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.D.E.037/15 Rio Claro, 23 de abril de 2015

Senhor Presidente,
Nobres Edis:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para que
seja submetido à apreciação e deliberação da Colenda Câmara de Vereadores, o
projeto de lei em anexo que, se aprovado, estarávisando o cumprimento do disposto no
artigo 214 da Constituição Federal, no artigo 255 da Lei Orgânica do Município de Rio
Claro e no artigo 8° da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano
Nacional de Educação (PNE), a Secretaria Municipal de Educação através deste
encaminha para aprovação o referido Plano Municipal de Educação.

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. A partir das discussões
surgiram diversas propostas para uma política educacional para o município. 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.

Aproximadamente 1204 pessoas participaram do Simpósio,
entre profissio.nais 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. A produção desse diagnóstico
implicou num árduo trabalho de pesquisa.

A partir dos dados coletados foi formada uma comissão 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.
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o Seminário ocorreu nos dias 15 e 16 de jun'ho 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. 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.

Com vigência decenal, o documento apresentado estabelece
as metas a serem alcançadas pelo município durante o período. Para cada uma das
metas são propostas diversas estratégias que buscam atingir os objetivos propostos.

Sabemos que um Plano de Educação, enquanto instrumento
de planejamento de médio prazo, deve consistir numa peça de Estado, não estando
sujeito à descontinuidade das políticas públicas. 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 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? Em
nossa concepção devem ser 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.

Esperando contar com a costumeira e proverbial atenção
dessa Presidência e de todos os Edis na aprovação deste Projeto, aproveito o ensejo
para apresentar meus protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.

EngO PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
JOÃO LUIZ ZAINE
DD.Presidente da Câmara Municipal de
RIO CLARO
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PROJETO DE LEI N° aal.<nL5
(Aprova o PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Artigo 1° - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação,
com vigência de 10 (dez) anos, a contar da aprovação desta Lei, na forma do Anexo,
com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal, no artigo
255 da Lei Orgânica do Município de Rio Claro e no artigo 8° da Lei 13.005, de 25 de
junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE).

Artigo 2° - São diretrizes do Plano Municipal de Educação
(PME):

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidada,nia
e na erradicação de todas as formas de discriminação;

IV - melhoria da qualidade da educação;

v - formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos
em que se fundamenta a sociedade;

VI - promoção do princípio da gestã'o 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 (das) profissionais da educação,

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

Artigo 3° - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão
ser cumpridas no prazo de vigência deste Plano Municipal de Educação (PME), desde
que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.

Artigo 4° - O acompanhamento do cumprimento das metas
previstas no Anexo desta Lei deverá 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. O município deverá buscar parcerias institucionais até o final
do primeiro ano de' vigência deste Plano Municipal de Educação (PME) a fim de
construir o Censo Escolar Municipal.
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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).

Artigo 5° - A execução do Plano Municipal de Educação 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).;

11- Poder Legislativo;

111- Conselho Municipal de Educação de Rio Claro (COMERC);

IV - Fórum Permanente de Educação, que deverá ser constituído no primeiro ano de
vigência deste Plano Municipal de Educação por lei específica e composta de forma
paritária entre sociedade civil e poder público.

§1° - 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;

11- Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias
e o cumprimento das metas;

11I- Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.

§2° - O Fórum Permanente de Educação, além da atribuição
referida no caput:

I - fiscalizará a execução do Plano Municipal de Educação e o 'cumprimento de suas
metas;

I1 - promoverá a articulação das Conferências Municipais com as conferências
regionais, estaduais e federais, considerando as especificidades de cada instância.

Artigo 6° - O município deverá promover a realização de pelo
menos três conferências municipais de educação até o final da vigência do Plano
Municipal de Educação (PME), sendo a primeira realizada no segundo ano de sua
vigência, articuladas e coordenadas pelo Conselho Municipal de Educação de Rio Claro
(COMERC), instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fórum
Permanente de Educação.

Parágrafo Único - As conferências municipais de educação
realizar-se-ão com intervalo odeaté 3 (três) anos entre elas, com o objetivo de avaliar e
monitorar a execução do Plano Municipal de Educação (PME) e subsidiar a elaboração
do Plano Municipal d.e Educação (PME) para o decênio subsequente.
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Artigo 7° - A consecução das metas deste Plano Municipal de
Educação (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.

