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LEI MUNICIPAL DE N 0 1.554 DE 18 DE JtJNHO DE 2015

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, PREFEITA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ
DA BELA VISTA, NO USO DE SUAS ATRIBUIcOE5 LEGAIS QUE LHE SAO
CONFERIDAS, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL,APROVOU E ELA PROMULGA E
SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Artigo 1°. - Fica aprovado o Piano Municipal de
Educaçao, corn duração de dez anos, na forma contida no Anexo I desta
Lei.
Artigo 2°. - 0 Piano Municipal de Educaçao foi
elaborado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educacao, corn
participacão da sociedade, e em conformidade corn o Piano Nacionai de
Educação e demais iegislaçöes educacionais.
Artigo 30 - o Piano Municipal de Educaçao contém a
proposta educacional do municipio, corn suas respectivas diretrizes,
objetivos, metas e acOes, conforme o anexo I
Artigo 40• o Poder Executivo ern articulacao corn a
sociedade civil procederá a avaiiaçäo periódica da implementaçäo do
Plano Municipal de Educaçäo
Parágrafo tjnico: A Secretaria Municipal de Educacäo
deverá elaborar e sistematizar as normas e rnecanisrnos para avaliacâo e
acornpanhamento das metas constantes do Piano Municipal de Educação,
cabendo ao Conseiho Municipal a a Cémara Municipal, no ãmbito das suas
competências, exercer a fiscalização sobre o seu efetivo cumprimento.
Artigo 5°. A primeira avaiiação reaiizar-se-á no
minimo no 1° (primeiro) ano de vigência da presente lei, objetivando a
correcao de eventuais deficiências e distorçOes, cujas rnedidas legais
decorrentes serão subrnetidas a aprovacão da Câmara Municipal.
Artigo 60 . Os Poderes Executivo e Legislativo
ernpenhar-se-ão na divulgação do Plano Municipal de Educaçao e da
progressiva realizaçao dos seus objetivos e metas, para que a
sociedade o conheça amplarnente e acompanhe a sua irnplernentaçao.
Artigo 7° - 0 Fórum Municipal de Educaçäo será
convocado anualmente para o acompanhamento da execucäo das metas e
acOes previstas no Anexo I desta lei, ernitindo parecer sobre a
situacão encontrada.
§ 1° - 0 Forum Municipal de Educaçao de que trata
o caput desse artigo será constituido por representantes da sociedade
civil, do poder executivo e dos demais órgäos do poder püblico ligado
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aCA e ucação que atuam no municIpio, e sua composição e o mecanismo de
eleicão dos representantes deverão ser normatizados em lei especifica,
devendo o Projeto ser encaminhado ao Poder Legislativo no prazo máximo
de trinta dias após a entrada em vigor da presente Lei.

Artigo 8° - 0 Conseiho Municipal de Educaçao deverá
acompanhar as acöes do poder executivo tendo em vista o cumprimerito
dos objetivos, metas e açöes previstos no Anexo I desta lei, emitindo
pareceres, orientaçoes e regulamentaçöes necessárias a concretizaçào
do PME
Artigo 9°. As despesas decorrentes da execução da
presente lei correrão por conta de dotacOes próprias consignadas no
orçamento vigente, suplementadas se necessária.
Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposicoes em contrário.
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Sao Jose' da Bela Vista/SP
A NEXO I

METAS DO PLANO NACIONAL
DE EDUCAgAO
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META I - EDucAçAo INFANTIL

"Universalizar, ate 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no mInimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de ate 3(três) anos ate o final da
vigência deste PNE".

Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos que frequentam a escola - taxa de
atendimento (censo demografico)
Ano Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a escola
2013

27,64%

158

Fonte: www.seade.gov.br

Porcentagem de crianças de 4 a 5 anos que frequentam a escola - Taxa de
atendimento (Censo Demogràfico)
Ano

Crianças de 4 a 5 anos que frequentam a escola

2013

85,50%

241

Fonte: www. seade.gov. br

Indicador IA - Percentual da populaçao de 4 e 5 anos que frequenta a escola
Situaçao do MunicIpio em 2014: 88,60%
Indicador IB- Percentual da populacao de 0 a 3 anos que frequenta a escola
Situacao do MunicIpio em 2014.- 31,99%
Populacao de 0 a 3 anos: 472
Populacao de 0 a 3 anos na escola: 170
Populacao de 4 e 5 anos: 264
Populaçao de 4 e 5anos na escola: 234

