
Projeto de Lei nº 24116, que dispõe sobre a 
provação do documento de Avaliação do 1° 

Biênio do Plano Municipal de Educação 
201212014) e sua adequação ao Plano Nacional 
e Educação. 

PREFEITO MUNICIPAL 



OF. EXF. N" 82/16 
P. 20JJ7(Fi6 

Senhor P:es!dentC", 

ESTADO DE S,,\O PAULO 

Bauru, 13 de abril de 1.016. 

É o pre"'2n;-e para envL11u1os a \ross'1 Excelência o PrQícto de Lei ll'' 24/16, dispõe sobre a 
aprovaç~o do docurnento de Avaliação do l" Biênio do Plar.o Municipal de Educzção (2.012/2 014) e saa adequação 
ao Pla;,o Nacional de I~ducação (2.014/2.024 ). 

/\tenciosas saudações, 

Excelentlssinio Senhor 
. .\NTONIO FARIA NETO 
DO. Presidente da Câniara !\.1unícipa1 
Nf,STA 

A 
D.A.L 
PI /eltum no Expediente 
da Sessão Ordf,.,ólio do 
dia 1 u 'i 1.Jf -
8111, .c~L[(i4~ .. 

Anexos: Côpia da Lel "tv1unícipal n~ 6.250!!2. Lei Feder11I n~ 13.005/14 e Decreto Munici al n" 12~"VI 11<4. 
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PREFEITURA MUNICl~~LD~-,~A·~;~~p .... ' 

ESTADO DE SÃO PAUi.O 

PROJETO Df, LEI N~ 24/16 
Dispõe so::,rc a aprovilçào do 
ciocum.ento Lle Avaliação do ! ~ 
Biênio do Piano Municipal de 
Edu.:ação (2.012/2.014) e sua 
adeq-Jação ao Plano Nacional 
de Educação. 

O PREPEITO MUN!ClPAL DE 13ALlRC, n<Yi tennos do art. 51 <la Lei Org~nica dn M..irJc!pio de 
Bauru, faz saber ç_ue a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e prornulga a seguin::e lei: 

Art 1~ 

Ati. 2" 

1\rt. 3" 

Em cumprimento ao art S" da Lei Municipal o" 6.250, de 20 de agosto de 2,012, qve dispõe sobre 
a Avaliação Bier.al do Plano Municipal <lc &lucaçi'io (2.012/2.02 l ), Eca aprovado o documento de 
avilliação do l" BJCni0 (2.0!212.014) e sun adequaçilo ao Plano Nacional de EUucação, instiniido 
pela Lei Federal n" ;:;.005, de25 de junho de2.0l4. 

O docu1nento a:'lexo, denominado "Avaliação 13íenal (2.01212.0;.4_) do P1a1:0 f\.1unic:ipal de 
Educaçilo e adequação ao Plano Nacdonal de E:d'Jcaçilo··. intc[o'TO a presen'.e lei. 

Esta lei entra em vigor na dat<i de sua publicação. 

Bauru,,. 



ESTADO DE SÃO PAULO 

"'~SIÇÃO DE MOTIVOS"" 
13. abrL, 16 

Scn~•'1r l'rcsiCtnle, 
1'\t!bte~ Vercadon~/;, 

Tc1no~ a l101;ra d;,: !'>1hmcter A aprcciaÇ-<k: e ílprovnç!ío dcs~ Casa L~gi~L;l'.VR, '' inc:uso l'ro;::to de L.:i que. 
ver.>n wbr·;; ;:: ,;p:ovaçà>:- dCI docurr:cn:o de A valiuçào Bienal (2.0 !112.0 14_1 ('.{! Plan0 \1unicip1d L:: Cducação e ~"ª Jdcq:iaçàn i0 

Plano Nacional ue Edut:1Çi10, instituído ;:;1d;:: Cci Pi,;dcral n-' 1 JJl05. de 25 dt jL:n:10 de 2.014-. 

Pas,q1d(is Q2 {éõis) anos di: iniplaníaç:W .J11 ?la:10 Muricírn! de üJucaçJ.o de Bauru - ?t>.1E. incumV<.! a;~ pn\1\-c 
CS(.'CUt!'<O. por meio da S.;c:etnria Mi:.nkipul da Eduuyé:~. e crr, par<:-erla çoni o ClJ!1\elho ~íur:icipal d<.' Ed1,u.:ação, avz.liar ilS 
!'.\Ih;,; do .'.1anicipio. e <lü E~l~do e da 1::1'.ilo ern 1cg'n1c de :.:OO?C!'üo;t.:1. frente fls dcrctri1e:-. objetivos e metas es:ubelecida;: p:ira 
10 (dez) anos rela Lei M;inkípa! nº 6 . .250_ de '.'.'() de ;:gosto dc 2.012. 

Esta inh:nç1íc dt: aval:ar im;>Ecii cm uma e; ara atih.1Ce de tr~rt'lparê;1círr e comprccn'!i!<-i de qne a cJucaçao;: de 
todos e por isso parli1h;ido o romproini~;;o e e re;;p..insaJ'.lidadc. 

O Jf\_ 5'' <l:i. L..:i Munk'.pal nº 6.25:1. <li.: 20 de agoi;ro de 2.012. eiu i_;()n~1_1nfü:cia com as dírctn?<:S naciD.1<1:~, 
dispõe que deve o PJ:.no \funicipa! d.i Edccaçilú :;cr n~·n!iJ.do bie::irtln1~111:;i, en1 iôtJm: orgarn;-ad:; pc!o (;or~clho :'v:rnh,:Jp;i.'. 1,\;: 

Educaç'.'i;::. e a Secr:W.rírr ~1u.nidpal d,:: Educa;;Jo_ 

Ne~~e in!eriin, ectretantn, houve a aprovriçào ct;; Plano Nncion:;I de Ed:;ca.;Zí,' (2.01412.ll24) .. 10 qual ~.: 

cstnbcleceu nov;:o meta> pura a Ed11caçãü '.<ladona! (Lei l·&Je:1d nº 13.Jú5. Je 25 Jc junt:i c: 2 n ! 4 ). 

w.rcla: 
!)(anrc C.isso, à Sccrehi.ria Municipal ;~,1 Edueaçilo e no Conselho ~:unicipal :'.e Edücaçilo ~urgiti u1oa triplú 

l) J\!:M'.i1ar os Cm:los cs!atL~licos do PME 2.0l2/2.G2l e ror ;:\1n5cguint<:\ do cl:1g116stico e 
;•ropnreionar il ;;ç4nunidaõe J avalitç!í:' de ~cu pr:n1ciro Hi0nto (2.012i2.014 l. 

2i Proceder i\ ;,va!:açl\o éc governo das dirc:r:züs, ilb_,elívos e ttClt$ clo !'\11' de todos os níveis e 
n10dalidadcs dç ensino e éc111ai~ te111as relacionado~ à cdu.:açi'lo no pcrludo de 2.012/2.014 - P:utc 1 
A vahaçilú Bienal do T'lano Mui:ie-ipal lic ECucaçào - PME; 

3) Pni<.:eder li uvaliaçãü de ;;Hn'er.to q11al'!:o fl incorport.1<1:fü) ;lv PME das d:rc::trrrc..~. 1ne!ílS e csirllt~g1l!s 
nu~ionnis (l'NF; ç quais aqudas q1.1c silú jc- eornpvt.Sncia excl~>iv1 da Ur.í!'l.o - ?:.rtc !l - ao.:eqaaçllo do PME 
ao P!ano Nat'11'lal de EduençJo (2.01,112 ü23), <'nl evmpr'.mcn:o J.o arl. 8", dn Lei FC..:era: n" !3.005, d..: 2~ de 
j:;nhodc2.014. 

l'ara tanto. foi non1cadn :11nrr C1>mi(S:'hl Ex:cl.liva\Dccrcto Municipal if' 12.6i l, de 27 dcou!ubrc ck 2 014) 
coita incumbência de coordenar o dc~envt,ivi1nento do p:·n~l'sso de Avaliação Bienal d0 l'L1nv \1u1;.:ipnl <lc 1--J.lucaç;!t; :1 ~1E e 
de ~\Ja adcquayâ<:i ao Pim10 N<i~ivntll de Educaçll0, 

Esla comíssâo ilvaliou !üdr.s as Jitl:.'trize.; e 1nc::1s Munic!p1\i: e ruticu!ou con' o~ dc:.r.ais entes lt-JeraJo;; a 
avi:líaç:lo e.a:; dirctr;zes e metas \1uniei_rais de ..:omp:t.!ncia do Es!ado e ja Uni~0. 

Conio r;:sultado, aprcs<:.'ntou :i toda ro1nuniJade <lo<:Jn1ento eom J ! 5 p:ig:n;,s. orgfll',il'.Ado cn1 de: as pa!'le~< 
Pt1rte 1 ~ ,\v31laç!ô Bic:1al do P:lli:n Mur.icipal de Éd1-;caç:io 0

• P1'.1E. tón!endo o éiagl'!6>tJco ,;h;s dados em11lístlvJs e a À\ELaçiln 
3ienal das Dire:r<,,_.c~. objetivos< ~<:las do P~1E de 101d11f 11s r.ÍV\'is e n10J2iidadcs de ensino e dcn-iais lema~ n:lac:nra1dPR i1 
Eduuçf<:} e Pan: !! -- Aóequaçilo do ;•\-tE ili' Plano Nacio_1al de E;Jue-aç?io (2.31412,023), contendo :ahcla de c~}rrcsponC~ncia e 
estra1égi:12 ;:dotada' _::..:los entçs fedcrarios, Nesta últ1n1u part,; d;; Cnnlis,;ão E.\c-culiva xc inct:~biu (1C aprcscn:àr lun e~boço d:: 
quais as metas nacionai5 qr: dcverr. ser incorporadas ao PME ç q;;a;s nqu..:las qt:(l sno de eomp.::t!r~iJ. exdusiva dri Uu:Jo. 

E~lt: Uocu:nen:n lôi d,v~1:g;tdo ;io inicio do mês Jc sete1nbro :!e 2.0l5, por HIC!ü do site da r:-~J'.'l!ur4, 't.in 
prirn:.-iro mor:1cnto o lJ Fó:vrn ot0.'1'Ctil r.o li:ia! do n1ês de- novcm!Jro. O~orr;: '-!DC rrpós rcivi;1di1:1\-;)o C:t c01nunidadc. ro·n n 
apoio dc parhnner:tare\, a datr1 f1~i pro:-mgada paru o mês d<t niurço di: :!.O 16. 
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PREFEJTURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE sAo PAULO 

Diru1te disso. o dnc'.ln1cnto fi.;0-.1 dísponibihLadll p:trn livre avidinçllo do. «imunidade a\C 2: d;; fcv!.':r;;i;o de 
2 íll(>, totali:&1:'.ldo 11p:nximadns 05 (einco) 1ncses. Dura:1tc o!! Fór:.tm o· . .11ras oo::trib;u~ões fr:rJrtl rççepe:t:'.tad;is, de mod;:; q~1c 
quflli.jucr t:m dn$ riuticipatitC!-' poderia i;.valiar outros itens do titJcun1<:nto·basc. 