§ 1° - Caberá aos gestores estaduais e municipais a adoção
das medidas governamentais necessárias ao cumprimento das metas previstas neste
Plano Municipal de Educação (PME).

§ 2° - 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 fe"derados, podendo ser complementadas por
mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.

Artigo 8° - Este Plano Municipal de Educação (PME)foi
elaborado e deverá ser executado visando:

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

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

111- garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial,
assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades.

Artigo 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.

Artigo 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.

Artigo 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 Plano Municipal de Educação (PME), a fim de viabilizar sua
plena execução.

Artigo 12 - A Secretaria Municipal da Educação (SME)
deverá implantar, até o segundo ano de vigência deste Plano Municipal de Educação
(PME), avaliação 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 pedagóg-icos, a situação de acessibilidade, o
desenvolvimento integral dos estudantes da educação infantil e a aprendizagem dos
estudantes do ensino fundamental entre outros indicadores relevantes.
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§1° - 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 unidades
educacionais bem ou mal avaliados.

§ 2° - 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.

§ 3° - O siste~a de avaliação a que se refere o caput
produzirá, no máximo a cada 2 (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.

11 - 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.

§ 4° - Para a realização desta avaliação a Secretaria
Municipal de Educação poderá buscar parcerias com instituições públicas, sendo
vedada a contratação de empresas privadas.

Artigo 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. J .

Artigo 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 (PME), a vigorar no período
subsequente ao final da vigência deste, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e
estratégias para o decênio subsequente em consonância com o Plano Nacional de
Educação (PNE).
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Artigo15 - 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,sala multiuso, quadra poliesportiva, entre outros previstos pelo Custo Aluno
Qualidade Inicial (CAQi).

Artigo 16 - Qualquer projeto de lei de matéria que se refira à
educação deverá ser precedida de consulta à Secretaria Municipal de Educação (SME)
e ao Conselho Municipal de Educação de Rio Claro (COMERC).

Artigo 17 - Qualquer modificação no Estatuto dos Servidores
Municipais, no Estatuto e no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério
Público Municipal só poderá ser realizada após ampla consulta aos envolvidos.

Artigo 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro,

EngO PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal
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ANEXO

Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação de
Rio Claro

META 1 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4
(quatro) e 5 (cinco) anos de idade.

ESTRATÉGIA 1.1 - Atender, até o início do 2° ano de vigência do Plano Municipal de
Educação, no mínimo 65% da população de 4 ,e 5 anos de idade, ainda não
contemplada pelas escolas públicas municipais.

ESTRATÉGIA 1.2 - Realizar, até dezembro do primeiro ano de vigência deste Plano
Municipal de Educação, levantamento da população de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de
idade no município ainda não atendida em Educação Infantil, como forma de planejar a
oferta para os anos de 2015 e 2016.

ESTRATÉGIA 1.3 - 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 bilíngue para crianças surdas e a
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica.

ESTRATÉGIA 1.4 - 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.

ESTRATÉGIA 1.5 - 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 assistência social, saúde e proteção à infância. Até o prazo de seis meses
de vigência deste Plano Municipal Educação (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.

ESTRATÉGIA 1.6 - 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.

ESTRATÉGIA 1.7 - A Secretaria Municipal da Educação (SME) deverá publicar,
anualmente, levantamento da demanda e atendimento na educação infantil (Pré-
escolas! Etapa 11), como forma de planejar 'e verificar o atendimento da demanda
existente.
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ESTRATÉGIA 1~8 - O Conselho Municipal de Educação de Rio Claro (COMERC)
desencadeará, até o 2° (segundo) ano da vigência deste Plano Municipal de Educação,
processo para construção de avaliação para a educação infantil, a ser realizada a cada
2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, o recursos
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes.

ESTRATÉGIA 1.9 - Promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais, com
formação superior.

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 Plano Municipal de Educação e universalizar o
acesso até o último ano.

ESTRATÉGIA 2.1 - Ampliar a oferta com base nas consultas públicas acerca da
demanda ativa para este nível de ensino.

ESTRATÉGIA 2.2 - Estabelecer, no primeiro ano de vigência do Plano Municipal de
Educação (PME), normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de
consulta pública da demanda das famílias por creches.