ESTRATEGIAS:
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1.1. Corn relacao ao atendimento previsto por essa meta, o municIpio atende
em 88,68% a demanda de criancas de 4 e 5 anos e 31,99 % das matrIculas de
criancas de 0 a 3 anos.
1.2. Condicoes para a meihoria do atendimento:
Reformas:
- reforma geral e arnpliacão da EMEB Nestor Damando e pintura da Creche
Maria Dionisia Barcellos para atender a alunos de 4 e 5 anos oriundos da
EMEB João Justino de Medeiros. Aquisicao de mobiliários e brinquedos
pedagôgicos.
Construçöes:
- urna creche no bairro Jardim Primavera para atender aos alunos de 0 a 3
anos, oriundos da EMEB Nestor Darnando e da Creche Maria DionIsia
Barcellos. Obra em andamento;
- uma creche no bairro CDHU, São José E para atender aos alunos de 0 a 5
anos.
1.3.Em regime de colaboraçao entre União, Estado e Municipio, e respeitando
as normas de acessibilidade realizar a expansao,reestruturacao e aquisicão de
equipamentos para a rede pUblica de educacao infantil corn vistas a rnelhoria
da rede fIsica de creches e pré-escolas.
1.4. Garantir o acesso a educacao infantil.
1.5. Implementar por rneio da articulacao das secretarias de educacao, saide
e serviço social, programas de orientaçao e apoio as farnilias, focando o
desenvolvimento integral das crianças de 0 a 3 anos de idade.
1.6. Garantir a acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanencia das criancas na educacao infantil, em especial dos beneficiários
de programas de transferéncia de renda, em colaboracao corn as famIlias e
corn os orgaos püblicos de assistência social, saüde e protecao a infância.
1.7. Promover a busca ativa de criancas em idade correspondente a Educacao
Infantil, em parceria corn orgaos püblicos de assistência social, saUde e
protecao a inféncia, preservando o direito de opção da famIlia em relacao as
criancas de zero ate 3(três) anos.

1.8. Estimular o acesso a educacao infantil, em tempo integral, para todas as
criancas de 0 (zero) a 5(cinco) anos conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educacao Infantil.
1.9. Fortalecer o acompanharnento e o monitoramento do acesso, da
permanOncia e do aproveitamento escolar dos beneficiãrios do prograrna bolsa
farnIlia, bern coma das situacOes de discriminacao, preconceitos e violéncias
na escola, visando ao estabelecimento de condiçOes adequadas para o
sucesso escolar dos (as) alunos (as), em coTaboracao corn as farnIlias e corn
órgaos püblicos de assistência social, saüde e protecao a infância.

META 2— ENSINO FUNDAMENTAL

"Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
poputacão de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos
95%(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, ate o ültimo ano de vigencia deste PNE".

Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola - Taxa
de atendimento (Censo Demográfico)
Ano

Crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola

2013

90,35%

1.267

Fonte. www.seade.gov.br

Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ano
Distorção Idade-Série
2006
7,2
2007
6
2008
6,7
5,1
2009
7,2
2010
2011
9,7
7,3
2012
2013
7,1
Fonte: MEC//nep/DEED/CSI
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Indicador 2A - Percentual da populaçao de 6 a 14 anos que frequenta a
escola.
Situacao do municiplo em 2014: 81,36%
Indicador 2B - Percentual de pessoas de 16 anos corn pelo menos o ensino
fundamental concluldo.
Situacao do municipio em 2014: 70,70%
FLUXO 2013
Taxa de Aprovaçao
Ensino
Fundamental
10 ano
2° ano
3' ano
4' ano
50 ano
60 ano
70 ano
80 ano
90 ano

Taxa de Abandono

Urbano

Ensino
Urbano
Fundamental
10 ano
0,8
2° ano
-3° ano
-4° ano
50 ano
-6° ano
2,3
7' ano
2,2
8' ano
4,1
90 ano
4,8

98,4
99,2
75,7
97,0
86,9
94,7
94,2
91.0
86,3

Fonte: Censo Escolar/2013

Ensino
Médio
10 ano
20 ano
3' ano
1-onte:

Fonte: Censo Escolar/2013

Urbano

Ensino
Medio
10 ano
20 ano
30 ano

76,1
82,8
89,5

(Jenso !scofarI2073

Urbano
8,7
14,7
10,5

Fonte: Genso Escolar/2013

DIsToRçAo IDADE/SERIE
Ensino Fundamental
anos iniciais
Total
Rural
Urbano

7,1
7,1

Ensino
Fundamental anos
finals
23,1
23,1

Ensino
Médio
20,1
20,1

(Fonte: Censo Escolar/20 13: http.,Ilportal.inep.gov.brlbasica-censo-escolar)

