creche em 

Rio Claro 

Percentual 

da 

população 

de 0 a 3 

anos 

atendida 

Meta 

intermediária 

(30% até o 5° 

ano de 

vigência do 

PNE) 

Meta 

final 

(50% até 

o último 

ano de 

vigência) 

Quantidade de 

vagas a serem 

criadas para 

universalização  

da creche 

8.748* 4.022** 45% Atingida 
Criar 352 

vagas 

+ 4374 

Para atingir 

4.726 

* Todos pela Educação, 2010. 

** Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP 

 

Gráfico 2 - Estudantes matriculados em creche em Rio Claro, por categoria 

administrativa. 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 
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Tabela 4 – Estimativa de investimentos para o atendimento das metas para a 

creche. 

 

Meta 

(atender 50% da população de 

0 a 3 anos até o último ano de 

vigência do PNE) 

Investimentos Total 

Criar 352 vagas R$4.150,65 estudante/ano R$1.461.028,80 

Construir 3 escolas com 

capacidade de 120 estudantes 

(CAQi) 

R$2.463.325,05 cada unidade R$7.389.975,15 

Valor total estimado para cumprimento da Meta: R$8.851.003,95 

Fonte: MEC/MF, Portaria Interministerial N° 1809/2012.  

 

 

Tabela 5 – Estimativa de investimentos para a universalização do atendimento em 

creche no município. 

 

Universalizar o acesso à 

creche 
Investimentos Total 

Criar 4726 vagas R$4.150,65 estudante/ano R$19.615.971,90 

Construir 40 escolas com 

capacidade de 120 

estudantes (CAQi) 

R$2.463.325,05 cada unidade R$98.533.002,00 

Valor total estimado para cumprimento da Meta: R$118.148.973,90 

Fonte: MEC/MF, Portaria Interministerial N° 1809/2012.  
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Meta 02 

 

Tabela 6 - Situação de Rio Claro diante da primeira parte da Meta 2 

(Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de seis a 

quatorze anos). 

 

População de 6 a 14 

anos no município* 

Estudantes 

matriculados no 

ensino 

fundamental** 

Percentual da 

população 

atendida 

Meta 

(universalizar o 

ensino fundamental 

de 9 anos) 

23.281 

23.105 

99% Criar 176 vagas 
Anos iniciais: 

10.770  

Anos finais: 12.335  

* Todos pela Educação, 2010. 

** Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP.  

 

 

Gráfico 3 - Estudantes matriculados no ensino fundamental, por categoria 

administrativa. 

 

 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 
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Tabela 7 - Situação de Rio Claro diante da segunda parte da Meta 2 (garantir que 

pelo menos oitenta e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o quinto ano de vigência deste PNE, elevando esse percentual a 

noventa e cinco por cento até o último ano). 

 

Percentual de 

estudantes que 

concluem na 

idade 

recomendada 

Anos Iniciais 

Meta 

intermediária 

(85% até o 5° 

ano de vigência 

do PNE) 

Meta final 

(95% até 

último ano 

de 

vigência 

do PNE) 

 

Percentual de 

estudantes que 

concluem na 

idade 

recomendada 

Anos Finais 

Meta 

intermediária 

(85% até o 5° 

ano de vigência 

do PNE) 

Meta final 

(95% até 

último ano 

de vigência 

do PNE) 

96,1%* Atingida Atingida 
 

91,6% Atingida 

Elevar o 

percentual 

em 3,4% 

*Fonte: Todos pela Educação, 2010.  

 

Tabela 8 – Estimativa de investimentos para o atendimento das metas para o 

ensino fundamental. 

 

Meta 

(universalizar o ensino 

fundamental de 09 anos) 

Investimentos Total 

Criar 176 vagas R$3.352,45* estudante/ano R$590, 031,20 

Construir 01 escola com 

capacidade para 480 estudantes 

(CAQi) 

R$3.192.427,00 cada unidade R$3.192.427,00 

Valor total estimado para cumprimento da Meta: R$3.782.458,20 

*Adotamos como referência a média entre os valores estimados para os anos iniciais do ensino 

fundamental e os anos finais. Fonte: MEC/MF, Portaria Interministerial N° 1809/2012.  
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Meta 03 

Tabela 09 - Situação de Rio Claro diante da Meta 3
2
 (até o quinto ano de vigência 

deste PNE, universalizar o atendimento escolar para toda a população de quinze a 

dezessete anos e elevar a taxa líquida de matrículas nessa faixa etária no ensino 

médio para setenta e cinco por cento [...] e até o final de vigência deste PNE para 

noventa por cento[...].  

 

População de 

15 a 17anos 

no município 

Total de 

matrículas no 

ensino médio 

Meta 

(universalizar o 

acesso ao ensino 

médio até o 5° 

ano de vigência 

do PNE) 

 

Taxa 

líquida de 

matricula 

no  ensino 

médio 

Meta 

intermediária 

(elevar a taxa 

líquida de 

matricula para 

75% até o 5° ano 

de vigência do 

PNE) 

Meta final 

(elevar a taxa 

líquida de 

matrícula 

para 90% até 

o último ano 

de vigência 

do PNE) 

8.549* 7.566** Criar 983 vagas 
 

77% Atingida 

Elevar o 

percentual 

em 13% 

* Todos pela Educação, 2010. 

** Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP.  

 

 

Gráfico 4 – Matrículas no ensino médio, por categoria administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 

                                                           
2
 Quanto à segunda parte da Meta 3: [...] até o final de vigência deste PNE, atingir o índice de noventa por 

cento de jovens de dezenove anos com o ensino médio concluído”, há ausência de dados no Censo 

Escolar 2011 e no Censo IBGE 2010  
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Meta 04 

 

Tabela 10 – Situação de Rio Claro diante da Meta 4 do PNE (universalizar, para a 

população de quatro a dezessete anos, o atendimento  escolar aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, preferencialmente, na rede regular de ensino). 

 

População de 04 a 17 anos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação em Rio Claro 

População de 4 a 17 

atendida na educação 

básica 

Meta 

(Universalizar 

atendimento para 

esta população) 

Ausência de dados oficiais 733 ---- 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 

 

Tabela 11 – População de 4 a 17 anos no município  com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculada na 

educação básica no município. 

 

 Municipal  Estadual  Privada*  Total  

Creche  18  0  05  23  

Pré-escola  34  0  07  41  

EF - Anos Iniciais  245  02  276  523  

EF - Anos Finais  06  75  06  87  

Ensino Médio  0  24  01  25  

Ed. Profissional Médio  0  01  0  01  

EJA - Fundamental  32  01  0  33  

EJA - Médio  0  0  0  0  

Total  335  103  295  733  

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 

* Estudantes majoritariamente matriculados na APAE e no Instituto Estrela da Esperança 
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Gráfico 5 – Estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação matriculados no município, por nível e 

modalidade de ensino. 

 

 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 

 

Gráfico 6 - Estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação matriculados no município, por categoria 

administrativa. 

 

 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 
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Meta 05 
 

 

Tabela 12 – Situação de Rio Claro diante da Meta 5 do PNE (Alfabetizar  todas as 

crianças  até o final do segundo ano do ensino fundamental). 

 

Estudantes alfabetizados Estudantes não alfabetizados Meta 

1352 327 

Mais 327 

estudantes 

alfabetizados 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, 2012. 

 

 

Gráfico 7 – Estudantes alfabetizados e não alfabetizados ao final do 2° ano do 

ensino fundamental. 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, 2012. 
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Tabela 13 – Resultados da Provinha Brasil, aplicada com 1854 estudantes dos 2° 

anos das escolas públicas municipais (novembro de 2011). 

 

Quantidade de 

acertos 

Quantidade de 

estudantes  

Quantidade de 

acertos 

Quantidade de 

estudantes 

0 02 

 

11 38 

1 0 12 33 

2 0 13 62 

3 0 14 64 

4 03 15 78 

5 05 16 113 

6 07 17 176 

7 13 18 279 

8 09 19 363 

9 22 20 571 

10 16 
  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, 2012. 