O Pó:un: Je avaliação foi realízado no:, !Jias 02 e 03 de mr.r;o de 2.D i6. f,J.s l9h à.;; 22h 30, '.lo salJo :iobrc da 
lé!stituiyât> 'folcdo t::;; r:nsino ;l:lauru/SP), oportunidade e1n (U<ó todas a~ con:r!buiyõc~ !lJn:m lidas '.lnrn 11 urn1 e muplmr.c:i~c 
JiJ<;utidas e vo:adas, 1e1:ultarrdo no :!.>curncnto nncx0, 11':no1n1nado "J\vu!iação Bicn;J (2.Dl2i2:J14) dn Pl;ino 1'.1ur.icipnl Lc 
Eduçaç;i;::. e ;,dequução 110 Pli:.cOO Nacional <le E-Oucaçl":ti", que passatã ú !r:.w.grar a :;':t.:.{e111e tc:i. 

Na prli~i,;a, r> riocu:nento nr11.-xo !#: ag~1.:1;1:ará CüT. o riocurr,ento origina! dn P'.rn:::i Muni.:i:ia! de Léucuç:to. 
anc:x,1 à Lc: :Vfun;cipal r.º 6.25:J, de 20 Je agosto de '.:LU 12. 

!);.:~modo. no ano de 2.ól7 rar~sc-i ai' 1\valíaçllo Bienal (2.015!2 Cl6). cnt 2.0ilJ a 3'' Avn)iaç.lD Hícnal 
{2.017/:;tol S~ e em 2Jl2 I a 4' Avaliaçto Bienal f2.0l9:2JJ20) e, consequent.e:nentc. uin r.ovo Plano 'vlunidr;;l d..: E<!ue:içào .:001 
1netaq pani 2 01J!2JJJ L 

!Jiantc deste ce11átío, a cidade de Baw"J nao oomente pos~:;J Lili Jo<:umcnto de Es:ado - apro',,;ldfl ..:rn 
as&:mbi.:ía ç rctb·cn<ladtJ pela L.,.,1:v:unk1p.1!11° 6.250. de 20 de agoslo de 2.012 • w'.lre a Mu,;ação com 1nc:as a sere1n cu1nr;;ída:; 
até 2.021. Em T2.l'ÇO Je 2.QJ6 avalü•un que foi fci~n. o que :ião !b: leito e porque nilo ocon-ç11 

f) <locuincnto fi:tal, porti!n'.o. carac:críza-se como uina lcgítirna rircsti.t<;ao de con:as das uçócs ê;i g<~!U1 
f.,lJni<:ipaJ e da gJ;.iJtâr; EbtuL1a!. 

,\tcnciosi!,; saudações_ 
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P. 34.181/12 

:. :~ .. ·:2'.'~;~,-~;~~L~-~-:~··.:~;·~fr. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 6.250, DE 20 DE AGOSTO DE 2.012 
Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal 
de Educação para o decênio de 2.012/2.021 e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l º 

Art. 2º 

Art. 3º 

Art.4º 

Art. 5° 

Art. 6º 

Art. 7º 

Art. 8º 

Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante do docu1nento anexo, para o decénio 
2.012/2.021, cujo texto passa a integrar a presente lei. 

O Plano Municipal de Educação contém a propusta educacional para o município, com diretrizes, 
objetivos e nietas. 

O Plano Municipal de Educação foi elaborado com a participação da sociedade e do Conselho 
Municipal de Educaçao e em conformidade com o Plano Nacional de Educação e em atendimento 
ao art. 116 da Lei Orgânica do Município de Bauru. 

Compete ao Conselho Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal da 
Educação, acompanhar a execução deste Plano. 

Bienahnente o Plano Municipal de Educação será avaliado cm Fórum organizado pelo Conselho 
Municipal de Educação e a Secretaria Municipal da Educação. 

Os planos plurianuais e orçamentários do município serão elaborados com observância dos 
objetivos e metas do Plano Municipal de Educaçl'!o. 

O município divulgará este Plano para que a sociedade o conheça e acompanhe sua 
implen1entação. 

Esta lei entra e1n vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 20 de agosto de 2.012. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINllO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

VERA MARIZA REGJNO CASÉRJO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Co1nunicaçl'!o e Documentaçl'!o da Prefeitura, na mesma data. 

GILMARA MEJRE DE SOUSA ARAl)JO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N' 13.005, OE 25 OE JUNHO DE 2014, 

Aprova o Plano Nacional de Educação • PNE e dá 
outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso ,\lacorial decreta e eJ sanciono a 
seguinte Lei: 

Art 1~ É aprovado o Piano Nacional de Educação. PNE, com vigência po~ 10 {dez) an::;s, a contar r:a 
publicação desta Lei, na forma do Anexo com vistas ao currp~irren!o do disposto no ªrL21~.J;!.;:1._Constituü;ão 
S:ederaL 

Art. 2~ São diretrizes do PNE: 

! - ercadicação do analfabetismo: 

li - universalização do atendimento escolar; 

Ili - superaç!llo das desigt.:a'.dades educac:onais, com ênfase na prorr:cç.âo da cidadania e na erradicação 
de todas as formas ce discrim'naçãc; 

IV~ melhoria da qualidade da educaç:lllo; 

V - formação para o trabalho e para a cicadan.a, com ênfase nos va 1o•es morais a é:icos em que se 
funéanen:a a sociedade; 

Vl - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

Vll - ptomoçtic numanistica, científica, cultura! e tecnológ!ca do Pais; 

VIH ~ estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 
Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão. com padrão de 
qL'a!idade e equidade; 

IX - va!odzaç:ão dos (as) profissionais da educação: 

X - promoção dos principies do resperto aos direitos humanos, à diversidade e a sustertabil:dade 
socioambieotaL 

Art. 3~ As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de v;gência deste PNE, desde 
que nao haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. 

Art 4.'.: As metas p;evistas no A"tcxc des:a '....ei deverão :er como referênc a a Pesquisa Nacional por 
AMcst~a de Domicílios w PNAO, o censo demográfco e os censos racionais da educação básica e superior 
mais alualizados. disponíveis na data da publicaçao desta Le;. 

Paràgral'c Jnico. O poder pUbl:co buscará amplia~ o escopo das pesciu;sas com fins estatísticos de forma 
a incluir informação de!alnada sobre o perfil das populações de 4 {q;alro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiêf'cla. 

'3J04/20 L 6 ; 4 :59 
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Art. 5~ A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e 
de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 

Ili - Conselho Nacional de Educação - CNE; 

IV - Fórum Nacional de Educação. 

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

1 - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da 
internet; 

li - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento 
das metas; 

Ili - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. 

§ 2~ A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das 
metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em 
âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4~. sem prejuízo de outras 
fontes e informações relevantes. 

§ 3~ A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de vigência 
do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender ás necessidades financeiras do cumprimento das 
demais metas. 

§ 4~ O investimento público em educação a que se referem o lo.ç!.§.9 .. _Y.'.L.Q.Q .... ªIL ... f.14....Qª_ÇQD.§.t.itldi.Çª.Q 
Federal e a meta 20 d_Q Anexo__çl..§:sta Lei engloba os recursos aplicados na forma do ar! 212 da Constituição 
Federal e do art 60 do Ato das Disposicões Const1tuc1onais Transitórias, bem como os recursos aplicados nos 
programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isençao fiscal, as 

,.... bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento 
estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na forma do ar!. 213 da 
Constituição Federal. 

§ 5~ Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela 
da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na 
forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI do art 214 
da ConsJitulção Federal. 

Art. 6~ A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências nacionais de educação até 
o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo 
Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do Ministério da Educação 

§ 1~ O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput: 

1 - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas; 

li - promoverá a articulação das conferências nacionais de educaçao com as conferências regionais, 
estaduais e municipais que as precederem. 

2 de26 13/04/2016 15:00 
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Art 7~ A União, os Estadôs, o Distrito Federa! e os Munic!p1os atuarão em regime de colaboração, 
visando ao alcance das metas e a implemen!ação das est:atégias objelo deste Plano, 

§ 1~ Caberá aos gestores federais, estadcJais, mcJniclpais e do Distrito Feaeral a adoção das medicas 
governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE 

§ 2~ As estratégias definidas no Ane)(O desta Lei rão elidem a adoção de rredidas ad:ctonais em âmbito 
local ou de .nstrumentos Iuríd:ccs qi...e 'orma izem a cooperação e'ltre os entes feoerados, podendo ser 
complémentadas por mecanismos naconais e ;ocais de coordenação e colaboração rec'.proca, 

§ 3~ Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios criarão mecanismos para 
o acompanliamento local da consecução das :'Tietas deste PNE e dcs planos previstos no ar!, 8~. 

§ 4~ Haverá regime de coiaboração especifico para a implemer;taçâo de modalidades de educação 
escolar que necessitem considerar territórios étnico"educacionais e a utilização de estratégias que levem em 
conta as ídentidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade el'1volvida, assegurada 
a cons~lta p•évia e ir;formada a essa comunidace_ 

§ 5~ Será cnada uma instãncia permanente de negcciaç:ão e coooeração entre a União, cs Estados, o 
Distrito Federa! e os Municipios_ 

§ 6~ O forta 1ec:mento do regime de colaboração entre os Es~ados e respectivos r..iunicipios inclui'ã a 
i'1stituiç:ão de instâncias perr:ianentes de negociação, cooperação é pactuação er'.1 cada Estado 

§ 7~ O fortalecimento do regime de colaboração entre os Mun:c!pios dar"se-á, inclusive, mediante a 
adoçã::i de arranjos de deserivolvimento da edi...caç:ao. 

Art 6~ Os Estados, o Distrito Federal e os Muníc'.pios deverão elaborar seJs correspondentes planos de 
educação, ou adequar os planes já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, me'!as e estratégias 
previstas neste PNE, ro prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta LeL 

§ ~~ Os entes federados estabelecerêo rios respec:ivos planos de educação estratégias oue: 

1 "assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais. particularmente 
as culturais: 

!I • considerem as recess:dades especificas das popu:ações do campo e das comJnidades indígenas e 
quilombolas, asseguradas a equidade éducaciona! e a divers:dade cultural: 

Ili • garanta-n o atendimento das necessiaades espec'.ficas '"la educação esoecial, assegurado o sistema 
eCucac:onal inclusivo en todcs os níve s, etapas e modalidades; 

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

§ 2~ Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados. do '..):strito Federal 
e dos Munic!pios, ce qi...e trata o cap.Jt desle art1gc, serão realizaaos COM ampla participação de 'epresenlantes 
aa comunidade educacicnal e da soc;edade ciVlt 

Art ~ Os Estados, o Distrito Federal e os M.inicípics dever-ão aprovar leis especificas para os seus 
sistemas de ensino. discip inardo a gestão democ·ática da educação pública nos respectvcs âmbitos ae 
atuação, rio prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a 
leglsiaçâo locai já adotada com essa finalidade. 
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Art. 1 O. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, 
do D1str1to Federal e dos Mun1cíp1os serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotaç~·es 
orçamentárras compat1ve1s com as d1retrrzes, metas e estratégias deste PNE ·e com os·re~ctltró"!f'l:Jllf1'10~ · "°: 

' . ') ' ( 
educação, a fim de v1ab11izar sua plena execução · · · _"_..,,,e l.""-·-·-·-···--~· . -·-

,, ., ,, .,. I~ ' ' ., (\, 

Art 11 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coorderrad"ô pé·iã Útil 6, Eiffl·ê6iaoõf~ç ó -
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da 
qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. 