ESTRATEG lAS:
2.1. 0 municlpio atende integralmente a demanda da populacao de 6 a 14
anos.
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2.2. Condicoes para a melhoria do atendimento:
• reforma da EMEB José Renato Nogueira Ambrôsio, pintura geral do prédio
e reforma dos anexos;construçao de passarelas interhgando os anexos e as
quad ras

a escola;

• construcao da quadra do anexo II da EMEB José Renato Nogueira
ArnbrOsio;
• aquisicao de mobiliàrio para salas de aula e refeitOrio;
• ampliaçäo do refeitôrio;
• aquisiçao de Iivros e revistas para a sala de leitura;
• promover a rnanutencao da sala de informática para coTocà-la em
funcionamento.
2.3. Garantir o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanéncia das crianças na educacao fundamental, em especial dos
beneficiários de prograrnas de transferência de renda, em colaboraçao corn as
famIlias e corn os orgaos pUblicos de assisténcia social, saCide e protecao

a

i nfâ n cia.
2.4. Promover a busca ativa de criancas em idade correspondente ao Ensino
Fundamental, em parceria corn órgaos pCiblicos de assisténcia social, saüde e
proteçao

a infância.

2.5.lncentivar a participacao dos pals ou responsáveis no acompanhamento
das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relacoes
entre a escola e a familia.
2.6. Promover o acompanhamento dos alunos corn dificuldade de
aprendizagem, após levantamento realizado pelos profissionais responsáveis;
2.7. ldentiflcar motivos de auséncia, baixa frequencia e evasão.
2.8. Oferecer transporte aos alunos da zona rural em parcerias corn a União
ou Estado.
2.9. Elaborar urn programa para aquisiçao de equipamentos e rnateriais
pedagOgicos para as escolas municipais.
2.10. Proceder, no prazo de urn ano, ao rnapeamento das criancas fora da
escola, visando localizar a dernanda e universalizar a oferta do ensino
obrigatôrio.

n.

2.11. Estabelecer parâmetros que visem a qualidade do ensino realizado na
Rede Municipal de Ensino, apoiados no acompanhamento do desenvolvirnento
dos alunos, assegurando que todas as escolas construam o seu projeto politico
pedagagico de acordo corn os parämetros curriculares nacionais.

META 3— ENSINO MEDIO

"Universalizar, ate 2016, o atendimento escolar para toda a
popula(;ao de 15 (quinze) a 17 dezessete) anos e elevar, ate o final do
perIodo de vigéncia deste PNE, a taxa liquida de matrIculas no ensino
médio para 85% (oltenta e cinco por cento) ".

Ano
2013
www.seade.gov.br

Crianças de 15 a 17 anos que frequentam a
escola
58,19%
354

Indicador 3A- Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a
escola.
Situacao do municIpio em 2014: 77,18%
Indicador 3B - Taxa de escolarizacao liquida no ensino médio da populacao
de 15 a 17 anos.
Situacao do municipio em 2014: 56,50%

ESTRATEGIA:

3.1. Colaborar na busca ativa da populacao de 15 a 17 anos fora da escola, em
articulacao corn os servicos de assisténcia social, saUde e protecao a
adolescência do rnunicIpio.
3.2. Participar, junto corn Estado e União, no fornecimento da merenda escolar
e transporte aos alunos residentes na zona rural.
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META 4—INCLUSAO

"Universalizar, para a populacao de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
corn deficiência, transtornos globais do desenvolvirnento e altas
habilidades ou superdotacao, o acesso

a educacão básica e ao

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, corn a garantia de sisterna educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou servicos
especializados, püblicos ou conveniados."

Porcentagern de matrIculas de alunos corn deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotacão
matriculados em classes comuns
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Classes Especiais
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

Escolas Exciusivas
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

Classes Comuns
100%
41
100%
40
100%
40
100%
37
100%
21
100%
27
27
100%

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparacao: Todos Pela Educaçao

Situacäo do MunicIpio em 2014: 56,50%
Populacao 04 a 17 anos corn dificuldade declarada: 39 pessoas
• Populaco 04 a 17 anos corn dificuldade declarada, atendida: 32 pessoas.