 

 

Tabela 14 – Resultados da Provinha Brasil, aplicada com 1854 estudantes dos 2° 

anos das escolas públicas municipais (novembro de 2011). 

 

Nível 1 

até 04 acertos  

Nível 2 

de 11 a 15 

acertos  

Nível 3 

de 11 a 15 

acertos  

Nível 4  

de 16 a 19 

acertos  

Nível 5  

20 acertos  

05  

estudantes  

60 

estudantes  

275 

estudantes  

930  

estudantes  

571  

estudantes  

0,2%  3%  15%  50%  31%  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, 2012. 
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Quadro 2 – Conceitos utilizados pelo INEP para correção da Provinha Brasil. 

 

 

 

 

Fonte: INEP, 2011. 

 

Quadro 3 – Conceitos utilizados pelo INEP para correção da Provinha Brasil. 

 

Nível 2 – de 07 a 10 acertos 

Os estudantes neste nível, além de já terem consolidado as 

habilidades do nível anterior, referentes ao conhecimento e 

ao uso do sistema de escrita, já associam adequadamente 

letras e sons. Embora ainda apresentem algumas 

dificuldades na leitura de palavras com ortografia mais 

complexa, são capazes de ler, por exemplo, panela, cama, 

aranha, cenoura, capa, cachorro, entre outras.  

Fonte: INEP, 2011. 

 

Quadro 4 – Conceitos utilizados pelo INEP para correção da Provinha Brasil. 

 

Nível 3 – de 11 a 15 acertos 

Nesse nível, os estudantes demonstram que consolidaram 

a capacidade de ler palavras de diferentes tamanhos e 

padrões silábicos, conseguem ler frases com sintaxe 

simples (sujeito + verbo + objeto) e utilizam algumas 

estratégias que permitem ler textos de curta extensão.  

Fonte: INEP, 2011. 

 

 

 

 

 

Nível 1 – até 04 acertos 

Nesse nível, encontram-se alunos que estão em um estágio 

muito inicial em relação à aprendizagem da escrita. Estão 

começando a se apropriar das habilidades referentes ao 

domínio das regras que orientam o uso do sistema 

alfabético para ler e escrever.  
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Quadro 5 – Conceitos utilizados pelo INEP para correção da Provinha Brasil. 

 

 

Nível 4 – de 16 a 19 acertos 

Nesse nível, os estudantes leem textos de 

aproximadamente oito a dez linhas, na ordem direta 

(início, meio e fim), de estrutura sintática simples 

(sujeito + verbo + objeto) e de vocabulário explorado 

comumente na escola. Nesses textos, são capazes de 

localizar informação, realizar algumas inferências e 

compreender qual é o seu assunto. 

Fonte: INEP, 2011. 

 

 

 

 Quadro 6 – Conceitos utilizados pelo INEP para correção da Provinha Brasil. 

 

 

Nível 5 – 20 acertos 

Nesse nível, os estudantes demonstram ter alcançado o 

domínio do sistema de escrita e a compreensão do 

princípio alfabético, apresentando um excelente 

desempenho, tendo em vista as habilidades que 

definem o aluno como alfabetizado e considerando as 

que são desejáveis para o fim do segundo ano de 

escolarização. Assim, as crianças que atingiram esse 

nível já avançaram expressivamente no processo de 

alfabetização e letramento inicial.  

Fonte: INEP, 2011. 
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Meta 06 

Tabela 15 – Situação de Rio Claro diante da Meta 6 do PNE (Oferecer educação 

em tempo integral para  vinte e cinco  por cento dos alunos das escolas públicas de 

educação básica). Rede Estadual Pública de Ensino. 

 

 

Total de 

matrículas na 

rede estadual 

Total de matrículas 

em regime integral 

Meta 

(25% das vagas 

em educação 

integral) 

Educação infantil 0 0 0% 

Criar 3095 vagas 

Ensino fundamental 9871 859 8,7% 

Ensino médio 5947 0 0% 

Total 15.818 859 5,4% 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP.  

 

 

Tabela 16 – Situação de Rio Claro diante da Meta 6 do PNE (Oferecer educação 

em tempo integral para  vinte e cinco  por cento dos alunos das escolas públicas de 

educação básica). Rede Municipal Pública de Ensino. 

 

 

Total de matrículas 

na rede municipal 

Total de 

matrículas em 

regime integral 

Meta 

(25% das vagas 

em educação 

integral) 

Educação infantil 7358 1775 24% 

Mais 1139 vagas 

Ensino fundamental 8635 1084 12,5% 

Ensino médio 0 0 0% 

Total 15.993 2859 17,8% 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP.  
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Tabela 17 – Situação de Rio Claro diante da Meta 6 do PNE (Oferecer educação 

em tempo integral para  vinte e cinco  por cento dos alunos das escolas públicas de 

educação básica). Rede Municipal Pública de Ensino. Fonte SME, 2012. 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro, 2012. 

 

 

Tabela 18 – Estimativa de investimentos para o atendimento das metas para o 

ensino em tempo integral (Municipal). 

 

Fonte: MEC/MF, Portaria Interministerial N° 1809/2012.  

 

 

Total de matrículas na 

rede municipal 

Total de 

matrículas em 

regime integral 

Meta 

(25% das vagas 

em educação 

integral) 

Educação infantil 7358 2490 34% 

Meta atendida 

Ensino fundamental 8635 1605 18% 

Ensino médio 0 0 0% 

Total 15.993 4095 26% 

Meta 

(25% das vagas oferecidas 

em regime integral) 

Investimentos Total 

Criar 1139 vagas R$4.150,65 estudante/ano R$4.727.590,35 

Construção 3 escolas com 

capacidade de 480 estudantes 

(CAQi) 

R$3.192.427,00 cada 

unidade 
R$9.577.281,00 

Valor total estimado para cumprimento da Meta: R$14.304.871,35 
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Meta 07 

 

Tabela 19 – Meta 7 do PNE: Fomentar a qualidade da educação básica em todas 

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

atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 

 

 

 

1°ano de 

vigência do 

PNE 

3°ano de 

vigência do 

PNE 

5° ano de 

vigência do 

PNE 

7° ano de 

vigência do 

PNE 

10° ano de 

vigência 

do PNE 

Anos iniciais 

do ensino 

fundamental 

4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do 

ensino 

fundamental 

4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 3,9 4,3 4,7 5,9 5,2 

 

 

Tabela 20 – Situação de Rio Claro diante da Meta 7 do PNE (Fomentar a 

qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o IDEB). 

 

 

Nível de Ensino IDEB - 2009 Metas 

Anos iniciais do ensino 

fundamental 
5,6 

Meta atingida até a previsão para o 5° 

ano do PNE 

Anos finais do ensino 

fundamental 
4,9 

Meta atingida até a previsão para o 3° 

ano do PNE 

Ensino médio - - 

Fonte: Todos pela Educação, 2010. 
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Meta 08 

 

Elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove  anos, de modo 

a alcançar o mínimo de nove anos de estudo no quinto ano de vigência deste PNE, e 

de doze anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no país e dos vinte e cinco por cento mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre grupos de cor e raça declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Ausência de dados no Censo Escolar 2011 e no Censo IBGE 2010. 

 

 

Meta 09 

 

Tabela 21 – Situação de Rio Claro diante da primeira parte da Meta 9 do PNE 

(Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para 93,5% 

até o quinto ano de vigência deste PNE e até o último ano, erradicar o 

analfabetismo [...]). 

 

Taxa de analfabetismo em Rio 

Claro 

(população de 15 anos ou mais) 

Meta Intermediária 

(taxa de alfabetização de 

93,5% até o 5° ano de 

vigência do PNE) 

Meta final 

(erradicar o 

analfabetismo até o 

último ano do PNE) 

3,5% Atingida (96,5%) 
Alfabetizar  5.173 

pessoas 

Fonte: IBGE, Censo 2010.  
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Gráfico 8 - População de 15 anos ou mais que não sabe ler e escrever no município, 

por faixa etária. 