§ 1~ O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 2 (dois) anos: 

1 - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as) estudantes apurado em 
exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80°/o (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) 
de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo censo 
escolar da educação básica; 

li - indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado e do corpo 
dos (as) 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. 

§ 2~ A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o lndice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no inciso 1 do § 1 ~ 
não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada um deles. 

§ 3~ Os indicadores mencionados no § 1~ serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede 
escolar, unidade da Federação e em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a 
publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a 
comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede. 

§ 4~ Cabem ao lnep a elaboração e o cálculo do ldeb e dos indicadores referidos no§ 1~. 

§ S~ A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames, referida no inciso 1do§1~. poderá ser 
diretamente realizada pela União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal, 
nos respectivos sistemas de ensino e de seus Municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do 
rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, 
especialmente no que se refere ás escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. 

Ar!. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PNE, o Poder Executivo 
encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao 
Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e 
estratégias para o próximo decênio. 

Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da publicação desta 
Lei. o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de 
colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de junho de 2014; 193~ da Independência e 126~ da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Guida Mantega 
José Henrique Paim Fernandes 
Miriam Belchior 

Este texto nào substitui o publicado no DOU de 26 6 2014 - Edição extra 
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ANEXO 

METAS E ESTRATÉGIAS 

Meta 1: universalizar, até 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 mínimo, 50o/o 
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

Estratégias: 

1.1) definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, 
considerando as peculiaridades locais; 

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10°/o (dez por cento) a diferença entre as 
taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar 
per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo; 

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a 
população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda 
manifesta; 

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedimentos e prazos para definição de 
mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches; 

1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, programa 
nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à 
expansão e â melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil; 

1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da educação infantil, a ser realizada 
a cada 2 (dois) anos, com base em paràmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes; 

1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de 
assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública; 

,... 1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, garantindo, 

·de 26 

progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior; 

1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para 
profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no 
atendimento da população de O (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.1 O) fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas na 
educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da 
oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades 
dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada; 

1.11) priorizar o acesso á educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar aos (às) alunos (as) 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; 

1.12) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da 
articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das 
crianças de até 3 (três) anos de idade; 

13/04/2016 14·55 
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1. í 3) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o 
atendimento da cnança de O (zere} a 5 (cinco; anos em estabelecimentos qi.;e atendam a parâmetros nac:or>ais 
de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao Jngres~(~ete; de' e i:se:t~ a~s 
deidadenoens1nofundamental; ;:·<.(1(.fJ& __ JjJlL ~1 1 

' ' ' 1 

1 14) fortalecer o acompanhamento e o mo1i:oramento do ace~~:-~~~..:~~Cl:S"::d"iS-;;eFã~~ã:§-:~a 
educação infantil, em especial dos beneficiar:os de programas de transferênc:a de renda, e~ colabc:ação com 
as familias e com os órgãos públicos de assistência social, saúae e proteçao à infância: 

1. 15) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação 1nfant1I, em parceíia com 
órgaos pUblicos de assistência social, saUde e proteçao à infância, preservando o direito de opção da família em 
relaçao às crianças de até 3 {três) anos; 

1.16) o Distrito Federa! e os Municipios. com a co!aboraçao da União e dos Estados, realizarão e 
publicarão, a cada ano, 'evartamerito da demanda manifesta por educação infanHI em creches e pré-escolas, 
co'T!O forr1a de plare;a· e verifca• o atendimento_ 

1 17) estimu•ar o acesso à educação infantil em tempo !nlegral, para todas as crianças de O (zero) a 5 
(cinco} anos, conforme estabelec'do nas Diretrizes Curriculares Nacionais pam a Educação Infantil, 

Meta 2_ universalizar o ensino fundamer1al de 9 (nove) anos para toda a popu!açào de 6 (seis) a ~4 
{quatorze) anos e garantJr que pelo meros 95% (roventa e cinco pot certo; dos alunos conc!uam essa etapa na 
idade reccmerdada, até o últmo ario de vigêricia deste PNE. 

ê:s!ratégias: 

2.1) o M:nistério da Eduoaçâo, em articulação e colaboração com os Estados, o .'.:listri!o Federa: e os 
Muricipios. deverá, até o final do 2~ (segundo} ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho 
Nacional de Educação, precedida de consulta pUblica nacional, proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundarriental; 

2.2) pactuar ertre União, Estados, Dtstrico Federa! e Mu'iicipios. no âmbito da i"ist~nc<a permanente de 
que trata o§ 5:1.1 ºº j!rt. 7° desta Lei, a imp:antaçáo cos direitos e objetivos de aprendizagem e aesenvc.vimento 
que configurarão a base racicnal comum cur•icular ao ensino fu.'idanen:al; 

2,3) cr;ar mecanismos para o acompanhamento ind;vidua!izado dos (as) a!uros (as} do ens;na 
fundamenta!: 

2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso. da permanência e do aproveitamento 
escorar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, 
preconceitos e v1olênc:'as na escola< visando ao estabelecimento de cor:d'.ções adequadas para o sucesso 
escolar dos {as) alunos (as}, em colaboração com as fami!ias e com órgãos oúbllcos de assistência social, 
saUde e proteçãô à infànc,a. adolescência e juventude; 

2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes ~ora da escola, em parceria com órgêos públicos 
de assistência social, saúde e proteção â infã~cla, adolescência e ,uventude; 

:2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo 
e das atividades didé.ticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da 
educação especial, das escolas do campo e das comunidades iridlgenas e quilombolas; 

2.7} discip!!na~. no ârnbito dos S·stemas de ensino a organ~zaçao fex!vel do traba·ho pedagógico, 
i'lcluindo aC:equaçêo do calendàrio escolar de acordo con a real dade local. a identidade c.;lh .. ral e as condições 
climé:ticas da região: 

2.8} promover a relação das escclas com instiluíções e movimentos cultara1s, a f•m de garantir a oferta 
regular de atividades cultu•ais para a livre fruição dos (as) alunos (as} dentro e fora dos espaços escolares, 
assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultura!; 

(j/04/2016 ! 4 :55 
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2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhani.efl40..Ga....-ti~&1.Cf}:~ -···· .. 
dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;'. r;:;c1c. rJ1?_..J.J.:l~--····--·--~t--f_, __ .. _ 

"', li~ - ) 1 1 

2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos ini~ieiú:1,.--~rs~:a$·poputações: ) 
campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades; ·,, 

2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, para 
atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, 
inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

2.13) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, 
interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional. 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do perlodo de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 85°/o (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias: 

3 1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas 
pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de 
currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos 
articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a 
aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de 
professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a 
sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação -
CNE, até o 2~ (segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de 
organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum; 

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no ámbito da instância permanente de 
que traia o § 5° do art. 7° desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio; 

3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática 
desportiva, integrada ao currículo escolar; 

3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do 
acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela adoção de prãticas 
como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a 
reposicionã-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade; 

3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz de referência do 
conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade 
de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua 
utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, 
de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da 
escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso á educação superior, 

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, 
observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das 
pessoas com deficiência; 

3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e 
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das jovens beneficiénos (as) de programas de transferência de renda. no ensino rnédio, quanto à frequência, ao 
aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das si!uaçóes de d,scrirninaç:ão, precorceitos e 
violências. práticas irregulares de exp1oração do trabalho corsumo ce d•cgas, gravidez orecoce, en 
~lab?íação com as fam!has e com órgãos públicos de assistência soci~~1J!!;;?..d2 ..... ~,eromi· o à a~}!s~n~~; 
1uven.ude, "'''"l'" •. ,, -k, ·t ~ : 

! ' ,,t_ '" i ,----~ 1 ·--·~-~-.. +· -- : 
. 'I•!'" :"* r - , 

3.9} promover a busca ativa da pcpt..!ayão de 15 (qu.nze) a 17. _(d§f,t;.~;e:teJ- .. ~~'?:$· to,ra_:!-'lª -.e~Cctij( eM 
articulação com os serviços de assistência soe' ai, saúde e proteção à ado:escêrcia e ã juveitude, 

3.1 O) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, na 
faixa etária de 15 (quinze) a 17 {dezessete) anos. e de adultos, com qualificação social e profissional para 
aque:es que estejam fora da escola e com de•asagem no flJxo escolar; 

3.11} redimensionar a o7erta de e'1Sino médio nos turnos diurno e noturno. bem como a d'.stribuição 
territorial das escoias de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades 
especificas dos {as) alunos (as); 

3.12) desenvolver formas alter1ativas de oferta do ensino mêdío, gara'ltida a qua!:dade, para a~ender aos 
fi:hos e f~lhas de profissionais que se dedlcam a atividades de caráter :tinerante: 

3.13) Implementar politicas de prevenção a evasão motivada por preconceito ou quaisque~ formas de 
discriminação, criaióo rede de or::ileçf'.io cont:a 'ormas asso:::iadas ae excL..1são; 

3 14) estimular a participação dos aao:escentes nos curses das áreas tecnológicas e cientificas. 

Meta 4: universaLza". para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com aefjc'ência, transtornos 
globais do desenvolv;mento e altas habll:daaes ou superc'otação. o acesso à educação básica e ao atendiMento 
educacional especializado, preferencialmerte na rede regular de ensi:io, com a garant;a de sistema educaciol"'.ai 
inclusivo. de salas de recursos multifuncíonais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
:::onveniados. 

Es:ra~ég'as: 

4.1} contabilizar, para f:ns do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDES, as matrtculas dos {as} estudantes da educação 
regular da rede púb'.Jca que recebam atendimento educaoioral especializado complementar e sup!eme"ltar sem 
preju:zo do côm;:n,to dessas matr!culas ra edJcaçâo básica regular, e as matríc;,las efetivadas, conforme o 
censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em lnstlt1.4ições comuriilárias. co"lfessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, convenladas com o poder público e com atuaçao exclusiva na modalidade, nos 
termos da _L§.Lt:J~J.1,.4_~~. de 20 de junhQJiçL2SlQ.Z; 

4.2} promover, no prazo ce vigência deste PNE, a universalização de alendi:nen:o escola: à demanda 
manifesta pelas famílias de crianças de ô (zero/ a 3 {três) anos com deficiência, trarsto•nos g:obais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaçâo, observado o que dispõe a Le1 nº 9.394 de 20 de 
deze_mb.ro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nac1onal; 

4.3) implanta·« ao longo deste PNE, sa!as de recursos multifuncionais e for:ientar a formação cont.nuada 
de professores e professotas para o atendlme~to educac;onal especializado nas escolas urbanas, do campo, 
indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.4) ga•antir a~endine~:o educac!o1a! especializado em sa'as de recursos mJltifuncic'lais, classes, 
escoias Oli serviços especializados. púoFcos ou conver·iados. r·as formas oomplemertar e suplementar, a toaos 
{as} alunos (as) com deficiência, transtornos globais de desenvoMmentc e altas habl!;dades ou superdotação. 
matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, 
ouvidos a famí\1a e o aluno: 