ESTRATEG lAS:
4.1. Fomentar a formacao continuada de professores de educacao especial.
4.2. Manter adequada a oferta de vagas de educacao especial nas redes
pCiblicas.
4.3. Manter e ampliar, em regime de colaboracao corn a União e o Estado,
respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de construcao e

reestruturaçao de escolas, bern corno de aquisicao de equipamentos, visando a
expansao ea melhoria da rede fIsica de escolas pUblicas municipais.
4.4. Disponibilizar material didático acessivel e recursos de tecnologia.
4.5. Oferecer, sempre que possIvel a contratacao de professor interlocutor
para atendimento aos alunos portadores de deficiência auditiva.
4.6. Favorecer a contracao de professor- cuidador, quando o grau de
deficiência assim o exigir.
4.7. Garantir a oferta de educacao inclusiva, vedada a exclusão do ensino
regular sob alegacao de deficiëncia e promovida a articulacao pedagogica
entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado.
4.8. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso a escola e ao
atendimento educacional especializado, bern como da permanencia e do
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) corn deficlOncia, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaçao beneficiários
(as) de programas de transferëncia de renda, juntamente corn o combate as
situacöes de discriminaçao, preconceito e violência, corn vistas ao
estabelecirnento de condicOes adequadas para o sucesso educacional, ern
colaboraçao corn as familias e corn os ôrgaos pUblicos de assistência social,
saüde e proteção a infância, a adolescência e a juventude.
4.9. Apoiar a ampliacao das equipes de profissionais da educacao para atender
a demanda do processo de escolarizacao dos (das) estudantes corn
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotacao, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento
educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as)
e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos- cegos, professores de
Libras, prioritariamente surdos, e professores bilIngues;
4.10. Promover parcerias corn instituicOes cornunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas corn o poder püblico, visando
ampliar as condicOes de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas
corn deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotacao matriculadas nas redes pUblicas de ensino.
4.11. Promover parcerias corn instituiçoes comunitérias, confessionais ou
filantropicas sem fins lucrativos, conveniadas corn o poder püblico, a fim de

favorecer a participacao das farnIlias e da sociedade na construcao do sistema
educacional inclusivo.
4.12. Oferecer aos alunos corn doencas evasivas o transporte escolar aos
municIpios vizinhos para frequentarem instituicao especializada.
4.13. Implantar o Nücleo de apoio e acompanhamento para a aprendizagern
(NAAPA), formado p or profissionais da Educacao, Saüde e Assistência Social,
visando a rnelhoria da aprendizagem dos alunos.
META 5- ALFABETIzAçA0
"Alfabetizar todas as crianças, no máximo, ate o final do 32 (terceiro) ano
do ensino fundamental.

Porcentagem de professores dos trés primeiros anos do Ensino
Fundamental corn Superior completo e corn Pós-graduaçao
Ano Corn superior completo
Corn pós-graduacao Stricto Sensu
2007
70,6%
12
0%
0
2008
70,6%
12
0%
0
2009
81,8%
27
0%
0
2010
90,9%
20
0%
0
2011
95%
19
0%
0
96,2%
2012
25
0%
0
2013
100%
23
0%
0
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/Preparacäo: Todos Pela Educaçao

INDICADOR 5 - Taxa de alfabetizacao de criancas que concluIrarn o 30 ano do
ensino fundamental.
Situacao do MunicIpio em 2014: 100,00%
Fonte —Cadastro de Alunos da Secretaria Estadual de Educação do Estado de S. Paulo

• Populacao de ate 14 anos que está matriculada no 40 ano e fol declarada
alfabetizada: 92 pessoas
• Populacao de ate 14 anos que está matriculada no 40 ano: 92 pessoas

ESTRATEGIAS:
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5.1 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetizacao, nos anos iniciais do
ensino fundamental, articulando-os corn as estrategias desenvolvidas na preescola, corn qualificaçao e valorizaçao dos (as) professores (as)
alfabetizadores e corn apoio pedagogico especifico, a fim de garantir a
alfabetizacao plena de todas as criancas.
5.2. Instituir instrumentos de avaliacao nacional periodicos e especificos para
aferir a alfabetizaçao das criancas, aplicados a cada ano, bern como, estimular
os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de
avaliacao e monitoramento, implementando rnedidas pedagOgicas para
alfabetizar todos alunos ate o final do terceiro ano do ensino fundamental.
5.3. Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a
alfabetizaçao de criancas, assegurada a diversidade de métodos e propostas
pedagogicas, bern como, o acompanhamento dos resultados nos sistemas de
ensino ern que forern aplicadas, devendo ser disponibilizadas,
preferencialmente, como recursos educacionais abertos.
5.4. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas
pedagogicas inovadoras que assegurem a alfabetizaçao e favorecam a
rnelhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas
as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.5. Estimular a formaçao inicial e continuada de professores (as) para a
alfabetizaçao de criancas, corn o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, implementando açOes de
forrnacao continuada de professores (as) para a alfabetizaçao.
5.6. Apolar a alfabetizacao das pessoas corn deficiência, considerando as suas
especificidades, inclusive a alfabetizacao bilIngue de pessoas surdas, sem
estabelecimento determinalidade temporal.
5.7. Oferecer condicOes para garantir a alfabetizaçao dos alunos corn
dificuldades de aprendizagem implantando, se necessário aulas de reforco no
contraturno.
5.8. Assegurar frequencia dos alunos para meihor rendirnento na
aprendizagem, buscando parceiros como o Conselho Tutelar e Ministério
P LI b Ii co.
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59. Implantar o Nücleo de apoio e acompanharnento para a aprendizagern
(NAAPA), formado por profissionais da Educacao, Saüde e Assistëncia Social,
visando a meihoria da aprendizagem dos alunos.