 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010.  

 

Gráfico 9 - Taxa de analfabetismo em Rio Claro nos anos de 2000 e 2010. 

 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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Tabela 22 – Matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de 

Rio Claro.  

 

 

 
Ensino Fundamental Ensino Médio Total Lista de espera 

Estadual 112 946 1058 

0 

Municipal 1088 0 1088 

Privada 0 0 0 

Total 1200 946 2146 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP.  

 

 

Tabela 23 – Situação de Rio Claro diante da segunda parte da Meta 9 do PNE 

(ofertar vagas de educação de jovens e adultos para cinquenta por cento da 

demanda ativa no quinto ano e cem por cento até o último ano deste PNE). 

 

 

População com 15 anos 

ou mais não alfabetizada 

(demanda ativa) 

Meta intermediária 

(atender 50% da demanda 

ativa até o 5° ano do PNE) 

Meta final 

(atender 90% da demanda 

ativa até o último ano do 

PNE) 

5.173 
Atender 2586 pessoas não 

alfabetizadas 

Atender 4655 pessoas não 

alfabetizadas 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP.  
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Tabela 24 – Investimentos para o atendimento das metas para a erradicação do 

analfabetismo. 

 

Fonte: MEC/MF, Portaria Interministerial N° 1809/2012. 

 

 

 

Meta 10 
 

 

Tabela 25 – Situação de Rio Claro diante da Meta 9 do PNE (Oferecer, no mínimo, 

vinte e cinco por cento das matrículas de educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio).    

 

 

 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 
Total 

Matrículas 

da EJA 

integradas à 

educação 

profissional 

Meta 

(25% da matrículas de 

forma integrada à 

educação profissional) 

Estadual 112 946 1058 0 264 vagas 

Municipal 1088 0 1088 0 272 vagas 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP.  

 

 

Metas Ampliação Custos estudante /ano Total 

Meta intermediária 

(atender 50% da 

demanda ativa até 

o 5° ano do PNE) 

Atender 2586 

pessoas não 

alfabetizadas 

R$ 2.554,25 R$ 6.605,290,50 

Meta final 

(atender 90% da 

demanda ativa até 

o último ano do 

PNE) 

Atender 4655 

pessoas não 

alfabetizadas 

R$ 2.554,25 R$ 11.890.033,75 

Erradicar o 

analfabetismo 

Alfabetizar 5173 

pessoas 
R$ 2.554,25 R$13.213.135,25 
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Tabela 26 – Estimativa de investimentos para o atendimento das metas para 

integração da EJA com a educação profissional. 

 

 

 

Meta 

(25% de matrículas de forma 

integrada à educação profissional) 

Custos 

estudante/ano 
Total 

Estadual 264 vagas R$3.831,37 R$1.011.481,68 

Municipal 272 vagas R$3.831,37 R$1.042.132,64 

Fonte: MEC/MF, Portaria Interministerial N° 1809/2012.  

 

Meta 11 

 

Tabela 27 – Situação de Rio Claro diante da Meta 11 do PNE (Triplicar as 

matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e pelo menos cinquenta por cento da expansão no segmento 

público). 

 

 

 

Estudantes 

matriculados 

Meta 1 

(triplicar as 

matriculas) 

Meta 2 

(50% da expansão no setor 

público) 

Estadual 702 

Criar 4749 vagas Criar 2374 vagas Privada 881 

Total 1583 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2011, INEP. 
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Meta 12 

 

Tabela 28 – Situação de Rio Claro diante da Meta 12 do PNE (Elevar a taxa bruta 

de matrícula na educação superior para cinquenta por cento e a taxa líquida para 

trinta e três por cento da população de dezoito a vinte e quatro anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão de, pelo menos, quarenta por cento das matrículas, 

no segmento público). 

 

População de 

18 a 24 anos 

no Brasil 

População 

de 18 a 24 

anos no 

Estado de 

São Paulo 

População 

de 20 a 24 

anos em Rio 

Claro 

Taxa bruta 

de matrícula 

no Brasil 

Taxa bruta 

de matrícula 

no Estado 

de São 

Paulo 

Taxa 

líquida de 

matrícula 

no Brasil 

Taxa líquida 

de matrícula 

no Estado de 

São Paulo 

24. 285, 150 5. 202, 987 16. 070 19,3% 24,4% 12,7% 16,4% 

Fonte: FAPESP, 2010. Dados referentes ao ano de 2006. 

 

 

Quadro 7 – Conclusão sobre os dados da tabela 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, no Estado de São Paulo, será necessário praticamente dobrar a taxa bruta atual 

e elevar a taxa líquida em aproximadamente 17%. Ressalta-se que este nível de ensino 

extrapola a competência constitucional dos municípios.  
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Meta 13 

Tabela 29 – Meta 13 do PNE (Ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 

setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento de 

doutores).  

 

Proporção de 

mestres no ensino 

superior 

Proporção de doutores 

no ensino superior 

Meta 

75% de mestres e doutores, sendo 

no mínimo 35% de doutores. 

36% 27% Elevar o percentual de mestres e 

doutores em 12%, sendo 8% em 

relação ao percentual de doutores. Total atual: 63% 

Fonte: Campanha Nacional pelo Direito à Educação, referente ao ano de 2009.  

 

Meta 14 

Tabela 30 – Meta 14 do PNE (Elevar gradualmente o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de cinquenta e 

cinco mil mestres e vinte mil doutores até o quinto ano de vigência desta lei e 

setenta mil mestres e trinta mil doutores até o último ano). 

 

Número de 

mestres 

titulados 

em 2009 

Número de 

doutores 

titulados em 

2009 

Meta intermediaria 

(atingir a titulação anual 

de 55 mil mestres e 20 

mil doutores até o 

quinto ano do PNE) 

Meta final 

(atingir a 

titulação de 

setenta mil 

mestres e trinta 

mil doutores até 

o último ano do 

PNE) 

Total 

(em relação a 

2009) 

38,8 mil 11,4 mil 

Titular mais 16,2 mil 

mestres por ano 

Titular mais 15 

mil mestres por 

ano para atingir 

70 mil/ano 

Titular mais 31,2 

mil mestres/ano 

Titular mais 8,6 mil 

mestres por ano 

Titular mais 10 

mil doutores por 

ano para atingir 

30 mil/ano 

Titular mais 18,6 

mil doutores/ano 

Fonte: CAPES, 2010. Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação: principais resultados e avanço 

2007 – 2010.  
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Meta 15 

 

Tabela 31 – Situação de Rio Claro diante da Meta 15 do PNE (no quinto ano de 

vigência deste plano, oitenta e cinco por cento e, no décimo ano, todos os 

professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam).  

 

Total de 

professores na 

rede municipal 

pública (2010) 

Total de 

professores 

com formação 

em nível 

superior 

Meta 

intermediária 

(85% dos 

professores com 

formação 

superior 

específica até o 

5° ano do PNE) 

Meta Final 

(100% dos professores 

com formação superior 

específica até o 5° ano 

do PNE 

1000 
953 

(95%) 
Atingida 

Elevar o percentual de 

professores com 

formação superior em 

mais 5% para atingir 

100% 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, 2010. 
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Meta 16 

 

Formar em nível de pós-graduação trinta e cinco por cento, até o quinto ano, e 

cinquenta por cento dos professores da educação básica, até o último ano de 

vigência deste PNE, e garantir a todos formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 

de ensino. 

 

 

Tabela 32 – Professores de Educação Básica 1 dos Quadros 1 e 2 em exercício na 

rede municipal pública de Rio Claro, efetivos e contratados, por nível de formação. 

 

 

 

Nível 

médio 

(Normal) 

Normal 

superior 

Outras 

licenciaturas 
Pedagogia Especialização Mestrado Doutorado 

PEB I 

(Q1 e Q2) 
41 1 38 375 315 16 2 

PEB I 

Contratados 
06 0 01 40 13 0 0 

Total 47 01 39 415 328 16 02 

Escolas Públicas Municipais de Rio Claro, 2012. 
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Tabela 33 – Professores de Educação Básica 2 em exercício na rede municipal 

pública de Rio Claro, efetivos e contratados, por nível de formação. 