ESTRATÉGIA 2.3 - Garantir o acesso à Educação Infantil de O 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 bilíngue para crianças surdas e a
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica.

ESTRATÉGIA 2.4 - 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 assistência social, saúde e proteção à infância. Até o prazo de seis meses
de vigência deste Plano Municipal de Educação (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.

ESTRATÉGIA 2.5 - A Secretaria Municipal da Educação (SME) deverá publicar
anualmente, levantamento da demanda e atendimento na educação infantil de O a 3
anos de idade, como forma de planejar e verificar o atendimento da demanda
manifesta.

ESTRATÉGIA 2.6 - A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro deverá
desenvolver, até o final do primeiro ano de vigência deste Plano Municipal de Educação
(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). _
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ESTRATÉGIA 2.7 - Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças
de até3 (três) anos.

META 3 - Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população
de seis a quatorze anos e garantir que 100% (cem por cento) dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do
Plano Municipal de Educação (PME). .

ESTRATÉGIA 3.1 - 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 Plano Municipal de Educação (PME), realizar levantamento junto a todas
as escolas de ensino fundamental do 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. .

ESTRATÉGIA 3.2 - 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 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 Plano Municipal de Educação (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.

ESTRATÉGIA 3.3 - Promover campanhas de conscientização às famílias sobre a
obrigatoriedade do ensino fundamental para crianças e adolescentes fora da escol-a, em
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e de proteção à infância,
adolescência e juventude.

ESTRATÉGIA 3.4 - 'Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental
para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter
itinerante.

ESTRATÉGIA 3.5 - Buscar parcerias com outras secretarias visando oferecer
atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a práticas
culturais, esportivas, intelectuais, entre outras.
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META 4 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste
Plano Municipal de Educação (PME), a taxa líquida de matrícula no ensino médio
para 85% (oitenta e cinco por cento).

ESTRATÉGIA 4.1 - 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 Plano Municipal de Educação
(PME), procedimentos e estratégias para o acompanhamento desta Meta.

META 5 - Universalizar o atendimento escolar, preferencialmente na rede regular
"de ensino, aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades ou superdotação assegurando o atendimento educacional
especializado ..

ESTRATÉGIA 5.1 - 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.

ESTRATÉGIA 5.2 - 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.

ESTRATÉGIA 5.3. -Implantar salas de recursos multifuncionais elou específicas e
fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento
educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de
comunidades quilombolas. .

ESTRATÉGIA 5.4 - Garantir a oferta do atendimento educacional especializado
complementar e suplementar a todos os(as) alunos(as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede
pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de diagnóstico
e ouvida a família.

ESTRATÉGIA 5.5. - Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa
como segunda Língua, aos(às) alunos(as) surdos e deficientes auditivos regularmente
matriculados na rede municipal de ensino, em escolas e classes bilíngues e em escolas
inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nO5.626, de 22 de dezembro de 2005, e
dos arts. 24 e 30 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem
como a adoção do Sistema Braille de leitura' para cegos e Comunicação Multimodal
para surdocegos.
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STRATÉGIA 5.6. - Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para
atender à demanda do processo de escolarização dos(das) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo
a oferta de professores(as) do atendimento educacional especializado, de profissionais
de apoio ou auxiliares, tradutores(as) e intérpretes de Libras, instrutor surdo, guias-
intérpretes para surdocegos, professores(as) de Libras, prioritariamente surdos e
professores(as) bilíngues.

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 custeará 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 Municipal
da Educação (COMERC), ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
(CMDCA), ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 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 custeará 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 Municipal
da Educação (COMERC), ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e ao Conselho Tutelar o acompanhamento do oferecimento deste
serviço nas escolas da rede estadual de ensino.

META 9 - Realizar estudos e promover ações sobre a segurança física, moral e
psíquica dos profissionais da educação, em parceria com outros órgãos públicos
e Instituições de Ensino Superior (IES).

META 10 - Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, o 'final do 3° (terceiro)
ano do ensino fundamental.

ESTRATÉGIA 10.1 - 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
(CNE) e das legislações específicas para a educação infantil e para ·0 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.

ESTRATÉGIA 10.2 - A Secretaria Municipal da Educação (SME) de Rio Claro deverá
desenvolver, até o final do primeiro ano de vigência deste Plano Municipal de Educação
(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).