META 6— EDUCAQAO INTEGRAL

"Oferecer educaçao em tempo integral em, no mInimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas püblicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação
básica."

Porcentagem de matrIculas na rede publica em tempo Integral na
Educacão Básica Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio
Ano
Todas as redes
2011
10%
197
2012
9,7%
194
2013
13,7%
276
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Esco/ar / Preparaçäo.' Todos Pela Educaçao

Educacão Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio I Rede
Ano
Püblica
Privada
10%
2011
197
0%
2012
9,7%
194
0%
2013
13,7%
276
0%

0
0
0

Fonte: MEC//nep/DEED/Censo Escolar/Preparacao: Todos Pela Educaçao

Indicador 6A - Percentual de escolas püblicas corn alunos que permanecem
pelo menos 7h em atividades escolares.
Situacao do MunicIplo: 66.66%
Indicador 6B - Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em
atividades escolares.
Situaçao do MunicIpio: 19,15%
Fonte: Censo Escolar/20 14: http://Portal.inep.gov.brlbasica-censo-escolar

• Nümero de escolas püblicas corn alunos que permanecem ao menos 7h em
atividades escolares: 04 escolas
• Nümero total de escolas pCiblicas: 06 escolas
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• NUrnero de alunos de escolas püblicas que permanecern ao menos 7h em
atividades escolares: 376 alunos
• Nümero total de alunos de escolas püblicas: 1.963 alunos (sem matriculas
EJA).

ESTRATEG lAS:
6.1. Garantir sete ou mais horas diárias ao alunado durante o ano letivo,
buscando atender a pelo menos vinte e cinco por cento dos alunos
matriculados nas escolas contempladas pelo programa.
6.2. Dotar as escolas de perIodo integral de completa infraestrutura, para que
possam atender satisfatoriamente o programa, assim como adquirir os
materiais didáticos necessários para a educacao em tempo integral.
6.3. Institucionalizar e manter, em regime de colaboracao, programa nacional
de ampliacao e reestruturaçao das escolas püblicas, por meio da instalacao de
quadras poliesportivas, laboratôrios, inclusive de informática, espacos para
atividades culturais, bibliotecas, auditôrios, cozinhas, refeitôrios, banheiros e
outros equipamentos, bern como da aquisicao de material didático e da
formacao de recursos humanos para a educacao em tempo integral.
6.4. Fomentar a articulaçao da escola com os diferentes espacos educativos,
culturais e esportivos e corn equipamentos püblicos, como centros
comunitários, bibliotecas, pracas, parques, museus, teatros e cinemas.
6.5. Garantir a educacao em tempo integral para pessoas corn deficiência,
transtornos globais do desenvolvirnento e altas habilidades ou superdotacao na
faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendirnento
educacional especializado cornplementar e suplernentar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da propria escola.
6.6. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanencia dos alunos na
escola, direcionando a expansao da jornada para o efetivo trabalho escolar,
combinado corn atividades recreativas, esportivas e culturais
6.7. Aderir ao Programa Mais Educaçao para ampliar as possibilidades de
oferta de atividades ern horário integral,
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META 7— QUALIDADE DA EDucAçAo BASICA/IDEB
"Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, corn meihoria do fluxo escolar e da aprendizagem de rnodo
a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB:

Indice de Desenvolvimento da Educaçào Básica (IDEB) - Anos lniciais do
Ensino Fundamental

Municipio

2005

SAO JOSE DA
BELA VISTA

4.1

200 200 201 201 200 200 201 201 201 201
2019 2021
1
7
1
9
3
9
5
3

5.2

1

3.9 h647

Fonte: ideb.inep.gov.br/resultado

Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Anos Finals do Ensino
Fundamental