 

 

Licenciatura 

específica 

Licenciatura 

em outra 

disciplina 

Especialização Mestrado Doutorado 

PEB II 

Efetivos 
34 03 31 04 0 

PEB II 

Contratados 
64 0 12 04 0 

Total 98 03 43 08 0 

Escolas Públicas Municipais de Rio Claro, 2012. 

 

 

Tabela 34 – Professores de Educação Básica 1 (dos Quadros 1 e 2) e 2 em exercício 

na rede municipal pública de Rio Claro, efetivos e contratados, por nível de 

formação. 

 

 

 

Total de 

professores 

Total de professores com pós-

graduação 

PEB I (Q1 e Q2) 788 333 

PEB I Contratados 60 13 

PEB II Efetivos 72 35 

PEB II Contratados 80 16 

Total 1000 397 (39,7%) 

Escolas Públicas Municipais de Rio Claro, 2012. 
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Tabela 35 – Situação da Rede Municipal Pública de Ensino de Rio Claro diante da 

primeira parte da Meta 16 do PNE (Formar em nível de pós-graduação trinta e 

cinco por cento, até o quinto ano, e cinquenta por cento dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE). 

 

 

Meta intermediária 

35% dos professores formados com 

pós-graduação até o 5° ano do PNE 

Meta final 

50% dos professores formados com pós-

graduação até o 5° ano do PNE 

Atingida Elevar o índice em 10,3% 

Escolas Públicas Municipais de Rio Claro, 2012. 

 

 

 

 

Tabela 36 – Situação da Rede Municipal Pública de Ensino de Rio Claro diante da 

segunda parte da Meta 16 do PNE (garantir a todos formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino). 

 

 

 

Total de cursos/palestras/ 

seminários oferecidos em 

2011 

Total de recursos 

aplicados em 2011 

Municipal público 28 R$ 549.936,20 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, 2011.  
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Meta 17 

 

Tabela 37 – Situação da Rede Municipal Pública de Ensino de Rio Claro diante da 

segunda parte da Meta 17 do PNE (Valorizar os profissionais do magistério das 

redes públicas da educação básica, a fim de equiparar a oitenta por cento, ao final 

do sexto ano, e a igualar, no último ano de vigência deste PNE, o rendimento médio 

destes profissionais ao rendimento médio dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente). 

 

Profissional com ensino superior  Carga horária  Salário**  

Prof. Educação infantil  25 horas/aula semanais  R$1.424,63  

Prof. Ensino fundamental I  28 horas/aula semanais  R$1.595,58  

Prof. Ensino fundamental II  24 horas/aula semanais  R$1.504,42  

Prof. Ensino fundamental II  36 horas/aula semanais  R$ 2.256,62  

Prof. Ensino fundamental II (Ed. Especial)  28 horas/aula semanais  R$1.755,15  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, 2012. 

 

Piso Nacional 2012: R$1.451,00 para jornada de, no máximo, 40 horas semanais. 

 

Tabela 38 – Salários médios de alguns profissionais no Brasil. 

 

 

Profissional Salário* 

1. Juiz 12.798,00 

2. Delegado 5.847,00 

3. Médico 4.802,00 

4. Economista 3.555,00 

5.Prof.Universitário 3.077,00 

6. Advogado 2.858,00 

7. Policial Civil 1.585,00 

Fonte: CNE, 2010. Parecer CNE/CEB N° 8 de 2010. 
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Meta 18 

Tabela 39 – Salário inicial dos Professores na Rede Municipal Pública de Ensino 

de Ensino de Rio Claro, por carga horária semanal. 

 

Profissional com 

ensino superior 

Carga 

semanal em 

horas/aula 

Salário 
Carga semanal em 

horas 

Prof. Educação infantil 25 R$1.424,63 20 horas e 50 minutos 

Prof. Ensino 

fundamental I 
28 R$1.595,58 23 horas e 20 minutos 

Prof. Ensino 

fundamental II 
24 R$1.504,42 20 horas 

Prof. Ensino 

fundamental II 
36 R$ 2.256,62 30 horas 

Prof. Ensino 

fundamental II (Ed. 

Especial) 

28 R$1.755,15 23 horas e 20 minutos 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro. 

 

 

Tabela 40 – Situação da Rede Municipal Pública de Ensino de Rio Claro diante da 

Meta 18 do PNE (Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de 

carreira para os profissionais da educação básica pública em todos os sistemas de 

ensino, tendo como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei 

federal, nos termos do art. 206, VIII, da Constituição Federal). 

 

 

 

Plano de 

carreira 

Jornada 

adequada à Lei 

do Piso 

Salário proporcional ao 

Piso Nacional Docente 

2012 

Professores Q 1 Sim Não Acima 

Professores Q2 Não Não Acima 
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Meta 19 

 

Tabela 41 – Situação da Rede Municipal Pública de Ensino de Rio Claro diante da 

Meta 19 do PNE (Assegurar condições, no prazo de dois anos, para efetivação da 

gestão democrática da educação, no âmbito das escolas públicas e sistemas de 

ensino, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto). 

 

Aspectos da gestão democrática 
 

Percentual de escolas com Conselho de Escola 100% 

Percentual de escolas com Associação de Pais e Mestres 100% 

Percentual de escolas com Grêmio Estudantil (ensino fundamental) 8% 

Percentual de escolas com Projeto Político Pedagógico 100% 

O sistema possui Fórum Permanente de Educação Não 

O sistema possui legislação específica sobre Gestão Democrática Não 

Possui conselhos (de educação, de alimentação e do FUNDEB) Sim 

Formação oferecida aos conselheiros (CAE, FUNDEB, COMERC) 

em 2011 
03 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro, 2012. 
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Meta 20 

Ampliar o investimento público total em educação de forma a atingir, no mínimo, 

o patamar de oito por cento do Produto Interno Bruto do País, ao final do decênio. 

 

 

Tabela 42 – Recursos orçamentários aplicados na educação municipal pública de 

Rio Claro em 2011. 

 

2011 

Orçamento municipal total R$349.523.752,10 

Receita para cálculo dos 25% que devem ser 

aplicados em Educação (resultante de impostos 

municipais e de impostos provenientes das 

transferências da União e do Estado) 

R$294.911.866,16 

Total de recursos aplicados em educação R$78.654.030,86 

% aplicado em educação 26,67% 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Claro, 2012. 

 

 

Tabela 43 – Estimativa de investimentos para o atendimento das Metas do MNE 

no município de Rio Claro. 

 

Investimentos estimados para 

cumprimento de metas do PNE 
Ações 

R$118.148.973,90 Universalização Creche 

R$ 29.326.411,87 Universalização Pré-escola 

R$ 14.304.871,35 25% das vagas em tempo integral 

R$ 13.213.135,25 Erradicar o Analfabetismo 

R$ 1.042.132,64 25% das vagas da EJA integradas à E.P. 

R$3.782.458,20 Universalização do Ensino Fundamental 

Total: R$179.817.983,20 
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ANEXO II 

Anteprojeto de Lei do Plano 

Municipal de Educação de Rio Claro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

55 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO decreta:  

 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação-PME, com vigência de dez anos, 

a contar da aprovação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do 

disposto no art. 214 da Constituição, art. 255 da Lei Orgânica do Município de Rio 

Claro e art. 8º do Projeto de lei 8035/2010, que aprova o Plano Nacional Educação para 

o decênio 2011-2020 e dá outras providências.  

 

Art. 2º. São diretrizes do PME:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais;  

IV - melhoria da qualidade da educação e do ensino;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país.  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, que 

assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade;  

IX - valorização dos profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade, e à 

sustentabilidade socioambiental.  