4.5) estlr'flular a criação de centros mulUdiscipl:nares de apoio. pesqu.sa e assessoria. articulados com 
instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social. pedagogif:l e 
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psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições 
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos {as) com deficiência por meio da adequação 
arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilizaçao de material didático próprio e de recursos 
de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas.., .. nivei.s.~+ide-des·®71., ... ~"~ ., 

ensino. a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotaçãp• ; •: '·I' '-i~t=~~--~~-~t :~: i 
4.7) garantir a oferta de educação b1l1ngue, em L1ngua Bras1le1ra de S1na1s •. LIS:RAS·Oomo pnmerra ·11ng'üii' · 

e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (ás) alunos (as) surdos e com 
deficiência auditiva de O (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, 
nos termos do ar!. 22 do Decreto nº 5.626. 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 
surdos-cegos; 

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de 
deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 
especializado; 

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso á escola e ao atendimento educacional 
especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com 
vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as 
familias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e á 
juventude; 

4.1 O) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem 
como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de 
políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de 
atendimento especializado; 

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e 
direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à 
continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma 
a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 

4.13) 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, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para 
surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilingues; 

4.14) definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de qualidade e política de avaliação e 
supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaçào; 

4. 15) promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e 
estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de O (zero) a 17 (dezessete) anos; 
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4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licencíatura e nos demais cursos de for.mação para profissionais 
da educação, inclusive em nível de pós-graduação. observado o disposto no caput do art. 2C7 da Cons:ituição 
Federa!. dos referenciais teôricos, das ~éô"ias de aprerd.·zagem e dos processos de ensitlo-aprenc'izagem 
relactonados ao ate1dimerto ed!.Jcacional de aL..1nos com deficiência, transtorno&.globaiS.,do. ""1Jof'AA'.Wim~E .. 

altas hab1hdades ou superdotaçêo, ':('•.'. '. •_1.:;.ll~.-·---~·- -\- \ 
4. 17) promover parcenas com 1nst1t1.1ições co:nun1tãnas, confess.J1a1~.~\.!·~finW~·sêr't'fm:S íUCfat: ~~· ' 

conve1iadas com o ooder público, visando a aMpliar as condições de apolo ao a:endiMento escolar integral das 
pessoas com deficiência, transtornos g:obais oo desenvolvi'Tlento e altas habilidades ou superootaçêo 
matriculadas nas redes públicas de ensino; 

4 18) promover parcerias com lnsUtu'ções comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
co.'lveniadas com o poder público, visando a amarar a oferta de formação continuaoa e a produção oe nate(al 
didático acess!vel, assir:1 como os serv'.ços de acessibilidade necessários ao p!erc acesso, parLcipaçào e 
aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação matriculados na rede púbilca de ensino; 

4, 19) promover parcer as com instituições com!.Jn tárias, corf'essícnais ou f lan:rópicas sem firs lucrativos, 
conve"liac'as com o poder público, a fim de favorecer a particlpaçêo das fam:lias e da sociedade na ccristrcição 
do sistema educaclonaJ inclusivo. 

Meta 5: alfabfHizar !odas as crianças, no máximo. até o final do 3~ (terc-eiro} ano do ensino h.ndamental 

Es:ratég;as: 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, 
articulandcros com as estratégias desenvolvidas na prê--esccla, COFi o:val fcação e vakirlz.ação dos (as} 
professores {as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabefzação plena de 
todas as crianças; 

5.2) instituir !nstrurnenlos de avaliação nacional per1ódicos e especif1ccs para aferir a alfabetizaç:~o das 
crianças àpl.cados a cada ano, bem como esfmi.!ar cs s:·sterias de ersino e as escolas a criarem os 
respectivos Instrumentos ae avaliação e monitorame1tc, implementando medidas pedagógicas: para alfabetizar 
todos os alunes e alunas até o final do terceiro ano do ensino fJndamenta:: 

5.3) selecionar, certificar e divulga: tecnologias educac1ona1s para a alfabetização de crianças. 
assegurada a diversldade de métodos e propcst.as pedagógicas, beni como o acompanramen~o dos resul~ados 
nos sister:ias de erisi~o em que forem aplicadas, devendo ser dlspon.b:lizac'as, preferencialmente, como 
recursos educacionais abertos; 

5.4) fomentar o desenvolvimento de lecnologias educacionais e de prátlcas pedagógicas inovado~as que 
assegu"eri a alfabetização e favoreçam a rne!horía do f ux:o escolar e a aprend.zagem dos (as} alunos (as}, 
consideradas as diversas abordage:'!s mei:odo!ógicas e sua efetiviaade; 

5,5} apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, 
com a Produção de rnater'ais didáticos espec:fícos, e desenvolver instrJmentos de acoMpánhamenlo q:Je 
considerem o uso da Hngua materna pelas comunidades indígeras e a identidade cJlti.:ra! das com<Jnicades 
qui!ombolas; 

5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetJzação de 
crianças, com o corihecimen~o de novas tecnologias ec'ucacioriais e prát'::as pedagóg:cas inovadoras. 
estim:.;lar.do a articulação e.'ltre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de fcrmaçâc contir.uada de 
professores (as) para a a!fabetizaçãCt-

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência. considerando as sues espec!ficJdades, ínclusive 
a alfabetu:ação b1!lng!.Je de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade tempóràL 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em. no mínimo, 50''/o (cinq..ienta por cento) das escolas 
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públícas. de forma a atender, pelo menos, 25°/Q (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação 
básica. 

Estratégias: 

6.1} promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo i'ntegra!, por meio 
de atividades de acompanhamerto pedagógico e Muitid:sciplinares, inc!i..;sive c:.ilft.:rais e espo'1ivas, de forma 
que o te'iipc de per'Tianêrcia aos (as) ali.,nos (as} na escola, o.J sob sua responsabitdade passe a ser 191.,ai e~ 
superior a 7 (se~e) horas d!árias di..rante todo o ano letivo, com a ampliação progressíva da jornada de 
professores em uma única escola: 

6.2) :nstitJir. em regime de colaboração, programa de constíução de escolas com padr~o arquitetónico e 
de .'Tiob:!iàno adeqJado para a:endiriento em ternpo integral priori:ariamente em cornun ·daaes pobres oi... com 
crianças em s;tuação de VJ!nerab:lidade social; 

6.3} institucionalizar e manter, em regime de colabcraçâo, programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas púbh:;;as, por meio da 1nsta!açào de quadras poHesportlvas, laboralónos. 'nc:us-ve de 
lnforrr.á1ica. espaços pa•a ativ·daoes culturais, bibliotec.as audi1ónos. coz!1has, •efei:órios banheiros e out•cs 
equipamentos, bem como da produção de Matenal dioátlco e da tcrmaçao de reci.;rsos humanos para a 
educaç~o em tempo integral; 

6_4) fomentar a art,cu:ação da escola com os Ciferen~es espaços educativos, cu!tu·a~s e esportivos e :;;or;i 
equipamentos públicos, como cerJros comunitá•ios, b;b,ictecas, praças, parqLes, 7!use.1s :ealros. c.nemas e 
p!aretários; 

6.5) estimular a oferta de atividades ver.adas ã ampliação da jornada escolar de a!unos (as/ matrici..;!ados 
nas escolas da rede pública de educação básica por pa.1e das ertiaades privadas de serviço soe;a! v!rculadas 
ao sis~ema sírdical, de forrna concomitante e em art,cu,ação com a rede pública deens.no; 

6.6) orientar a aplicaçao da gratuidade de que trata o art 13 QªJJ:tLnº 12.101. de 27 de DQ~emPro de 
2009, em atividades de ampliação da jornada escola~ de alunos (as) das escolas da rede pUblica de educação 
básica, de for'T!a concomilante e em art'cu 1açao corr. a rede pUblica de ensi10; 

6. 7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e qu11ombo!as na oferta de educação em 
tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando~se as peculiaridades locais; 

6.8) garantir a educação em ~empo integral para pessoas core defic·ência, transtor'lOS g·oba1s oo 
,... desenvolvírr.e:ito e altas habilidades ou superdotaçào na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em saJas de 
recursos multifuncionais da própria escola ou en) instituições especializadas, 

6.9) adotar medidas para o;iriizar o lempo de permanência dos alunos ra escola, direciona1do a 
expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com ativ:dades recreativas, esportivas e 
culturais. 

~~eta 7 · fomenta~ a qualidade da educação bás'.ca em todas as e:apas e modalidades, com melhoria do 
fluxo esco·ar e da aprendizageri de modo a atingir as seg..Jin!es médias racio1ais pa·a o ldeb: 

IDEB 2015 1 20~7 
' ' 

Anos iniciais do ens:no fundamental 5,2 5,5 

Anos finais do ensino fu:idamental 

1 

1 
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Estratégias: 

7, 1) estabelecer e implar,tar, mediante pacll.ação ir.terlederativa, diretrizes pedag6ç;icas para a educação 
básica e a base nacional comJm dos currfculos, com direitos e objetivos de a;:;renaizagem e desenvolvir;ento 
dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a d;versidade regional, estadual 
e local; 

7.2) assegurar que 

a) no Quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do 
ensino fundame11tal e do ensino médio tenham alcançado nivel sufíc:ente de aprendizado em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizage111 e desenvolvimento de seu aro de est:Jdo e SOo/c (cinquerita por cen!o). 
pelo r;enos, o nível desejáve.; 

b) no Ultimo ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do ensino 
médio tenham alcançado nlve! suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 
dese'lvo!vimento de seu ano de estudo, e aock (oitenta por certo), oelo menos. o "lível desejável; 

7 3) constituir, em coiaboraçâo entre a União, os Estados, o Distnto Federai e os Municlpios, um conjunto 
nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da 
educação, rias condições oe infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis. nas 
características da gestão e en outras dimensões relevanles. consideranao as especificidades das moda;idades 
de e:1sino; 

7.4} induzir processo contínuo de autoava!íaçlio das escolas de educação básica, por meio da 
ccnstituiçtio de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacanda..se a 
elaboração de planejamento estratégico, a melhoria cor:tint.a da qualidade edt.caclonaL a formação co1tlruada 
dos (as) profiss1onais da educação e o aprimoramento da gestão democ~áUca: 

7.5) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade 
estabelecidas para a educação básica pública e às es!ra~êg:as de apoio técnico e f~nance:ro vo:tadas á melhoria 
da ges1àc educacional â formação de professores e .orofessc•as e profis:siona s de serviços e apo o escolares. 
à ampliação e ao deserivolvinen:o de recursos pedagógicos e ã Melhoria e expa"lsão da ir.fraestrutura fls:ca da 
reae escolar; 

7.6} assoc·ar a prestação de asslstência técnica flnarceira B fixação de metas intermediárias, nos termos 
estabelecidos conforne pactuação voluntária entre os entes, prio~izando s·s!enas e redes de ens·no com ioeb 
abaixo da média naclona:; 

7. 7) aprimorar continuamente os instrumentos de aval fação da qualidade do ensino fundamental e médio, 
de forma a e.ig!obar o ensíno de ciências '!OS exames aplicados nos anos fi'1ais do ensino fundamental. e 
'ncorporar o Exame Nacona! do Ensino Méaio, assegi..rada a sua uti1versarii::açao, ao sistema oe avaliação da 
educação básica, bem como apoiar e uso dos resultados das avahações nacior:aís pelas escolas e redes ae 
ensino para a melhoria de seus processos e praticas pedagógicas: 

7.8) desenvolver indicadores especlficcs de avaliação da qualidade da eoucação esoecial, beM como da 
qt.alidade da edi.,cação bilingue para surdos; 