Murncipio

SAO JOSE DA

BELA VISTA

2005

200 201 201 200 200 201 201 201 201 201 202
2007 9
1
1
7
1
3
5
7
9
3
9

3.3

3.8

3.9 3.3 4.1 3.3 3.5 3.7

4.1

4.5 4.8 5.0 5.3

Fonte: ideb.inep.gov.br/resultado

ESTRATEGIAS:
7.1. Buscar apoio técnico e financeiro voltados para a meihoria da gestao
educacional, a formacao de professores e de pessoal operacional e da meihoria da
14

infraestrutura escolar.
7.2. Acompanhar e divulgar bianualmente, os resultados do IDEB nos sistemas de
ensino da União, Estados e Municipios.
7.3. Proporcionar assisténcia tecnico-pedagôgica as escolas que nao conseguirem
atingir os respectivos IDEB.
7.4. Aprirnorar os instrumentos de avaliacao da qualidade do ensino fundamental.
7.5. Garantir, através de convënio corn o Estado, a transporte gratuito para todos as
estudantes da educaçao da zona rural na faixa etária da educacao escolar
obrigatôria.
7.6. Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para o ensino
fundamental, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagogicas.
7.7. Fomentar tecnologias educacionais e inovaçoes das práticas pedagogicas no
sistema de ensino para assegurar a meihoria da aprendizagem do alunado.
7.8. implantar o Nücleo de apoio e acompanhamento para a aprendizagem (NAAPA),
formado por profissionais da Educaçao, SaUde e Assistëncia Social, visando a
meihoria da aprendizagem dos alunos.
7.9. Realizar anualmente, avaliacao interna e externa do trabaiho pedagogico, de
preferencia, no inicio de cada ano letivo, a firn que as resultados possam subsidiar
diagnôsticos e planejarnento do trabaiho pedagôgico.

META 8— ELEvAçA0 DA ESCOLARIDADE/DIVERSIDADE

"Elevar a escolaridade media da popuiacão de 18 (dezoito) a 29 (vinte enove)
anos, do modo a alcançar, no mmnimo, 12 (doze) anos de estudo noUltimo ano
de vigência deste Piano, para as populacoes do campo, da região de menor
escolaridade no Pals e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar
a escolaridade media entre negros e não negros declarados

a Fundacao

Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica IBGE."
MatrIculas na Educaçao de Jovens e Adultos de alunos de 18 a 29 anos
AnO

-

EJA-l8a29anos

2007

167

2008

167

OR

2009

92

2010

46

2011

7

2012

2

2013

1

Fonte: ME/Inep/DEED/Censo Escolar/Preparacao: Todos Pela Educacao

ESTRATEG lAS:
8.1. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para a correcao de fluxo,
para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperacao, priorizando
estudantes corn rend imento escolarizado defasado.
8.2. Implernentar programas de Educaçao de Jovens e Adultos para as segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e corn defasagern dadesérie, associada a outras estratégias que garantarn a continuidade da escolarizacao,
apOs a alfabetizaçao inicial.
8.3. Prornover a busca ativa de jovens dessa faixa etária e que estejam fora da
escola.
8.4. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que estejam fora da escola e
corn defasagem idade-série para frequentarem programas de a!fabetizaçao de jovens
e adultos.

META 9 - ALFABETIzAcA0 DE JOVENS E ADULTOS

"Elevar a taxa de alfabetizacão da populacão corn 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) ate 2015 e,até o
final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em
50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcionaL"

iE;

MatrIculas na Educaçao de Jovens e Adultos na Rede PUblica
Ano Total Atél7anos Del8a29anos De30a59anos

60 anos ou
mais

2007 394

82

167

142

3

2008 366

76

167

120

3

2009 229

41

92

93

3

2010 104

14

46

43

1

2011 23

0

7

14

2

201213

0

2

9

2

2013 14

0

1

12

1

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparacao: Todos Pela Educaçao

Indicador 9 A - Taxa de alfabetizacao da populacao de 15 anos ou mais de idade.
Situacao do municipio em 2014: 78.96%
Indicador 9 B - Taxa de analfabetismo funcional da populaçao de 15anos ou mais
de idade.
Situacao do MunicIpio em 2014: 10,51%
Fonte - IBGE/Censo Populacional 2010

População corn 15 anos ou mais de idade que foi declarada alfabetizada: 5.812
pessoas
Populacao corn 15 anos ou mais de idade: 6.495 pessoas
Populacao com 15 anos ou mais de idade corn menos de quatro anos de estudo: 683
pessoas

ESTRATEGIAS:
9.1. Assegurar a oferta de alfabetizacao de jovens e adultos nos anos iniclais do
Ensino Fundamental para maiores de 14 anos que nao concluiram o ensino
fundamental na idade adequada.
9.2.Promover a divulgacao, em todos os bairros, corn o auxIlio da Comunidade:
igrejas, clubes, escolas, ernpresas, radio local, reparticOes püblicas, entre outros, o
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trabalho da Educacao de Jovens e Adultos.
9.3. Oferecer transporte escolar gratuito e merenda escolar aos alunos participantes
da Educacao de Jovens e Adultos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

META 10— EJA INTEGRADA A EDucAcAo PROFISSIONAL

"Oferecer, no mInimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matriculas de
educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma
integrada

a educaçao profissional."