 

Art. 3º. As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ser cumpridas no prazo de 

vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias 

específicas.   
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Art. 4º. O acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Anexo desta Lei 

deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o 

censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior, atualizados, 

disponíveis na data da publicação desta Lei; bem como dados locais, e o Censo Escolar 

Municipal que deverá ser realizado no primeiro ano de vigência deste PME.  

Parágrafo único. O Poder Público Municipal buscará ampliar o escopo das pesquisas 

com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das 

populações com deficiência, população indígena, população quilombola, sem terra e 

população itinerante (ciganos, circenses e afins) e da população de lésbicas, gays, 

bissexuais e transgêneros (LGBT).  

 

Art. 5 º. A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de 

monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes 

instâncias:  

I – Secretaria Municipal de Educação – SME;  

II – Poder Legislativo e Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores;  

III – Conselho Municipal de Educação de Rio Claro – COMERC;  

IV – Fórum Permanente de Educação, que deverá ser constituído no primeiro ano de 

vigência deste PME por lei específica e composta de forma paritária entre sociedade 

civil e poder público.  

§1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:  

I – Divulgar a cada três anos os resultados do monitoramento e avaliações nos 

respectivos sítios institucionais da internet e nas Conferências Municipais de Educação;  

II – Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias 

e o cumprimento das metas;  

III - Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.   
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§2º O Fórum Permanente de Educação, além da atribuição referida no caput:  

I – fiscalizará a execução do PME e o cumprimento de suas metas;  

II – promoverá a articulação das Conferências Municipais com as conferências 

regionais, estaduais e federais, considerando as especificidades de cada instância.  

 

Art. 6º. O município deverá promover a realização de pelo menos três conferências 

municipais de educação até o final da vigência do PME, sendo a primeira realizada no 

segundo ano de sua vigência, articuladas e coordenadas pelo COMERC, instituído no 

âmbito da SME e Fórum Permanente de Educação.  

Parágrafo único - As conferências municipais de educação realizar-se-ão com intervalo 

de até três anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do PME e 

subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação para o decênio subseqüente.  

 

Art. 7º. A consecução das metas deste PME e a implementação das estratégias deverão 

ser realizadas em regime de colaboração e em parceria com a União, o Estado, e o 

Município de Rio Claro.  

§ 1º Caberá aos gestores estaduais e municipais a adoção das medidas governamentais 

necessárias ao cumprimento das metas previstas neste Plano Municipal de Educação.  

§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas 

adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação 

entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e 

locais de coordenação e colaboração recíproca.  

 

Art. 8º. Este PME foi elaborado e deverá ser executado visando:  

I – assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, 

particularmente as culturais;  

II - considerar as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural;  
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III - garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial, 

assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades.  

 

Art. 9°. Os processos de elaboração e adequação dos próximos Planos Municipais de 

Educação do município deverão ser realizados mediante a ampla participação da 

sociedade, assegurando-se o envolvimento das comunidades escolares, profissionais da 

educação, estudantes, pesquisadores, gestores e organizações da sociedade civil.  

 

Art. 10. O Município deverá aprovar lei específica disciplinando a gestão democrática 

da educação em seus respectivos âmbitos de atuação no prazo de um ano contado da 

publicação desta Lei.  

 

Art. 11. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 

município deverão ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações 

orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias definidas neste PME, a 

fim de viabilizar sua plena execução.  

 

Art. 12. A Secretaria Municipal de Educação deverá implantar, até o segundo ano de 

vigência deste PME, avaliação institucional anual da rede municipal de educação, 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, o desenvolvimento integral dos estudantes da educação infantil e a 

aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental entre outros indicadores relevantes.  

§ 1º A avaliação de que trata o caput terá finalidade formativa e processual, de caráter 

diagnóstico, não consistindo em instrumento de regulação e controle, portanto, não 

objetivará a constituição de rankings e/ou a destinação de recursos pecuniários, no 

sentido de premiar e/ou punir estabelecimentos bem ou mal avaliados.   
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§ 2º As avaliações institucionais conduzidas pela União constituirão fonte básica de 

informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para orientação das 

políticas públicas necessárias.  

§ 3º O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada dois 

anos:  

I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos estudantes, 

estimados por turma, unidade escolar e rede escolar, sendo que:  

a) A divulgação dos resultados individuais dos alunos e dos indicadores calculados para 

cada turma de alunos ficará restrita à comunidade da respectiva unidade escolar e à 

gestão da rede escolar;  

b) Os resultados referentes aos demais níveis de agregação serão públicos e receberão 

ampla divulgação, com as necessárias informações que permitam sua correta 

interpretação pelos segmentos diretamente interessados e pela sociedade;  

II - Indicadores relativos a características como o perfil do alunado e do corpo de 

profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo 

técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos 

disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes.  

 

Art. 13. As metas e estratégias aprovadas pelo Plano Nacional de Educação referente a 

níveis e modalidades de ensino que extrapolam a responsabilidade constitucional do 

município de Rio Claro, como as que tratam do ensino superior, do ensino médio e da 

educação profissional em nível médio e superior serão acompanhadas e fiscalizadas 

pelo Conselho Municipal de Educação (COMERC), pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e pelo Conselho Tutelar, de acordo 

com suas respectivas competências.  

Parágrafo único. Os conselhos municipais citados no caput deverão produzir 

relatórios, a cada dois anos, com a síntese do acompanhamento realizado e dos 

resultados obtidos, a serem encaminhados ao Fórum Permanente de Educação.  

 



 
 
 

60 
 

Art. 14. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até o final do primeiro 

semestre do nono ano de vigência deste Plano, projeto de lei referente ao Plano 

Municipal de Educação, a vigorar no período subsequente ao final da vigência deste, 

que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o decênio subsequente.  

 

Art.15. Assegurar a construção de escolas municipais em locais adequados, respeitando 

a metragem específica exigida por aluno para as salas de aula, e de acordo com o nível 

de ensino, espaços como de sala de leitura, brinquedoteca, refeitório amplo e arejado, 

parque, tanque de areia, sala de recursos, local adequado à prática da educação física, 

entre outros. 

 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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ANEXO DO PROJETO DE LEI DO  

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO 

 

 

EIXO I – DO PAPEL DO PODER PÚBLICO NA GARANTIA DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

 

META 1 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de quatro e 

cinco anos de idade. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – Atender, até o início do segundo ano de vigência do Plano Municipal de Educação 

(PME), no mínimo 65% da população de 4 e 5 anos de idade, ainda não contemplada 

pelas escolas públicas municipais. 

 

2 – Realizar, até dezembro do primeiro ano de vigência deste PME, levantamento da 

população de 4 e 5 anos de idade no município ainda não atendida em Educação 

Infantil, como forma de planejar a oferta para os anos de 2015 e 2016.  

 

3 – Garantir o acesso à educação infantil (4 a 5 anos de idade) e a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

assegurando a educação bilíngüe para crianças surdas e a transversalidade da educação 

especial nessa etapa da educação básica.  

 

4 – Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de até cinco anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar 

seguinte, visando ao ingresso do aluno de seis anos de idade no ensino fundamental.  

 

5 – Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de 
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assistência social, saúde e proteção à infância. Até o prazo de seis meses de vigência 

deste PME, o Prefeito Municipal de Rio Claro deverá efetivar a formação de comissão 

especial, contendo representantes de diferentes segmentos, eleitos entre seus pares, que 

ficará responsável por adotar as providências cabíveis para concretizar esta estratégia.  

 

6 – Promover campanhas de conscientização às famílias sobre a obrigatoriedade da 

educação infantil para crianças de 4 e 5 anos de idade, em parceria com órgãos públicos 

de assistência social, saúde e proteção à infância.  

 

7 – A Secretaria Municipal de Educação deverá publicar, anualmente, levantamento da 

demanda e atendimento na educação infantil (pré-escolas), como forma de planejar e 

verificar o atendimento da demanda existente.  