7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do ldeb, 
diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média naciora1, garanti'1dO equidade da 
aprendizagem e reduzinao pela metade, até o '11~imo ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias 
oos !ndices dos Estados, i1clusivé eo Distrito Federal. e dos Municfp'os; 

7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógic~ dos indicadores do sistema 
nacional de avaliação da educação básica e do ldeb, ~!ativos ãs escolas. ás redes públicas de educação 
bâsica e aos sistemas de ensino da Unlêo. dos Estados, do Distrito Federal e dos Mun;cipios, assegura"ldo a 
cor:textualizaçâo desses resultados, com relação a lr:d:cadores soc.a.s .. e.evantes, como os de rive 
socioecontim:co das familias dos (as) alunos {as), e a transoarência e o acesso púolico às informações técnicas 

lJi04"20J6 14:55 



LJ3005 

3 Ce26 

de concepção e operaçao do sistema de avaliação; 

7 .1~) me!ro'ar o dese~perho dos alunos da educaçao bãsica nas avaliações da ap•e;idizagem no 
Programa ln1emacional de AvaLaçâo de Estudantes ~ PISA, tornado como iristrumento ex;errc de referê1cia, 
internacionalmente reconhecido, ce acordo com as seguintes projeções: 

! 
PISA 2315 

Média dos resultados em matemática, leitura e ciências ' 

i 
438 

7. 12) incen;ivar o desenvolv!menlo, selecionar, certificar e dlvwlgar tecnologias educacionais para a 
educação iofantil, o ensino fundamenlaJ e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que 
asseguref"'i a rre'.hor<a do fluxo escolar e a aprendizage'Tl, assegurada a diversidade de ~étodcs e p:-opostas 
pedagógicas, com preferência para softwares liv·es e rect.rsos eoucacionais abe:tos nem como o 
aco'llpanhamenlo dos rest.:ltados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 

7.13) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do camoo na faixa 
etár~a da educação escolar corlgatóría, mediante ~eriovaçãc e padronização Integral da frota de vefcu:os, de 
acordo com especificações defin1das pelo lns~ilL:to Nacional de t.~etrolog'a Qualidade e Tecnologia - INMETRO, 
e finar;ciamento compartilhado, com participação da União proporciona! ãs necessiaades dos entes fecerados, 
visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação loca!; 

7.14) desenvolver oesqu:sas de modelos alternativos de atendime:ito escolar para a pcp1..Ja9ão do campo 
que considerem as especific.dades locais e as boas préticas nacionais e inte•naciorais; 

7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de computadores 
em banda larga de alla velocidade e triplicar, até o fir:a! da década, a relação computador/aiu110- (a) nas escolas 
da rede púol'ca de edwcaçao bésica, promovendo a utiJiza:;ão pedag6ç(ca oas tecnologras da 1rfor11aç:êo e da 
comunicação; 

7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mm:!1ante transferência direta de recursos 
financeiros à escola, garantindo a paf.ic:paçào da comunidade escolar no planejame'1to e na aplicação dos 
rec<Jrsos. visando à amp:iaçãc da transparéncia e ao efetivo desenvolvime:1to da gestão deMocráfca: 

7.~7) ampliar programas e aprofundar açOes de atendimento a.o (â) aluno (a), em todas as etapas da 
educação bésica, por meio cie programas suplementares de material didático~escolar, transporte, alimentaçao e 
assistência à saúde; 

7.16) assegurar a todas as escolas públicas de educação oásica o acesso a energia elétrica, 
abastecimen;o de água !ratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir e acesso aos 
a!unos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e !abotatórios de 
ciências e, em cada ediflcio escolar, garantir a acessibilidade ás pessoas com deficiência, 

7.19) lnstltucional;zar e manter, em regime de colaboração. programa nacional de rees~ru:urayão e 
aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equallzação regional das oportunidades 
educacionais; 

7 .20) prover equ pameritos e recursos tecnológ ccs digitais para a ut!ização pedagógica ro ambien:e 
escolar a lodas as escolas pUoLcas da educação bâstca, criar-do inclusive, mecanismos para irrplementação 
das condições necessárias pata a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, cem acesse a 
redes digitais de computadores, inclusive a internet; 

7,21) a União, em regi:ne oe colaboração corr os entes federados subnaconais, estabelece·á, no prazo 
de 2 (dois) anos contados oa publicação desta Lei. parâ!T'etros mí:ii:nos de q~alidade dos serviços da educação 

13/04/2016 14:55 



L 13005 

1 <le 26 

http://v.ww.planalto.gov.br:CC!VlL_.03!_ Ato20 ! l-20 l 4i2C 14/Lei/ .. , 

bãsica. a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos. entre cutres 
insumos re:evantes, bem cerno instrumento para adoção de medidas para a me;hor:a da qualidade de ensí10; 

7.22} informatizar integralmente a gestão das escoias públicas e das secretarias de edi.;cação dos 
Estados, do Distrito Feoeral e dos Municíp•os. bem como manter progr.ama....o.a.çiorua.J"*-fw:maç;ãa...~l.e. 
contir.uada para o pessoa! técnico das secretarias de educação; ~ fí1C!C. •'l·,1, :!JJ.~ .. -·~··-~··--~- ... ~\ .. \ .... j 

.. , •. ''.r' .J t\L 
7.23) garantir pol•~icas de combate à violência na escola. 1:iclu~1~e,.Pe1o':ttes~nvo!vimen!o de a?'ões. 

destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica 
e sexual. favorecendo a adoção das providê'1cias adequadas para promover a construção da cultura de paz e 
um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade, 

7,24) impler:ientar políticas de inclusão e permanênc:a na escola para adolescentes e jovens que se 
er.cor:tram em regime de liberdade assis!lda e eM situação de rua. asseg<Jrando os pr1ncfp;os da Lei n.'.: 8.069, 
de 13 de julho de 1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente; 

7,25) garanti: nos currículos esco 1ares conleúdos sobre a história e as culturas afro-brasifeifa e ind!genas 
e implementar ações educacionais, nos termos das Lei§. nº:JJl,filG d~titQe laO\'lliQ_de 2003, e 11..645 ,4tl0 de 
ffiª1JZ!.J!e 2COB, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes c:.irriculares naci0'1àis, por meio de 
ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico·rac1a!, conselhos escolares, equípes 
pedagógicas e a sociedade c1vi!; 

7 ,26) consolidar a edi..cação escolar no campo de populações tradicionais. ce populações itinerantes e 
de comunidades índigenas e quiiombo!as, respei!anao a articulação entre os arnb1er.tes escolares e 
comunitârios e garantindo: o desenvolvimento sustentâvel e preser..tação da identidadé c:.iltura!; a participação 
da comu:-iidade na definição do modelo de orgar:1zação pedagógica e de gestão das instituições, consideradas 
as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do teMpo: a oferta bHingue na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundame'ltal, em !lngua materna das comJnidades ind;genas e em l:ngJa 
portuguesa: a reestruturação e a aqJisição de equfpamen!os; a oferta de programa para a formação inicial e 
continuadá de profissionais da educação; e o alendiMento em educação especial; 

7 27} desenvolver currículos e propostas pedagógicas especificas para eoucação escolar para as escolas 
oo campo e para as comunidades indígenas e qui!ombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes as 
respectivas comunidades e considerar.do o fortaiecimento das pràticas sociccu1turais e da lingua materna de 
cada comunidade indígena. produzindo e dispon'b1J1zando materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) 
alunos {as) COM deficiência; 

7.28) Mobihz:ar as familías e setores da sociedade civil, articJlando a educação formal com experiências 
de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida corno responsabilidade de 
todos é de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais; 

7,29) promover a a:ticulação dos programas da área da educação, de âmbito !oca! e nacional. ccM os de 
outras âreas, come saúde, trabalho e emp:ego. assistêicia social, espo:te e cJ!tu;a, possibihtando a criação de 
rede de apolo íntegra: às famílias, como condição para a melhoria da quahdade educacional: 

7.30) universalizar, mediante articulação e!"\tre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 
educação, o atendimentc aos {às) estudantes da rede escotar p1blica de educação bàsica por meio de ações 
de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

7.31) eslabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 
atendlmento à saúae e â ir.tegridade física, mental e emocioral dos (das) profiss.onats da educação. como 
condição para a melhoria da q:.iahdaoe educacional; 

7.32) forta!ecer, com a colaboração técr.ica e financeira da Uníãc, em articulação com o sistema nac'onal 
de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da educação bàsíca, com particípação, por adesão, das redes 
municipais de en$ino para orientar as oolitlcas públicas e as pràticas pedagógicas, com o fornecimento das 
infornações às escolas e à sociedade,-
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7.33) promover, com especial ênfase, em corisonânc1a com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da 
Leitt.ra, a fornação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, bib!iotecarios e 

b1bhotecár1as e agentes da comunidade para atuar como mediadores e m~adri>r8"-daJejtLJre~ <l•-lll<~;; 
espec"f;c1dade das ditere'1tes etapas do desenvo!v•mento e da aprend1z:agen1;~,,~ (. h ~ \) /\. 1 '' 

l -· - ' 
'ft)'Ll'\,t;° "! ,- : 
1 . ! ~ "' ' ( 

7 34) 1ns!1tvir, em articulação com os Estados, os Municfp,os e o Dstrm:r~~ama Ç.e 
formação de professores e professoras e de alunos e a!unas para oromover e consc!idar polltica de 
preservação da memória nacional: 

7.35) promover a regulação da oferta da ed;.;cação bas·ca pela inic,ativa privada, de forma a garantir a 
qualidade e o c:Jmprimento da ft.nção social da educação; 

7.36} estabelecer pc'iticas de esFmulo às escolas que melhorarem o desel""\penho no ldeb, de modo a 
valorizar o mérito do eõrpo oocente, da direção e da Cõmunidade escolar. 

Meta 8; elevar a escclarídade média da população de 16 {dezoi:o) a 29 (vinte e nove} anos. de modo a 
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no Jl:imo ano de vigêrcia deste Plaro, para as populações do 
campo, da região de menot escolaridade no País e dos 25o/o {vinle e cinco por cenlo) ma,s pobres, e igualar a 
escolaridade média entre negros e não negros declarados a Fundação !nsbtuto Bras1leiro de Geograf:a e 
Estatística w IBGE, 

Estratégias: 

8.1} inst1tucional1zar programas e desenvolver tecnoiogias para correção de flt:xo. para acompanhamen:o 
pedagógico indiv!dua!;zado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar eslt.dantes com 
rend:mento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados: 

S.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais 
cc'lsiderados, que estejam fora da escola e com oefasagem idade-série, associados a outras estratégias q1..e 
garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização ;nicial; 

8 3} garan:i: acesso gra~uito a exames de certificaçâc da conclusão dos ens'nos fundamenta! e médio· 

8.4) expandir a oferta gratuita de educação profiss··onal técnica por parte das entidades privadas de 
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 'orma concomitante ao ensi'1o 
ofertado na rede escolar pública para os segmentos populacionais consiaerados: 

,,,.. B 5) promover, em par:.:eria com as áreas de saUde e assistência social, o acomparihamento e e 
monitoramento do acesso à escola específicos para os segmertos populacionais corslderados, identificar 
motivos de absentelsmo e colaborar com os Estados, o Distrito Federa! e os M1.1nicíp:os para a garanta de 
frequência e ap:>io à aprendizagem, de maneira a estimular a amp!:ação do aterdimento desses (as) estudantes 
na rede pUblica regular de ensino; 

8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola oertencentes aos segmentos popu:acionais 
conside:-ados, em parcer:a com as áreas de assistência soc:a1, saUde e proteção à juvent!Jde. 