Porcentagem de matrIculas de Educaçao de Jovens e Adultos no Ensino
Fundamental, integradas a Educacao profissional
Ano

Total

7

0%

0

2008

0%

0

2009

0%

0

2010

0%

0

2011

0%

0

2012

0%

0

2013

0%

0

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparacao: Todos Pela Educaçao

Indicador 10 - Percentual de matrIculas de educacao de jovens e adultos na forma
integrada a educacao profissional.
Situacao do municiplo em 2014: 0,0%

ESTRATEGIAS:
10.1. 0 municIplo nao oferece essa modalidade de ensino.

in

META 11 - EDucAcAo PROFISSIONAL

"Truplicar as matriculas da educacao profissional técnica de nivel médio,
assegurando a qualidade da oferta e peto menos 50% (cinquenta por cento) da
expansão no segmento piiblico."
MatrIculas de Educacao Pro fissional Técnica
Ano

Total

2007

0

2008

0

2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

2013

0

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

ESTRATEGIAS:
11.1. 0 municIpio oferece essa modalidade de ensino através de parceria corn o
Estado, em cursos sazonais da ETEC.

META 12— EDucAcAo SUPERIOR

"Elevar a taxa bruta de matricula na educaçao superior para 50% (cinquenta por
cento) e a taxa liquida para 33% (trinta e três por cento) da populacao de18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e
expansao para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrIculas, no
segmento püblico."

ESTRATEGIAS:
12.1. 0 municIpio oferece colaboracao no transporte para cursos nas faculdades em
cidades prôximas na regiao.
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META 13— QUALIDADE DA EDucAçAo SUPERIOR

"Elevar a qualidade da educacao superior e ampliar a proporcao de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercicio no conjunto do sistema de
educacão superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no
mInimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores."

ESTRATEG lAS:
13.1. 0 atendimento a essa meta nao é competência do municiplo.
META 14— P6s-GRADuAçA0

"Elevar gradualmente o nümero de matriculas na pós-graduacao stricto sensu,
de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mu) mestres e 25.000
(vinte e cinco mil) doutores."

ESTRATEGIAS:
14.1. Garantir a concessão da progressao funcional via académica, conforme Piano
de Carreira do Magisterio, incentivando a formacao acadêmica do profissional do
magistério.

META 15— PROFISSIONAIS DE EDucAçAO

"Garantir, em regime de colaboracão entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios, no prazo de I (urn) ano de vigência deste PNE, politica
nacional de formação dos profissionais da educacão de que tratam os incisos I,
II e III do caput do art. 61 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
assegurado que todos os professores e as professoras da educacao bàsica
possuarn forrnaçao especifica de njvel superior, obtida em curso de
licenciatura na area de conhecimento em que atuarn."

NX

ESTRATEGIAS:
15. 1. Garantir a concessão da progressao funcional, via académica, conforme Piano
de Carreira do Magisterio, incentivando a forrnacao de nIvel superior especIfica.

META 16- F0RMAcA0 PROFESSORES DA EDucAcAo BASICA COM P6SGRADUAcA0

"Formar, em nivel de pós-graduacao, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação bàsica, ate o ültimo ano de vigência deste PNE, e
garantir a todos (as) os (as) profissionais da educacao básica formaçao
continuada em sua area de atuação, considerando as necessidades, demandas
e contextualizaçôes dos sistemas de ensino."

Porcenta gem de professores da Educaçao Básica corn POs-Graduaçäo
Ano

Total do indicador

2007

5,6%

2008

9,8%

2009

15,1%

16

2010

13,4%

13

2011

14,6%

13

2012

14,1%

14

2013

6,4%

6

4

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Prepare çao: Todos Pela Educação

Indicador 16 - Percentuai de professores da educacao bAsica corn pás-graduacao.
Lato sensu ou stricto sensu.
Situacao do MunicIpio: 36,26%
NCimero de funçOes docentes na educacao bãsica corn pós- graduacao lato ou stricto
sensu: 33
NUmero total de funcoes docentes na educacao bàsica: 91
ESTRATEG lAS:
16.1. Garantir a concessão da progressao funcional via académica, conforme Piano
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de Carreira do Magisterio, incentivando a forrnacao acadêmica do profissional do
magistério.