 

META 2 - Ampliar a oferta de educação infantil de zero a três anos de forma a 

atender, no mínimo, aos seguintes percentuais desta faixa etária: 60% até o quinto 

ano de vigência deste PME e universalizar o acesso até o último ano. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – A ampliação terá como base as consultas públicas acerca da demanda ativa para este 

nível de ensino.  

 

2 – Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos 

para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches.  

 

3 – Garantir o acesso à Educação Infantil de 0 a 3 anos e a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

assegurando a educação bilíngüe para crianças surdas e a transversalidade da educação 

especial nessa etapa da educação básica.  

 

4 – Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de 
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assistência social, saúde e proteção à infância. Até o prazo de seis meses de vigência 

deste PME, o Prefeito Municipal de Rio Claro deverá efetivar a formação de comissão 

especial, contendo representantes de diferentes segmentos, eleitos entre seus pares, que 

ficará responsável por adotar as providências cabíveis para concretizar esta estratégia.  

 

5 – A Secretaria Municipal da Educação deverá publicar anualmente, levantamento da 

demanda e atendimento na educação infantil de 0 a 3 anos de idade, como forma de 

planejar e verificar o atendimento da demanda manifesta.  

 

6 – A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro deverá desenvolver, até o final do 

primeiro ano de vigência deste PME, estudo que aponte a viabilidade de determinar 

número de estudantes por professor e funcionário na educação infantil, tendo como 

referência o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi). 

 

META 3 – Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população 

de seis a quatorze anos e garantir que cem por cento dos alunos concluam essa 

etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do PME. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – O Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), em ação conjunta, deverão, até o final do segundo ano de 

vigência deste PME, realizar levantamento junto a todas as escolas de ensino 

fundamental no município, públicas e privadas, a fim de verificar a quantidade de 

estudantes evadidos e retidos, bem como as razões da evasão e retenção, as providências 

adotadas pelo estabelecimento de ensino e os resultados obtidos. A partir deste 

levantamento, os conselhos supramencionados deverão propor ações visando o 

cumprimento da legislação vigente.   

 

2 – Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem 

como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos e para o 

trabalho em ambiente digno aos profissionais da educação, em colaboração com as 
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famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 

adolescência e juventude. Até o prazo de seis meses de vigência do PME, o Prefeito 

Municipal de Rio Claro deverá efetivar a formação de comissão especial, contendo 

representantes de diferentes segmentos, eleitos entre seus pares, que ficará responsável 

por adotar as providências cabíveis para concretizar esta estratégia.  

 

 3 – Promover campanhas de conscientização às famílias sobre a obrigatoriedade do 

ensino fundamental para crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e de proteção à infância, adolescência e juventude.   

 

META 4 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

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

taxa líquida de matrícula no ensino médio para oitenta e cinco por cento.  

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – O Conselho Tutelar, o Conselho Municipal de Educação (COMERC) e o Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) deverão apresentar até o final do 

primeiro ano de vigência deste PME, procedimentos e estratégias para o 

acompanhamento desta Meta.  

 

META 5 - Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos, 

preferencialmente na rede regular de ensino, o atendimento escolar aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação assegurando o atendimento educacional especializado. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – Até o final do primeiro ano de vigência deste PME a Secretaria Municipal da 

Educação deverá, em parceria com outros órgãos públicos e privados, apresentar um 

plano para o levantamento de toda a população de quatro a dezessete anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

no município, de modo a recolher dados para subsidiar o cumprimento da meta.   
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2 – As escolas que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, públicas e privadas, 

deverão notificar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e o Conselho 

Tutelar sobre os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação encaminhados às escolas que atuam nos anos finais 

do ensino fundamental, de modo a favorecer o acompanhamento e monitoramento desta 

população na educação básica.   

 

3 – As escolas que atuam nos anos finais do ensino fundamental, públicas e privadas, 

deverão notificar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e o Conselho 

Tutelar sobre os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação encaminhados às escolas que atuam no ensino médio, 

de modo a favorecer o acompanhamento e monitoramento desta população na educação 

básica.   

 

META 6 – Fortalecer a gestão pública do oferecimento da alimentação escolar, 

sendo vedada a terceirização ou desmantelamento do serviço.  

 

META 7 – A Prefeitura Municipal de Rio Claro oferecerá alimentação escolar, 

exclusivamente, aos estudantes da rede municipal pública, conforme o artigos 10, 

inciso VII e o artigo 11, inciso VI da Lei 9394/96, cabendo ao Conselho Municipais 

da Educação, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e ao Conselho 

Tutelar o acompanhamento do oferecimento deste serviço nas escolas da rede 

estadual de ensino.  

 

META 8 – a Prefeitura Municipal de Rio Claro oferecerá transporte escolar, 

exclusivamente, aos estudantes da rede municipal pública, conforme o artigos 10, 

inciso VII e o artigo 11, inciso VI da Lei 9394/96, cabendo ao Conselho Municipais 

da Educação, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e ao Conselho 

Tutelar o acompanhamento do oferecimento deste serviço nas escolas da rede 

estadual de ensino.  
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META 9 – Promover estudos e ações sobre a segurança física, moral e psíquica dos 

profissionais da educação, em parceria com outros órgãos públicos e Instituições 

de Ensino Superior (IES).  

 

 

EIXO II – DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, GESTÃO DEMOCRÁTICA E 

AVALIAÇÃO 

 

META 10 – Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade. 

 

ESTRATÉGIAS 

1 – Estruturar o ciclo de alfabetização, entendido nos termos do artigo 24 da Resolução 

n° 4, de 13 de junho de 2010 do Conselho Nacional de Educação e das legislações 

específicas para a educação infantil e para o ensino fundamental. Garantir estratégias de 

articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental, além da qualificação e da 

valorização dos professores alfabetizadores, a fim de garantir a alfabetização plena de 

todos os estudantes. 

 

2 – Selecionar, certificar, divulgar e fomentar o desenvolvimento de tecnologias 

educacionais e de inovações das práticas pedagógicas, assegurada a diversidade de 

métodos e propostas pedagógicas que assegurem a alfabetização de todos os alunos e 

alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental. 

 

3 – A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro deverá desenvolver, até o final do 

primeiro ano de vigência deste PME, estudo que aponte a necessidade e viabilidade de 

determinar número de estudantes por professor e funcionário na educação básica, tendo 

como referência o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi).  

 

4 – Promover e estimular a formação permanente de professores para a alfabetização de 

crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras; estimulando a articulação entre programas de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, inclusive com parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES), além 
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de ações de formação continuada de professores (formação geral e dentro da própria 

escola) sobre alfabetização.  

 

5 – Promover maior articulação entre as Instituições de Ensino Superior do Município 

com a formação dos profissionais de Educação das Redes de Ensino de Educação, 

propondo ampliação dos projetos dessas instituições para as comunidades das escolas 

do Município.  

 

6 – Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização 

bilíngüe de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal, 

assegurando a presença de monitores de ensino em salas de aula para apoio e cuidados 

que atendam as especificidades do aluno. 

 

META 11– 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 médias nacionais do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

 

ESTRATÉGIAS 

1 – Formar continuamente profissionais da educação para que compreendam a função 

das avaliações institucionais e aproveitem seus resultados para aprimorar o trabalho 

realizado com os estudantes. 

 

2 – Universalizar, com o apoio dos demais entes federados, até o quinto ano de vigência 

deste PME, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade 

e triplicar, até o final da vigência deste PME a relação computadores/aluno (a) nas 

escolas da rede municipal, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da 

informação e da comunicação. 

 

3 – Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno (a), por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 
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4 – Assegurar a todas as escolas da rede municipal: água tratada e saneamento básico; 

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

velocidade; acessibilidade à pessoa com deficiência; sala de leitura; acesso à biblioteca; 

acesso a espaços para a prática de esportes; acesso a bens culturais, à arte e a 

equipamentos e laboratórios de ciências. 

 

5 – Participar do programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para 

escolas públicas, visando à equalização das oportunidades educacionais. 