ESTRATÉGIA 10.3. - Fomentar a formação permanente de professores para a
alfabetização de crianças.



jrefeítura jfflunítípal be lL\ío((laro
Estado de São Paulo

ESTRATÉGIA 10.4 - Buscar articulação entre a Secretaria Municipal da Educação
(SME) e os programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, inclusive com
parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) para a formação continuada sobre
alfabetização, privilegiando a escola como lugar formativo.

ESTRATÉGIA 10.5 - Promover maior articulação entre as Instituições de Ensino
Superior (IES) do Município com a formação dos profissionais de Educação das Redes
de Ensino, propondo ampliação dos projetos dessas instituições para as comunidades
das escolas do Município.

ESTRATÉGIA 10.6 - Oferecer condições para a alfabetização das pessoas com
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, considerando as suas
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem
estabelecimento de terminalidade temporal, assegurando a presença de profissionais
de apoio e auxiliares 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):
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ESTRATÉGIA 11.1 - Formar continuamente profissionais da educação para que
analisem criticamente as avaliações institucionais e discutam seus resultados para
aprimorar o trabalho realizado com os estudantes.

ESTRATÉGIA 11.2 - Universalizar, inclusive com o apoio dos demais entes federados,
até o quinto ano de vigência deste Plano Municipal de Educação (PME), o acesso à
rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final
da vigência deste Plano Municipal de Educação (PME) a relação computadores/aluno
(a) nas escolas da rede municipal, promovendo a utilização pedagógica, de forma
crítica das tecnologias da informação e da comunicação.

ESTRATÉGIA 11.3 - 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.

ESTRATÉGIA 11.4 - 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; ace.sso a espaços para a prática de esportes; acesso a bens
culturais, à arte e a equipamentos e laboratórios de ciências.
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ESTRATÉGIA 11.5 - Participar do programa nacional de reestruturação e aquisição de
equipamentos para escolas públicas, visando à equalização das oportunidades
educacionais.

ESTRATÉGIA 11.6 - Reestruturar o currículo para educação básica do município de
Rio Claro garantindointegração entre educação infantil, anos iniciais e finais do ensino
fundamental e assegurando-se a implementação das diretrizes curriculares nacionais, a
educação para a diversidade, 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.

ESTRATÉGIA 11.7 - 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
incluino currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena".

ESTRATÉGIA 11.8 - Estabelecer e manter desde o primeiro ano de vigência deste
PME programa contínuo de Educação Ambiental para toda a rede municipal de ensi'no,
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 e Deliberação do Conselho
Municipal de Educação de Rio Claro(COMERC) nO001/2013.

ESTRATÉGIA 11.9 - Promover a inclusão dos Temas Transversais no currículo do
município de Rio Claro, em consonância com o disposto nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), bem como conjuntamente realizar a formação de todos os
professores nessa área.

ESTRATÉGIA 11.10 - Informatizar integralmente a gestão das escolas da rede
municipal, bem como promover formação permanente para os profissionais da
educação básica das escolas. .

ESTRATÉGIA 11.11 - 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.

ESTRATÉGIA 11.12 - 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, de acordo com a o especificidade das
diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. Garantir o trabalho de
valorização do livro e da leitura nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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META 12 - Assegurar o fortalecimento da gestão democrática.

ESTRATÉGIA 12.1 - Ampliar a formação aos membros: do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB), do
Conselho Municipal de Educação de Rio Claro (COMERC), Conselho de Alimentação
Escolar (CAE), Conselhos Escolares e outros; e aos representantes educacionais em
demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas.

ESTRATÉGIA 12.2 - Constituir e/ou fortalecer os grêmios estudantis até o final do
primeiro ano de vigência deste Plano Municipal de Educação (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.

ESTRATÉGIA 12.3 - Fortalecer as Associações de Pais e Mestres (APM) 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.

ESTRATÉGIA 12.4 - Criação de Grupo de Articulação e Fortalecimento dos Conselhos
Escolares (GAFCE), composto por representantes de todos os conselhos das Unidades
Escolares da rede municipal.

META 13 - Oferecer educação em tempo integral para 25% (vinte e cinco por
cento) dos alunos das escolas públicas de educação básica.

ESTRATÉGIA 13.1 - 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 equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de
recursos humanos para a educação em tempo integral. .