META 17— vALoRIzAçAo DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

"Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes pUblicas de educaçao
básica de forma a equiparar seu rendimento rnédio ao dos(as) demais
profissionais corn escolaridade equivalente, ate o final do sexto ano de
vigência deste PNE."
ESTRATEG lAS:
17.1. 0 municipio atende ao piso salarial para todos os professores da educacao
bàsica, de acordo corn a Lei do Piso Salarial n° 11.738, de 16 dejulho de 2008.

META 18— PLANOS DE CARREIRA

"Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de pianos de carreira para
os(as) profissionais da educação básica e superior püblica de todos os
sistemas de ensino e, para o piano de Carreira dos(as) profissionais da
educação básica püblica, tomar como referência o piso saiariai nacional
profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso Viii do art. 206 da
Constituição Federal."

ESTRATEG lAS:

18.1. 0 rnunicipio jã possui piano de carreira, instituido pela Lei n° 1.338 de 30 de
Dezembro de 2010 , sendo passIvel de revisão na vigência desse PME.

META 19— GESTAO DEMOCRATICA

"Assegurar condicoes, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivacão da gestão
democrática da educacao, associada a critérios técnicos de mérito e
desempenho e a consulta pizblica a comunidade escoiar, no ãmbito das escolas
22

publicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto."

Existência de instrumentos de Gestão Democrática nos municIpios
Ano Conseiho do FUN DEB Conseiho Escolar Conseiho Alimentar Escolar Conseiho de Transporte
Escolar
2011 Sim

Sim

Sim

Nâo

Fonte: IBGE/Perfil dos MunicIpios Brasileiros (Munic) / Preparacao: Todos Pela Educacao

ESTRATEGIAS:
19.1. Incentivar participacao aos programas de apoio e formacao aos (as)
conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB,
dos conselhos de alimentaçao escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos
(as) representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de
polIticas pCibiicas, garantindo rneios de transporte para visitas a rede escolar, corn
vistas ao born desernpenho de suas funcOes.
19.2. Estimular, em todas as redes de educacao básica, a constituiçao e o
fortalecimento de gremios estudantis e associacOes de pals.
19.3. Estimular a constituicao e o fortalecimento de conselhos escoiares e conselhos
municipais de educaçao, como instrurnentos de participação e fiscaiizaçao na gestao
escolar e educacionai, inclusive por meio de programas de formacao de conselheiros,
assegurando-se condicOes de funcionamento autönomo.
19.4. Estimular a participacao e a consuita de profissionais da educaçao, alunos (as)
e seus familiares na formuiaçao dos projetos politicos-pedagogicos, curricuios
escolares, pianos de gestao escolar e regimentos escoiares, assegurando a
participaçao dos pais nesse processo.

META 20— FINANCIAMENTO DA EDucAcAo

"Ampliar o investimento püblico em educação pUblica de forma a atingir, no
mInimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto PIB do Pals
no 50 (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mInimo, o equivalente a 10% (dez
por cento) do PIB ao final do decênio."
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ESTRATEGIAS
20.1. Aperfeicoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da destinacao das
verbas da educacao.
20.2. Buscar fontes de financiamento permanentes e sustentàveis para todos os
niveis, etapas e modalidades da Educaçao Bàsica, observando-se as poilticas de
coiaboracao entre o MunicIpio, o Estado e a União.

4. ACOMPANHAMENTO E AvALIAcA0

O Plano Municipal de Educacao sera acompanhado e avaliado pelo Conseiho
Municipal de Educacao, pelos integrantes da Comissão para eiaboracao do piano e
técnicos da Secretaria Municipal de Educacao, garantindo a participacao de
representantes dos diferentes segmentos sociais, durante o perlodo de 10 anos,
através de reuniOes anuais para avaliar o desenvoivimento do mesmo, adequando
as estratégias as novas demandas do municIpio.
Os objetivos e as metas contidos neste Piano somente alcançarao êxito se
entendidos como concepcao e acoihimento por toda sociedade local como Piano de
Governo, principaimente, pela clienteia intra e extra-escoiar.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Lei n° 13.005, de 24 de junho de 2014
IBGE < http://www.ibge.gov.br
INEP <http://www.portal.inep.gov.br/indicadores-financeiros-educacionais
MIN1STERIO DA FAZENDA <http://www3.tesouro.fazendo.gov.br
http:I/www.apiicacoes. mds.gov. brlsagilrlv3lgerallindex. php?fileentrada&relatorio=249
http://www.atiasbrasil.org.br/2013
http://www.ideb,inep.gov.br
http://www.observatoriodopne.org.br
http- //www.seade.gov.br
http:Ilwww.fnde.gov. br
http-//www.mds.gov.br