Meta 9: elevar a iaxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa 
e tres inteiros e cinco décimos por cento) a:é 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir erri 5C 0/a (cinquenta por cenl:;) a taxa de ana~fabetism:> funcional. 

Estra:ég1as·. 

9.1) assegurar a oferta gratui:a da eaucaçêo de jovens e adultos a todos os que nao tiveram acesso à 
educação básica na idade própria: 

9.2) rea1izar diagnóstico dos jovens e adul:os com ensino fundamenta! e mêd:o Incompletos, para 
identd1car a demanda ativa po: vagas na educação de JOvens e adultos; 
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~.3} imp!er:'en!ar ações de artabetizaç~o de jovens e aduitos c~11;r1,; g!ra;;tia '\E'l:JfPntinuidaêe/'íl 
escolarização bés1ca· f ----..t ··'~"-~·~·-·-·"·_,.~! ( . 

•f.')·11>.1ç ')) t1 J , ~''"l·"k.> :pJ., I 
.-.. ---.--:.1:::..::;;:::;;;;;:;::----·-· ............ ' / 

9.4) criar beneficio adicional no programa raciona: de transferência de renda para Jovens e~.:· 
frequentarem cursos de a!fabei:izaçâo; 

9.5) realizar chamadas pJbiicas regu:ares para educação de jove'1s e adu!tos, pro:""iovendo-se busca 
ativa em regime de co.aboraç.ão entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil· 

9.6) realizar avaliação, por rreio de exames especfficos, que permita afer!r o grau de alfabetização de 
jovens e adu!tos com mais de 15 (qUi'lz.e) anos de idade; 

9.7) executar ações de ater"ldirnento ao íài) estudante da edlicaçáo de jovens e adultos por rneio de 
programas sup!ementares ae tra.,sporte, alírnentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e 
fornecimento gratuito de óculos, e:n articulação com a área da saúde; 

9.$) assegurar a oferta de educação de jovens e ad.;l:os, nas etapas de ensino fundamenta' e médio, às 
pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurar;do~se formação especifica dos 
professores e das professoras e implemertação de diretrizes nacionais em regime de co:aboraç:ão; 

9.9) apoiar técnica e financeiramen:e projetos inovadores na educação de jovens e ad:.iltos qve visem ao 
desenvo!vímento de modelos adequados às 'lecessidades especif.cas desses {as) alunes (as); 

9.10) es!abelecer mecanismos e incentivos cue integrem os segmentos err.pr99adores, públicos e 
privados. e os sistemas de ensino, para promover a compalibHização da jornada de traoo!ho aos empregados e 
das em~regadas com a oferta ::ias ações de a!fabetizaçao é de educação de jovens e aduitos: 

9. 11) implementar programas de capacitação tecnológica da populaç<lo jovem e adulta, di•ec.onados para 
os segmentos com baixos níveis de escolarizaçêo forma! e para os (as) a'unos {as) com deficiência, artlcula'ldC 
os sistemas de ensino, a Rede Federa! de Educação Profissional. Científica e Tec1101ógica, as unlver.sidades, as 
cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolviaas em ce11tros vocacionals 
tecno!ógtcos, com te~no!cglas assistivas aue favoreça,.,, a efetiva inclusão social e ptoduliva dessa população; 

9.12) considerar. nas pod:icas públicas de jovens e adultos. as necessidades dos idosos coM vistas à 
promoção de polítícas de erradicação do ana!fabetsmo, ao acesso a tec"lo!ogias educacionais e ativ,dades 
recreativas, culturais e esportivas, à :mplementaçao de programas de valorizaç<lo e corrpart!hamento dos 
conhecimentos e exper'1ência dos idosos e a 1riclusão dos temas do envelnec1men1o e da velhice nas escolas, 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25o/a (vinte e cinco por cento) das matrículas de ed:Jcação de jovens e 
adultos, nos ensinos f:Jndamenlal e médio, "ªforma integrada à educação proflssiona:. 

Estratégias; 

10.1) manter programa nac;onal de educayão de jovens e adultos voltada à conClusão ao ensino 
fundamental e à formação profissional ,nicial de forma a estimular a conclusão da edLcaçao bllsica; 

10.2) expandir as matriculas- na educação de Jovens e adultos, de modo a articular a formação inic!aí e 
continuada de trabalt-adoras com a educação profiss'.onal, objetivando a elevação do nivel de escolaridade ao 
trabalhador e da trabalhadora, 

10.3) temer.lar a integraçao da educação de jovens e adul:os com a educação profiss-icrial, em cJrsos 
planejados, de acordo com as caracler:sticas do público da educa~o ae joveis e adultos e considerarido as 
especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades l0digenas e quilombctas, inclusive 
na modalidade de educação a distância: 

10.4) arnpiiar as oportunidades profissionais dos jovens e aduH:os com deficiência e baixn nive! de 
escolaridade, por meio do acesso à educaç<lo de jovens e adultos articulada a educação profissional; 
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10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aqu.siçao de eq.iiparrentos voltados é expansão e 
é m~lh_oria da rede_fls;ca de es~las pUolicas que atUalT'._n_a e~ucação de .J~vens e adu1J:o"s,1p!~graoa à etcaÇêo 
prof1ss1onal, garart1ndo acess1bi11dade à pessoa co.'11 def1c1ênc1a; - - - - · --.. i:.J:ll:. .. ,~ ·-·- ~~'"\ ~,, 

' ·,:;1 ·'i'' "' . 
10.6) estimt..lar a diversificação curricuiar da educação de jovens e ~aaurros:·ifi;:efüáYittõ1:i-1iiirfriâÇlf .:ij:ãSlca 

e a preparação para e mundo do trabalho e estabelecendo inter~•elações entre teoria e prât1ca. nos e~os da 
ciência. do t•abaiho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tenpo e o espaço 
pedagógicos adequados as características desses alunos e aluras; 

~0.7) fomenlar a produção Ce material didático, o desenvo!vimen:o de curíicu1os e metodologias 
especificas, os instrumer;tcs de avalíaçêo, o acesso a equipamentos e labcratórios e a formaçfio continuada de 
docentes das reoes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e conHnuaaa para trabalhadores e t•abalhadoras 
articulada à educação de jovens e adultos, en regime de colaboração e com apoio de eritidades privadas de 
formação profissional v;nculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins :ucratvos de ate:ldimentc é 
pessoa con1 deficiência, com atuação exclusiva na modaLdade; 

10.9) •nstitucionalizar programa racional de assistênc.a ao estudante, compreendendo ações ae 
assistência s-oc•al, financeira e de apoio psícopedagôgico que contribuari pa~a garan~ir o acesso, a 
pel'rlanência, a aprendizagem e a ccnclus.fio com êxi:o da edt.cação de joverts e adultos ar:ic:Jlada à educação 
profissional; 

10, 10) onentar a expansAo da oferta de educação de 1overs e adul!os articulaoa a educação profisslonal. 
de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimert!os penais, assegurando-se formação 
especifica dos professores e das professoras e implementação de airetrizes nacionais em regime de 
colaboração; 

1C, 11) ímt::lerrientar mecanis:TloS de reconhecimento de saberes dos jovens e ad1,ltos trabalhadores, a 
sere1n considerados na articu!açfio curricular dos cursos de formação inicial e cor-tinuada e dos cu;sos têcn\cos 
de nível médio, 

Meta 11 · t•iplicar as ,>'flatriculas da éducaÇêo profissional técnica de nível méoio, assegurando a qua~idade 
da o~erta e oelo menos 50% (cinquenta por cento) aa expansAo no segmento público. 

Estratégias: 

11.1) expanair as ma!rlculas de educação pro1ssíona1 técnica de riive1 médio r:a Rede Federal de 
Ed\)cação Profissional, Cien'.ifica e Tecnológica, !evando em consideração a responsabil:daae dos Institutos na 
ordenação territorial, sua vlncu~ação com arranjos produtivos, sociais e culturais !ceais e regionais. bem como a 
interiorização da educação prof1ssicnaf, 

11.2) fomentar a expansão da oferta de eoucação profiss:onal técnica de n've! médio nas redes públicas 
es!aduais de ensino. 

11.3) forientar a expansêo da oferta de educaçáo profissional técnica de nive! méoio ria moda!ioade de 
educação a c'istêrtcia, cor:i a f:na!idade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional 
púb 1íca e gratuita, asseg:Jrado padrão de quahdade; 

11 4) esfiMular a expansão do estagio na educação profissional técnica de nível médio e ao ensino mêdlo 
regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário fonnstivo do aiur.o, visando ê formação 
de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização cur(cutar e ao desenvohtimerto da 
juventude: 

'11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profíss;onal 
em nlvel técnico; 

i1.6} a:np!iar a oferla de matrículas gratuitas de educação profissional técnica ae nível médio pe1as 
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entidades privaoas de formação proflssiona; vinculadas ao s1stema síndica! e entidades sem fins !ucrat1\-0s de 
atendimento é pessoa com def,ciêncla, com atuação exc!usiva na modahdade; 

11 7) expandir a oferta de f1nanc1amento estudantil à educaçaq proftss(onaL f~cn1ca de n•vel{I. edio 
oferecida em tnst1tu1ções pnvadas de educaçao supero~. , . . .~iiit... ·~~ \ 

' ' ;j,'1 :~ 1 

118)1nsl!tuc1onahzar sistema de avaliação da qualidade da educação proflss1o~al técn.ca de n1vel J:éoio 
das redes escolares públicas e privadas: 

11.9) expandir o atendimento do ensino médio g,.atuito :ntegraoo à formação prof:ssiona 1 para as 
populações do campo e para as comJnidades ind;genas e qu;Jomoolas, de acordo com os seus interesses e 
necessidades; 

11,10) expandir a oferta de educação ptofissiona1 técriica de nível méd;o para as pessoas com 
deficiência, transtorr:os globais do desenvo!vil":"ie'"!tO e altas habilidades ou supcrdotação, 

11_1í) elevar gradualmente a taxa de conelusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede 
Federal de Educação Profissionai, Cientffica e Tecnológica para 90% {noventa por cento) e eleva( nos cwrsos 
presenciais, a relação de alunos {as) por professor para 20 (vinte); 

11.12) elevar gradualmente o investimento ern programas de ass:sténcia estudal"tH e meca'lisrnos de 
nobilidaoe acadêmica, visando a garantir as concl.ções necessà,.ias à permanência dos (as) estudantes e a 
conclusão dos cursos !écnicos de nlvel médio; 

11.13) ~eouz•r as desigualoacles étn;co-racia:s e regionais no acesso e permanência na educação 
profissional técrica de nível médio, inclusive mediante a adoção oe po'íticas afirmativas, na forma da :e1; 

~í .14) estruturar sistema naciorar de informação profissional, articulando a oferta de formar;ao das 
instituições especíallzadas em educação profissior.al aos dados do mercado de trabalt-io e a consultas 
promovidas: em ertidades empresariais e de traba 1hadores 

Meta 12: elevar a laxa bruta de matrícula na educação superior para 50% {cinquenta por cento) e a taxa 
liquida para 33% (trinta e três por cento) dá população de 18 (dezoito/ a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 
qualidade da oferta e expa'1Sl!o para, pelo menos, 40% (quarenta por cento} oas novas matriculas, '10 
segmento público. 