ESTRATÉGIA 13.2 - Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços
educativos e equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças,
parques, museus, teatros e cinemas, criando mecanismos de maior valorização da
escola pela comunidade.

ESTRATÉGIA 13.3 - Realizar, até o terceiro ano de vigência deste Plano Municipal de
Educação (PME), estudo sobre o modelo de escola integral oferecido pelo município,
com o objetivo de qualificar seu atendimento.

ESTRATÉGIA 13.4 - 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.

ESTRATÉGIA 13.5 ,- Cqnstruir 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.
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META 14 - Reduzir as taxas de reprovação e evasão, bem como a defasagem
idade/ano em todos os níveis de ensino-da educação básica.

ESTRATÉGIA 14.1 - Promover estudos a cada dois anos, a partir do segundo ano de
vigência deste Plano Municipal de Educação (PME), assim como ações contínuas, com
o objetivo de reduzir as taxas de reprovação, evasão e defasagem idade/ano.

ESTRATÉGIA 14.2 - 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 instância, deverão acompanhar os casos de evasão e excesso de faltas e
desenvolver ações para reduzir esses casos.

ESTRATÉGIA 14.3 - Priorizar o atendimento educacional ao aluno próximo de sua
residência.

META 15 - Elaborar uma política de formação e valorização profissional, até ofinal
do 1° (primeiro)ano de vigência deste PME, para todos os profissionais' da
educação básica pública municipal.

ESTRATÉGIA 15.1 - 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.

ESTRATÉGIA 15.2 - Criação de núcleos de estudos municipais permanentes, com
possibilidade de parceria com as Instituições de Ensino Superior (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.

ESTRATÉGIA 15.3 - Que os profissionais da educação da rede municipal de-Rio Claro
participem na elaboração do plano de formação continuada, bem como sugestões para
eventos como Simpósios dentre outros.

ESTRATÉGIA 15.4 - 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 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.
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ESTRATÉGIA 15.5 - Articulação do município junto às Instituições de Ensino Superior
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, para que estes se mantenham ligados
às universidades possibilitando maior interesse e preparo para a formação em pós-
graduação.

ESTRATÉGIA 15.6 - A Secretaria Municipal da Educação (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.

ESTRATÉGIA 15.7 - Ampliar e consolidar o portal eletrônico para subsidiar a atuação
dos profissionais da educação, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos,
pedagógicos, técnicos e científicos, inclusive com formato acessível.

ESTRATÉGIA 15.8 - Criar um periódico digital, articulado ao Portal do Educador, para
publicação das pesquisas e estudos realizados pelos profissionais da educação no
município.

ESTRATÉGIA 15.9 - Realizar, até o final do primeiro ano de vigência deste Plàno
Municipal de Educação (PME), estudo para viabilizar a criação de uma comissão de
acolhimento e apoio aos profissionais da educação ingressantes.

ESTRATÉGIA 15.10 - 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.

ESTRATÉGIA 15.11 - 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.

ESTRATÉGIA 15.12 - Garantir políticas de prevenção à violênci'a na escola, inclusive
pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de profissionais da educação,
favorecendo a adoção de práticas educativas que promovam o respeito aos Direitos
Humanos. 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 Po(í.cia 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% (oitenta por cento), ao final do 6°
(sexto) ano, e a igualar, no último ano de vigência deste Plano Municipal de
Educação (PME), o rendimento médio destes profissionais ao rendimento médio
dos demais profissionais com escolaridade -equivalente.

ESTRATÉGIA 16.1 - Acqmpanhar a evolução salarial por meio de indicadores obtidos
por pesquisa local e regional, considerando o custo de vida da realidade cotidiana
próxima.
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ESTRATÉGIA 16.2 - 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.

ESTRATÉGIA 16.3 - Promover estudos, até o quinto ano de vigência deste Plano
Municipal de Educação (PME), para verificar a viabilidade da implantação da jornada
única de trabalho docente de 40 horas semanais.

ESTRATÉGIA 16.4 - 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.