 

6 – Reestruturar o currículo para educação básica garantindo: integração entre educação 

infantil e anos iniciais e finais do ensino fundamental; a educação para a diversidade; a 

educação ambiental; educação para a sexualidade; os conteúdos da história e cultura 

afro-brasileira e indígena, observados os parâmetros mínimos de qualidade dos serviços 

da educação básica estabelecidos pela União, como referência para infraestrutura das 

escolas, recursos pedagógicos, bem como instrumento para adoção de medidas para a 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

7 – Informatizar integralmente a gestão das escolas da rede municipal, bem como 

promover formação permanente para os profissionais da educação básica das escolas. 

 

8 – Promover a articulação dos programas da área da educação com os de outras áreas 

como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte, cultura, fortalecendo a rede 

de apoio já existente como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

 

9 – Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano 

Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de 

professores e professoras, da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes 

etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. Garantir o trabalho de valorização do 

livro e da leitura nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas. 
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META 12 – Assegurar o fortalecimento da gestão democrática. 

 

ESTRATÉGIAS 

1 – Ampliar a formação aos membros dos conselhos de acompanhamento e controle 

social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Conselho de Alimentação Escolar (CAE), 

Conselhos Escolares e outros; e aos representantes educacionais em demais conselhos 

de acompanhamento de políticas públicas.  

 

2 – Constituir e/ou fortalecer os grêmios estudantis até o final do primeiro ano de 

vigência deste PME, assegurando-se, inclusive, espaço adequado e condições de 

funcionamento na instituição escolar. As instituições escolares indicarão o educador 

responsável para facilitar a efetiva participação dos alunos. 

 

3 – Fortalecer as Associações de Pais e Mestres e os Conselhos Escolares, assegurando-

se, inclusive, espaço adequado e condições de funcionamento na instituição escolar, 

garantindo a participação e a consulta na formulação dos projetos político-pedagógicos, 

currículos escolares e regimentos escolares. 

 

4 – Criação de Grupo de Articulação e Fortalecimento dos Conselhos Escolares 

(GAFCE). 

 

 

EIXO III – DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO, PERMANÊNCIA E 

SUCESSO ESCOLAR 

 

META 13 - Oferecer educação em tempo integral para 25% dos alunos das escolas 

públicas de educação básica. 

 

ESTRATÉGIAS:  

1 – Institucionalizar e manter política municipal de ampliação e reestruturação das 

escolas públicas por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, salas de 

leitura, horta, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros, vestiários e outros 
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equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de recursos 

humanos para a educação em tempo integral. 

 

2 – Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e 

equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, 

museus, teatros e cinema, criando mecanismos de maior valorização da escola pela 

comunidade. 

 

3 – Realizar, até o terceiro ano de vigência deste PME, estudo sobre o modelo de escola 

integral oferecido pelo município, com o objetivo de qualificar seu atendimento. 

 

4 – Estabelecer parcerias e acordos na política de encaminhamento de alunos aos 

profissionais diversos do setor da saúde e da ação social, assim como criar um 

calendário de visitas destes profissionais para atendimento nas escolas, visando 

estabelecer prioridades. 

 

5 – Construir escolas, para funcionar em período integral ou não, tendo como base 

dados georeferenciados, objetivando proximidade da família, redução de taxas de 

evasão e redução de gastos com transportes. 

 

META 14 – Reduzir as taxas de reprovação e evasão, bem como a defasagem 

idade/ano em todos os níveis de ensino da educação básica. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – Promover estudos a cada dois anos, a partir do segundo ano de vigência deste PME, 

assim como ações contínuas, com o objetivo de reduzir as taxas de reprovação, evasão e 

defasagem idade/ano. 

 

2 – A escola primeiramente, assim como o Conselho Tutelar, o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) e o Conselho Municipal de Educação de Rio Claro (COMERC) em segunda 
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instância, deverão acompanhar os casos de evasão e excesso de faltas e desenvolver 

ações para reduzir esses casos. 

 

3 – Priorizar o atendimento educacional ao aluno próximo de sua residência. 

 

 

EIXO IV – DA FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

 

META 15 – Elaborar uma política de formação e valorização profissional, até o 

segundo ano de vigência deste PME, para todos os profissionais da educação básica 

pública. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – Promover estudos que apontem a viabilidade de auxílio e apoio aos profissionais da 

educação regularmente matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu, a fim de 

ampliar a proporção de mestres e doutores na rede pública de ensino. 

 

2 – Criação de núcleos de estudos municipais permanentes, com possibilidade de 

parceria com as IES, e os profissionais e segmentos ligados à educação do Município 

(sindicatos, alunos de graduação e pós-graduação, funcionários de diferentes setores das 

escolas, professores, gestores, pesquisadores) com o objetivo de estabelecer inter-

relações teórico-práticas concernentes às necessidades, mudanças, adequações e 

problemas educacionais locais, regionais, nacionais e internacionais, considerando a 

realidade global e colaborando para o incentivo ao desenvolvimento de novos projetos 

de pesquisas para a pós-graduação. 

 

3 – Que os educadores da rede municipal de Rio Claro sejam atendidos em suas 

necessidades para a elaboração do plano de formação continuada, bem como sugestões 

para eventos como Simpósios dentre outros. 

 

4 – Criação de um plano de formação articulado ao plano de carreira dos profissionais 

da educação que terá como objetivo definir e possibilitar que os profissionais, no 
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decorrer da carreira, consigam vivenciar momentos que permitam amplo 

desenvolvimento, com qualidade formativa correlacionando este plano de formação à 

progressão da carreira mediante regulamentação própria que determinará o 

funcionamento dessa progressão. 

 

5 – Articulação do município junto às IES para que possibilitem acesso aos 

profissionais de educação aos diferentes espaços acadêmicos, destacando bibliotecas, 

acervos digitais, palestras, congressos, eventos científicos entre outros e com ampla 

divulgação, em específicos as secretarias educacionais para que estes se mantenham 

ligados às universidades, se solidifiquem como professores pesquisadores e 

colaboradores, possibilitando maior interesse e preparo para a formação em pós-

graduação. 

 

6 – A SME deverá rever a regulamentação para o acolhimento de estagiários (estudantes 

universitários) nas escolas municipais, de modo a atender as demandas e interesses da 

rede municipal de ensino. 

 

7 – Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos profissionais da 

educação, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos, pedagógicos, técnicos e 

científicos, inclusive com formato acessível. 

 

8 – Criar um periódico digital, articulado ao Portal do Educador, para publicação das 

pesquisas e estudos realizados pelos profissionais da educação no município.  

 

9 – Realizar, até o final do primeiro ano de vigência deste PME, estudo para viabilizar a 

criação de uma comissão de acolhimento e apoio aos profissionais da educação 

ingressantes. 

 

10 – Verificar a viabilidade de que o concurso público para os profissionais da educação 

de outros segmentos que não do magistério seja realizado pela SME, respeitando suas 

peculiaridades e necessidades. 
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11 – Garantir a existência de uma comissão de profissionais da educação, eleita entre os 

pares, sempre que se fizerem necessárias adequações e reformulações do Estatuto do 

Magistério, Estatuto dos Funcionários Públicos e dos Planos de Carreira. 

 

12 – Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de profissionais da educação para a 

detecção dos sinais de suas causas, como a violência domestica e sexual, favorecendo a 

adoção das providencias adequadas que promovam a construção da cultura de paz e 

ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade. Tudo isso em parceria com os 

demais segmentos da sociedade como saúde, ação social, Conselho Tutelar, buscando o 

fortalecimento da “Rede” de ação já existente no Município e continuidade de parceria 

com a Guarda Civil e Polícia Militar com os programas de combate à violência Guarda 

Educacional (GEDUC) e Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência 

(PROERD). 

 

META 16: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação 

básica, a fim de equiparar a 80%, ao final do sexto ano, e a igualar, no último ano 

de vigência deste PME, o rendimento médio destes profissionais ao rendimento 

médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. 

 

ESTRATÉGIAS:  

1 – Acompanhar a evolução salarial por meio de indicadores obtidos por pesquisa local 

e regional, considerando o custo de vida da realidade cotidiana próxima.  