Estratég'as· 

12. 1) otirrilzar a capac•dade instalada da estrutura física e de recursos 1-iumanos das instituições públicas 
de educação superior, mediante açê\es planejadas e coordenaoas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso ã 
graduação; 

12.2) arripliar a oferta de vagas, por meio da exparsão e interiorização da rede federai de educação 
supenor, da Rede Federal de Educação Profissional. Cientifica e Tec11o!óg•ca e do sistema Universidade Aberta 
do Brasil, considerando a densidade populac1oral, a ofe.1a de vagas púb'.icas em relação à popu!ação '18 ;daoe 
de referência e observadas as característ;cas regionais das micro e rnesorregiôes defiridas pela Fundação 
Instituto Bras:!eiro de Geografia e Estatística· IBGE, uniformizando a expansão no território naciona:; 

12.3} eleva~ gradualmente a taxa de conc'usão média dos cursos de graduação presenc•ais '18S 
universidades públicas para 90S{, {noventa por cento), ofertar, no míniMo, um terço oas vagas erri ct..rscs 
noturnos e elevar a relação de estudantes por professor (a} para 18 (dezoito), mediante estratégias de 
aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valonzern a aquisiçêo de competências de nivel 
superior; 

12,4} fomentar a o1erta de educaçêo superior p.Jblica e gratuita priorítariamerite para a formação de 
professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem co-no 
para aterider ao défice de profissionais em áreas especifcas, 
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12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudant,J dir'gidas aos (és} estt.dantes de 
instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de ed;.icação superior e beneficiários do Fundo de 
Financ.amento Estudantil~ FIES, de que trata a Lei n~ ~0.260. de 12 de julho de 2COi, na educação superior, de 
modo a reduz1r as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanênc'a ra educação 
superior de estudar.tes egressos da esco!a pública, afmdescende11tes e indigenas e de estudari:es com 
defic!éncia, transtornos globais do desenvolvimento e a1tas habihdad::s. .. ou.s14lerdotapao .. :daJorma Fi, ~ojar seu 
SUCéSSO acadêmico; ·:· .·." ,. ' -~ 1 llt if0. 

. . ... L .. ····-····\,<· 

12.6) expandir o financiamento estudan:I! por meio do F:.indo de. F~~~~i~fu~ss:udantl! -cFlkg/ .de que 

lra!a a Lei nº 1Q.26Q..Ji!L!~ julh~çi----º.!L2001, oom a constituição de fundo garantidor do financiamento, de 
for."l"la a dispensar progressivamente a exigência de fiado•; 

12.7) assegurar, no mínimo, 10o/() {dez por cento} do total de créditos curnculares exigidos para a 
graduação em programas e projetos de extersão ;.iniversitária. or;entando sua ação. prioritariamente, para 
éreas de grande pertirêncía social; 

12.8) ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superioL 

12.9) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação sLperior, 
inclt..sive mediante a adoção de políticas atirnativas, na forma da :ei: 

12.10) assegurar L'Ord1ções de acessibilidade nas instituições de educação superior, 11a forma da 
legislação: 

12. 11) fomentar esludos e pesquisas que ana!isém a recessidade de articulação entre formação, 
currículo, pesquisa e mundo do trabalro. consíderando as necessidades econômicas. sociais e culturais do 
Pais, 

12 12) ccnso:idar e ampliar progra."l"las e ações de 1nceniívo à mobilidade estudan~i 1 e docente em cursos 
de graduaçJ!o e pés-graduação, em âmbito nacional e internacional tendo em vista c enrlqt..ecimento da 
formação de 11ivel superic:, 

12. 13) expandir atendimento especifico a populações do campo e com:Jnidades .nd!genas e quilornoolas, 
em relação a acesso, permanência, COJ"1c!usão e formação de profissionais para atuação nessas pop.Jlações, 

12.14) mapear a demanda e fome11tar a oferta de formaçac de pessoa! de nível superior, 
destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as 
necessidades de desenvolvimento do Pais, a inovação tecnológica e a melhc;ia da qual'ldade da educação 
bés1ca;· 

12.15) ins:i~uc!onalizar programa de composição de acervo digital de referências bibllográficas e 
aJd,ovisuais para os ci..rsos de graduação assegurada a acessibilidade as pessoas com <1eficiência; 

12.16} conso!idar processos seletivos nacionais e regionais para acesso á educaçã:; superior co,..,,o forma 
de superar exames vestibulares isolados; 

12. 17} estimular mecanismos pa:-a ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior 
púb1ica; 

12.18) eshmuiar a expal"'.são e reestrutu~ação das instituições oe educação superior es!aduais e 
municipais cujo ensino seja ;;iratuito. por meio de apoio técnico e firarice!ro do Gcverro Federal. mediante terrno 
de adesão a programa de reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contnouiçâo para a 
ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na 
oferta e qualidade da educação bésica; 

12.19) reestrutt.rar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão, no prazo de 2 (dois) ancs. 
os procedimentos adotados na âtea de avaliação. regulação e supervisão, em relação acs processos de 
autorilaçao de curs0$ e instituições, de reconhecime1to ou renevação de reconheciMen~o de cursos supe'1ores 
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e de credenclamen-;o ou ;ecredenciamento de irstituições, no ãmb1to do sistema federal de ensino; 

12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financ;amento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de que 
trata a !:..~~.~t?JUte 12 .fillJ1b.QJ?-ª.lQQ1, e do Programa Universidade para Todcs ~ PROUNI, de que trata a 
~~®!.L_.~~. jane.tm..Q.l!L2QQ2, os oenefícfos dos~inadcs ã concessão de f1nanc1amerto a es;:udantes 
regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, com avat:açao positiva, óe acordo 
com regulamentação próoria, nos processos conduzidos pelo Ministér;o da Educação; 

12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios mul!lfuncíonais das !ES e ICTs nas ãreas estratégicas 
definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e ;nevação. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a prooorçao de mestres e doutores do corpo 
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior oa"a 75% (setenta e $.C<? por 

cento), sendo, do lotai, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutor~;:' .. ~.~ .. ~·:·~·'·~~.1-'((~,.,_,~ "'"-"""''~<i~L-". 
1 r 1" ..... l·1 • _.".!.L~·-.,"·-.. ,,-~-· tor 
' 1 " 1 Cstté·s· :.," ..... -r, \ ... ra g1a. 1.; :.)1.1-·1\.;:, .Jf..-~ ... ~::::::~::~~: .. ·':_-;, :.::t;j::. 
··- -·--.-·--~----· .,,_ 

13. 1 l aperfeiçoar o Sistema Nacional de Aval1açâc da Educação Superior - S!NAES, de que trata a h_ei n° 
1.Q .. 861 de 14 .de abriJ_s!,~2__Q04, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supe,visão; 

13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desemperho de Estudantes - ENADE, de m::ido a 
ampliar o C1l1ant1tativo de estudantes e de áreas avaliadas r'C que diz respeito à apre'.!di:zagem resJ!tarte da 
graduação; 

13.3) induz:r processo contí'.!uo de autoavaliação das insftuições de educação superior, forta!ecendo a 
participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de lnslrume11tos de avaliação que 
O'ientem as dimensões a serem fortalecidas, des!acando~se a quallflcaçao e a dedicação do corpo docente; 

13.4-) promover a melhoria da qva!ldade dos cursos de pedagogia e licenciaturas. po,. meio da aplicação 
de instrumento próprio de avaliação aprovado pe1a Com:ssào Nac:onal de Avaliaçâo da Educação Svperio{ • 
CONAES, integrando-os ás demandas e necessidades das redes de educação básica, de fl"'odo a permitir aos 
graduandos a aquisição das qualificações :iecessárias a conduzir o processo pedagógic::; de seus futuros 
a1uros (as). combina'ldo formação gerai e específica com a prática didâbce, além da educação oara as relações 
étnk.::o-raciais, a diversidade e as necessidaoes das pessoas com defic1encia; 

13.5) elevar o padrão de qualidade das un:versidades, direcionando sua atividade, de modo que 
realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pôs~graduação s:ric!o se:1su. 

13,6) subsU~uir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes~ ENADE aplicado ao f,na! do prime:ro 
ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do Ens!r.o Médio - ENE~.1. a ~im de apurar o valor agregado 
dos cursos de graduação; 

13.7) fcmertar a formaçao de consórcios entre instituiÇões públicas de ed1Jca:;:ão superior, com v;stas a 
potencializar a at:.iação regional, :nctusive por me.o de plane de desenvo!v'mento institucíona1 integrado 
assegurar.do maior visloiiidade nacional e internac1cnal às atividades de ensí'lo, pesquisa e ex~ensão; 

13.8) elevar gradua1mente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 
ur.lversidades públicas, de !":"lodo a atingir 9Cº/o (noventa por cento) e, nas instituições pr•vadas, 75% (setenta e 
circo por cenlo). em 2020, e fomenta~ a melhona dos resultados de aprend·zagem, de modo que, em 5 (cinco} 
anos, pelo !":"lenos 60"/o (sessenta pot cento} oos estudantes apreseritem desemperiho posibvo 19ual ou superior 
a 60% {sesse11ta por cento) no Exame Nacional de Dese!":"lpenho de Es~udantes • ENAOE e, ro último ano de 
vigência, pelo menos 75º/~ (setenta e cinco por cento) dos es!udantes cotennam desempe;itio positivo igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formaçêo profissional; 

13.9) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técntco-administrativos da edJcação 
superior 

Meta 14: elevar gradualme:'lte o nlí~ero de Matr!cufas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir 
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a titulação anual de 60.000 (sesserta mil) mestres e 25.000 :vinie e c:nco m,~.E!.~~":::""'-;.-·"~·-·""'~' ·, ,. .... , 
PP.Oê. t<' _ íJ )t<;_ __ ,, __ ri . 