ESTRATÉGIA 16.5 - Realizar estudo, até o final do segundo ano de vigência deste
Plano Municipal de Educação (PME), sobre a viabilidade de efetivação de professores
para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

META 17 - 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 2). '

META 18 - Destinar, prioritariamente, durante a vigência deste plano, recursos
públicos para: a erradicação do analfabetismo, a concretização da
universalização do acesso às crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos na educação
infantil (pré-escola) e ampliação do acesso as de O (zero) a 3 (três) anos (creche),
bem como à valorização dos profissionais do magistério, criando mecanismos de
acompanhamento da aplicação orçamentária.

ESTRATÉGIA 18.1 - A Secretaria Municipal da Educação (SME) deverá apresentar, a
partir do segundo ano de vigência deste Plano Municipal de Educação (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.

ESTRATÉGIA 18.2 - 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.

META 19 - Destinar diretamente recursos orçamentários para o funcionamento
dos conselhos municipais ligados à educação.

ESTRATEGIAS 19.1 - A ·Iei 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.
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META 20 - Otimização dos recursos, de forma transparente, destinados à
educaç·ão e adoção de práticas de combate ao desperdício.

ESTRATEGIAS 20.1 - A Secretaria Municipal da Educação (SME) deverá compor, até
o 1° (primeiro) ano de vigência do Plano Municipal de Educação (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.

META 21 - Apoiar técnica e financ'eiramente 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.

ESTRATÉGIA 21.1 - Instituir grupo de estudos até o final do primeiro ano de vigência
do Plano Municipal de Educação (PME) a fim de implantar até o final do quinto ano de
vigência do Plano Municipal de Educação (PME) programa de transferência direta de
recursos às escolas públicas municipais. '

META 22 - O Conselho Municipal de Educação de Rio Claro (COMERC), o
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (CACS-Fundeb) e o Conselho de Alimentação Escolar
(CAE) deverão apresentar relatório anual, a partir do primeiro ano de vigência do
Plano Municipal de Educação (PME), sobre as atividades desenvolvidas. Os
relatórios deverão ser publicados no Diário Oficial do Município e apresentar
linguagem clara, objetiva e acessível à população.

META 23 - A destinação de recursos do Fundo '.de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (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 escrito do Centro de
Aperfeiçoamento Pedagógico (CAP) e de parecer do Conselho Municipal de
Educação (COMERC), cabendo ao Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-Fundeb) observar estes
requisitos no desempenho de suas atribuições de fiscalização e
acompanhamento.

META 24 - Reorganização e ampliação do Departamento de Planejamento e
Projetos Especiais para que o mesmo ofereça subsídios permanentes ao
planejamento e avaliaçã.o da política educacional do município.
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META 25 - Aplicar 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 Plano Municipal de
Educação (PME) e nunca menos de 27% (vinte e sete por cento) a partir do 60
(sexto) ano de vigência do plano.

META 26 - Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais
para 98% (noventa e oito por cento) até o 3° (terceiro) ano de vigência deste Plano
Municipal de Educação (PME) e, até o final da vigência, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo.
funcional.

ESTRATÉGIA 26.1 - 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.

ESTRATÉGIA 26.2 - Realizar chamadas públicas regulares de jovens e adultos em
regime de colaboração com os entes federados e parceria com a organização da
sociedade civil.

ESTRATÉGIA 26.3 - Realizar ações de atendimento ao estudante da educação de
jovens e adultos e pessoas com deficiência por meio de programas suplementares de
transporte, alimentação e saúde, inclusive com materiais específicos para deficientes,
em parceria com área da saúde e ações articuladas entre as secretarias municipais.

ESTRATÉGIA 26.4 - Manter a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 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.

ESTRATÉGIA 26.5 - 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.

ESTRATÉGIA 26.6 - 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.

ESTRATÉGIA 26.7 - A Secretaria Municipal de Educação (SME), até o final do 2°
(segundo) ano de vigência do Plano Municipal de Educação (PME), deverá criar um
centro de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que atenda as necessidades e
especificidades dessa modalidade de ensino. Este centro deverá: ter turnos
diferenciados e currículo específico para atender trabalhadores e trabalhadoras do
município; ser integrado à formação profissional; buscar parcerias com os sistemas de
ensino, com a rede federal de educação profissional e tecnológica, com as
universidades, as co,oper~tivas e as associações, por meio de ações de extensão.
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ESTRATÉGIA 26.8 - Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino
fundamental e médio incompletos, a fim de identificar a demanda ativa por vagas na
Educação de Jovens e Adultos (EJA).