 

2 – Promover estudo para revisão do plano de carreira, aliado ao plano de formação no 

que tange à viabilidade de aplicação desta meta, assim como a possibilidade de criação 

de plano de carreira unificado para todos os profissionais da educação. 

 

3 – Promover estudos, até o quinto ano de vigência deste PME, para verificar a 

viabilidade da implantação da jornada única de trabalho docente de 40 horas semanais. 

 

4 – Cumprimento imediato da Lei do Piso (Lei 11.738/2008) no que tange à jornada de 

trabalho, plano de carreira e piso salarial, contemplando todos os professores da rede 

municipal em efetivo exercício (Quadro 1 e Quadro 2). 
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5 – Promover estudo a fim de garantir a promulgação de legislação complementar, aos 

professores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

visando à instituição de direitos assegurados aos efetivos.  

 

6 – Realizar estudo, até o final do segundo ano de vigência deste PME, sobre a 

viabilidade de efetivação de professores para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

 

EIXO V – DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E AÇÕES DE 

ACOMPANHAMENTO 

 

META 17 – Destinar, prioritariamente, durante a vigência deste plano, recursos 

públicos para a erradicação do analfabetismo, para a concretização da 

universalização do acesso às crianças de 4 e 5 anos na educação infantil (pré-

escola) e ampliação do acesso às de 0 a 3 anos (creche), bem como à valorização dos 

profissionais do magistério, criando mecanismos de acompanhamento da aplicação 

orçamentária. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – A Secretaria Municipal da Educação deverá apresentar, a partir do segundo ano de 

vigência deste PME, no início de cada ano letivo, Plano de Trabalho Anual que preveja 

as metas, os objetivos, as estratégias, as ações e a previsão orçamentária para o período. 

Este Plano de Trabalho deverá ter anuência do Conselho Municipal de Educação 

(COMERC) e ser a base da peça encaminhada ao projeto de lei orçamentária anual, para 

o exercício seguinte, que é enviado pelo prefeito à Câmara Municipal até o dia 30 de 

setembro do ano que o precede.  

 

2 – Assegurar que os recursos do erário municipal concernentes ao transporte e 

alimentação escolar sejam destinados exclusivamente ao atendimento dos estudantes da 

rede municipal pública de ensino.  
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META 18 - Destinar diretamente recursos orçamentários para o funcionamento 

dos conselhos municipais ligados à educação.  

 

ESTRATEGIAS  

1 – A lei orçamentária anual deverá prever recursos para o oferecimento de, no mínimo, 

um processo de formação anual, aos conselheiros do Conselho Municipal de Educação 

de Rio Claro (COMERC), do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundeb (CACS-Fundeb), do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e 

conselhos escolares. 

 

META 19 – Otimização dos recursos, de forma transparente, destinados à 

educação e adoção de práticas de combate ao desperdício. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – A Secretaria Municipal da Educação deverá compor, até o primeiro ano de vigência 

do PME, Comissão Especial, com participação dos conselhos ligados à educação, 

destinada a propor estratégias e ações de combate ao desperdício de energia elétrica, 

água, telefone, internet, materiais de escritório, limpeza, transporte, gêneros 

alimentícios e acompanhamento na construção e manutenção do patrimônio público. 

2- Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta e 

progressiva de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade 

escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da 

transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática.  

 

META 20 – O COMERC, o CAE e o CACS deverão apresentar parecer anual, a 

partir do primeiro ano de vigência do PME, sobre as atividades desenvolvidas. Os 

pareceres deverão ser publicados no Diário Oficial do Município e apresentar 

linguagem clara, objetiva e acessível à população.  

 

META 21 – A destinação de recursos do Fundeb para formação continuada 

destinada aos profissionais da educação da rede municipal pública a partir da 

contratação, convênio ou atos congêneres com pessoas e/ou instituições que não 

integram a Prefeitura Municipal de Rio Claro dependerá de justificativa por 
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escrito do Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico (CAP) e parecer do COMERC, 

cabendo ao CACS-Fundeb observar estes requisitos no desempenho de suas 

atribuições de fiscalização e acompanhamento.  

 

META 22 – Reorganização e ampliação do Departamento de Planejamento e 

Projetos Especiais para que mesmo ofereça subsídios permanentes ao 

planejamento e avaliação da política educacional do município.  

 

META 23 – Alterar o artigo 263 da Lei Orgânica do Município de modo que seja 

aplicado anualmente em educação nunca menos que 26% da receita resultante de 

impostos municipais e de impostos provenientes das transferências da União e do 

Estado até o quinto ano de vigência do PME e nunca menos de 27% a partir do 6° 

ano de vigência do plano.  

 

 

EIXO VI – DA INCLUSÃO SOCIAL E DA DIVERSIDADE 

 

META 24 - Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais 

para 98% até o terceiro ano de vigência deste PME e, até o final da vigência, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em cinquenta por cento a taxa de 

analfabetismo funcional. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1 – Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica para assegurar a oferta gratuita da educação de 

jovens, adultos, pessoas com deficiência e a todos os que não tiveram acesso à educação 

básica na idade própria. 

 

2 – Realizar chamadas públicas regulares de jovens e adultos em regime de colaboração 

com os entes federados e parceira com a organização da sociedade civil. 

 

3 – Realizar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos e 

pessoas com deficiência por meio de programas suplementares de transporte, 
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alimentação e saúde, inclusive com materiais específicos para deficientes, em parceria 

com área da saúde e ações articuladas entre as secretarias municipais.  

 

4 – Manter a oferta de educação de jovens e adultos às pessoas privadas de liberdade em 

todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e 

das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração. 

 

5 – Acompanhar as políticas de atendimento aos jovens estudantes de 15 a 18 anos, 

levando em consideração as especificidades dessa faixa etária, fazendo parcerias com: 

segurança pública, saúde, ação social, cultura e ministério público para que esses órgãos 

efetivem programas de acompanhamento permanente desses jovens.  

 

6 – Garantir apoio técnico-pedagógico aos projetos voltados para educação de jovens e 

adultos e deficientes, que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às 

necessidades específicas desses estudantes. 

 

7 – Criar um centro de educação de jovens e adultos até o final do segundo ano de 

vigência do PME, que atenda as necessidades e especificidades dessa modalidade de 

ensino em turnos diferenciados e com currículo especifico para atender trabalhadores e 

trabalhadoras do município, integrado a formação profissional, estabelecendo parcerias 

com os sistemas de ensino, a rede federal de educação profissional e tecnológica, 

universidades, cooperativas e associações, por meio de ações de extensão. 

 

META 25 – Acompanhar o oferecimento de no mínimo, vinte e cinco por cento das 

matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação 

profissional inicial, nos ensinos fundamental e médio.  

 

META 26 – A Reestruturação curricular prevista neste PME deverá contemplar 

os aspectos de sexualidade e gênero, raça e etnia, educação ambiental e 

musicalidade. 

 

ESTRATÉGIAS:  
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1 – Cumprir o previsto na Lei Federal nº 11.645/08 e realizar formação com os 

professores para trabalho sobre a diversidade racial nas escolas, que inclui no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”. 

 

2 – Estabelecer e manter desde o primeiro ano de vigência deste PME programa 

contínuo de Educação Ambiental para toda a rede municipal de ensino, tomando como 

referência as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795/99) e a 

Política Municipal de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro 

(Lei 4026/2010), assim como parcerias diversas.    

 

3 – Promover a inclusão da educação para a sexualidade no currículo do município de 

Rio Claro, em consonância com o disposto nos temas transversais dos PCN, bem como 

conjuntamente realizar a formação de professores nessa área, de modo que essa inserção 

não se dê apenas privilegiando os aspectos biológicos da sexualidade humana, mas 

também vise à discussão dos aspectos sociais, culturais e históricos sobre o gênero, as 

mulheres e a população LGBT. 

 

4 – Garantir a realização de concurso público para nomeação de profissionais que 

trabalhem os conteúdos de música na educação básica. 
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