Estra~égias: l~?.~~~~·~:~~.R~""::..:.;:.-.·.:.::~~::~.: ·-;·.", ;·~\,.J 
14. 1.l expand'r o fina'!cíamento da pós.graduação stricto sensu por meio das agências of•c1ai1:1 de 

fomento; 

14.2) estimular a integração e a atuação arlículada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superíor ·CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa; 

14.3) expandir o financiamento estudantil por 1"1eio do Fies à pós-graduação st~1cto sensu; 

14.4) expandir a ofe:1a de cursos de pós-graduaçáo striclo senscL ut:!izando lncfi..;sive metodologias, 
recursos e tecno1oglas de educação a distância; 

14.5) implemeníar ações para reduzir as desigualdades étnico~raciais e regio~ais e para favorecer o 
acesso das populações ao caMpo e das comunidades indígenas e quilombo:as a programas de mes:raao e 
doutorado; 

,.... 14.6) amp1iar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu. especialmente os de doutorado, nos 

21 de'26 

campi novos abertos em decorrê."lc1a dos programas de expansao e in~eríorização das Instituições superiores 
públicas: 

14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliogréf;cas para os :::ursos de 
pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência; 

14.8) estimular a participação das ri1ulheres nos cJrsos de pós-graduação stric!o sensu, em particular 
aque:es ligados ás áreas de E'lgenharia, Matemática, Flsica, Química. Informática e outros no carrpo das 
ciências: 

14.9) consolidar programas. projetos e ações que objetivem a internacio1allzação da pesquisa e da 
pós-.grad..iaçêo brasile:ras, incentivando a at1,;ação em rede e o fortalecimerto de grupos de pesquisa; 

14.1 O) promover o interclimbio científico e tec"lológico, nacional e inter'!aCiona!, ertre as instltu»;ões de 
erisino, pesquisa e extensão: 

14.11) ampliar o invesb.'Y\ento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo á ,novação, berr 
como increr"!entar a foímação de recursos humanos para a 1novaçáo, de m:)do a buscar c aumento da 
compet'tlvidade das empresas de base tecnológica, 

14.12} ampliar o •nvestimento '!a formação de doutores de modo a atingir a propo~çâo de 4 \quatro) 
aoutores por 1.000 {mil) hab>tantes; 

14. 13) aumentar qualital1va e quantitativamente o desempenho científico e tec."lo!ógico do País e a 
competitividade internac1oral da pesquisa brasileira, ampliando a cocperaçêo científica com empresas, 
Instituições de Edocaçêc Superior - lES e demais lnst;tuições Cientificas e Tecnológicas~ lCTs: 

14 ~4} estimular a pesquisa clent!fica e de Inovação e pro.-nover a formação de !'éCursos huma~os que 
valorize a diversidade reg.'onal e a b1odive:sídade da região amazônica e de cerrado, bem come a gestão de 
recursos hídricos nc serniáridc para mitigação aos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região: 

14. 15) estimular a pesquisa aplicaaa, no âmbito das IES e das lCTs, de modo a incrementar a inovação e 
a ptcoução e registro de patentes. 

Meta 15: garantir. em regime de colaboração ent•e a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Mur.icíplos, no prazo de 1 (u.-n) ano de vigência deste PNE. política nacional de formação dos profissionais da 
ed:.icação de que tratam os incisos 1, li e !li do caput do a 1 Lei 0 e de O de ~~~. 
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assegurado qwe todos os professores e as professoras da educação bás'.ca poss.iarr forMação específica de 
nive! superior, obt:da em CJrso de llcenc;att.ra na área de conhecimento err que atuarn 

. ·. •...•.. .. é"fí; .•.. . -11;· .. 
Estra!ég•as: :· .•.. , :. · •.• ili.e·:.~·········~\. •... : 

15.1) atJar, conjuntamente, com base em plano estratégico q~~ ~~i~J.iri-~ag'fi6Síi&:i'··aaSfi~l~des 
de formação de profissionais da ed0cação e da capacidade de atendimento por oarte de inslituições púolicas e 
corr'h..1nítárias de educação superior ex!sterites nos Estados, Distrito Federal e Munic!pios, e defina obrigações 
reciprocas entre os partícfpes; 

15.2} consolidar o finanaamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com 
avaliação posiijva pe!o Sistema Nacional ae Ava:iação da Educação SJperior • SINAES, na fo_ma da Lei IT'. 
10 861, de 14 de abril de 2004, l'1clusive a amortização do sa!do deveaor pela docência efet:va rJ:1 rede p:íblica 
de educação oásica; 

15.3) arr.p'iar programa permanente de in:ciação a docência a esludantes matriculados em cursos de 
licenciatura, a fim de ap:imorar a formação de profissic<lals para atuar no magistério da educação básica: 

~5.4) co~so!,dar e ampliar plataforf':"la eletrônica para organizar a oferta e as matrfcu'.as em cursos de 
formação inicial e continuada de p·ofissronais da educação, bem cono para divt.lgar e atualizar se:;s currlcuios 
elétrônicos; 

15.S) implementar programas especificos para formação de profiss:cnais da educação pa~a as esco•as do 
campo e de comunidades indigenas e quilombolas e para a educação especial: 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenc.atura e estimular a renovação pedagóg:ca, de 
forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) a!uno (a), dividindo a carga horària em forrr.ação geral, 
formação na ãrea do saber e didática especifica e incorporando as modernas tecnologias de !~formação e 
comunicação, em articJ1açào com a base nacional comum dos currículos da educação básica. de que tratam as 
estratégias 2, 1, 2.2, 3.2 e 3 3 deste PNE; 

15.7} garant,r. por meio das funções de avaliação. regulação e supervisão da educação superior, a plena 
,mp!ementaçâo das respectivas diretrizes curríct.lares; 

15.B) valorizar as práticas de ensino é os estágios ros cursos de formação de nivel médio e super:or dos 
profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as 
demandas da educação básica. 

15.9) implemen!ar cursos e proçramas especiais para assegt..rar formação especifica na educação 
superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formaçêo de nível médio na modalidade normal, 
não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetrvo exercicio; 

15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de nive: médio e !ecnológ•cos de nivel svperior destínados à 
formação, nas respectivas áreas de átuação, dos (as) profissionais da educação de outros segme!'ltos que não 
os do magistério: 

15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigércla desta Lei, poHtica nacional de formação CO'ltif'.uada 
para os (as) prof1ssio."1ais da educação de outros segmentos que não os do magistério, co'lstrJ!da em ~egime oe 
colaboração entre os en!es federados; 

15.12) ins'.iluír programa de concessão de bolsas de estJdos para qi..e os professores de 1oicMas das 
escolas públicas de educação básica ~eal,zem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos paises que tenl-arn 
como idioma nativo as línguas que lecionem: 

15.13) desenvolver mode!os oe formação docente para a educação profissional que valorizem a 
experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação profiss:onal, de cursos 
voltados â complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes. 
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Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50º/o (cinquen~a por cento) dos orofes.sores da educação 
básica, até o últ!mo ano de v!gêrcia aeste PNE e garantir a todos {as) os {as) profissionais da educaçêo !:>ás:ca 
formação continuada em sua área de atuação, oonsidera!"do as necessidades, demandas e conteX:ualizações 

dos sistemas de ensino. ·"~-: ~·-·""" " ·~:-;-·-·~ ...... ·-~'+ .. -· ,··,, .. ,. ;;::. __ 1.:Jl!r, . 
' ~ ' ---~·--- ' ' -... ' 

Estratégias: :'CL'.·:r·S ·J...'J , 
1 

, 
' ··-- ·- '"' .,. •.. :. : ;:::;:: -:::~..;;:.:::::··;;--::;,":,. .i~'.·: :b .·;.: ' _, 

16.1} rea11.tar, en regime de colaboração. o p!anejamenío estratégico para dimensionamen!o da 
demanda por forlT'ação continuada e fomertar a respectiva oferta por parle das ínslituições públicas de 
educação superic', de forma orgânica e articulada às poFtrcas de formação dos Estados, do Dislr'to Federal e 
dos ~ilunicfp;os; 

i6.2) consolidar política nacional oe formação de professores e professoras da edvcação básica, 
definindo dlrelrir.es nacionais, áreas prioritár1as, instituições fof!ladoras e processos oe certificação das 
atividades formativas; 

16 3) expandir programa de corrposiçác de acervo de obras didáticas, paradioáticas e de !i1eralura e de 
dic:onàrios, e programa especifico de acesso a bens culturais, 1nc1ulndo obras e materiais produzidos em Libras 
e em Brall!e ser-:1 prejuízo de outros, a serem aisponibilizados para os professores e as professoras da :-ede 
pública de educação básica, favc•ece:1do a construç:ao oo conhecimerto e a valorização da cu!L1ra da 
investigação. 

16.4J ampl'ar e corsol:dar porlal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das professoras 
da educação básica, dispon!blllzando gratuitalT'ente materiais didáticos e pedagógicos suplenen:ares. :ne;usive 
aqueles com formato a:essível; 

í6.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para oós~graduaç.!!lo dos professores e das pro~essoras e 
demais profissíonais da ed:Jcação básica: 

16.6) fortalecer a formação dos pro•essores e das professoras das escolas p.Jblícas de educação básica, 
por meio da imp1ementação das ações do Plano Nacioral do Livro e Leitura e da lnsttuição de programa 
nacionat de disporibifização de recursos Para acesso a bens cultu:ais pelo magislé .. io público. 

Meta 17· valorizar os (as) prcfiss1onais do magistério das redes públicas de educação básica oe forr"'la a 
equ;parar seu rendimento médio ao Cos (as) demais profissíor;a;s com esco'aridade equiva1erte, até o 1inal ao 
sexta ano de vigênc1a deste PNE, 

Estratégias· 

17.1} co'1Stituir. por iniciativa do Ministér:o da Educação, até o f!1a! dú pr:meiro ano de vigência deste 
PNE, fórum permanente, com rep~esentação da União. dos Estados, do Oist•ito federal, dos Mur1clpios e doo 
trabalnadorés da educaçã::;. para acompan"lamento da atuaiização progressiva do valor do piso salaria1 nac~onal 

pa::a os profissionais do magistério púbhco da edu:::ação básica; 

17.2) consti1..iir como tarefa do fórum perrnanen'!e o acompan:1al'r'ento da evoluÇão salarial por meic de 
ind:caaores da Pesquisa Nacic;iaJ por Amostra de Domicílios • PNAD, periodicame'lte divu:gados pela 
Fundação lrstituto Brasi!e'ro de Geografia e Es~a!fstJca • JBGE; 

17.3) imp!e!'T'entar, no êmb1to da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Mur1cipios, p:a."IOS de 
Carreira para os {as) profissionais do magísté•io das reaes pUblicas de educação básica, observados os 
critérios estaOe!ec;dos na L..ª1..f'_º-1U3JLJ;tª---1íist~.~_Q, com implan:ação gradual do cumprimente da 
jornada de trabalno em urn Ur:ico estabelecimento escolar; 

17.4} ampliar a assistência financeira especifica da União aos ertes federaaos para implementação de 
polit;cas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial raciona. profissional. 

Meta 18: assegurar no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os {as) 
profissionais da educação básica e supenor pública de toaos os sistemas de ensino e, oara o plano de Carreira 
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doo (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional p•ofissional, 

def1n1do em lei federal, rios termos do inciso VIH do art 206 da Cons~~ ~;id:ra: r \ ,. Í' ~·\ 

• 1 )~. '" J..1,]i_t.;._. ___ ~-" ~\~. 1 
Estratégias - J ' 

' , •' t f'. C I " , ~:.: __ ." ·:: .:;;/;:;_-;,· ;~-, --::: _: ":;.·-;::_ .. ~ . ,, 
18.1) estruturar as redes p(,blicas de educação básica ae modo qJe. até o inicio do terceiro aro de 

vlgêr.cia deste PNE, 90º/Ó (noventa por cento), r.o rn!nimo. dos respectivos profissionais ao magistério e 50ª.-b 
(cinquenia por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não ooce1tes sejam ocupantes de 
cargos de provimento efe:ivo e estejam em exercfc;o nas reoes escolares a que se encontrem vinci.,Jados; 

18 2} implantar, nas redes púb.ícas de educaçâo bâsíca e superior, acompanhamento dos profss:cnais 
:niciantes, s;;pervls:o11ados por equipe de profissiona.s experientes. a fim de fundamentar, com base em 
avahaçao documentada, a decis~o pela efetivação após o estágio probatório e cferecer, durante esse per;odo, 
curso de aprofundarnento de estudos na área de aluação do (a) professor (a), oom destaoue para os conteúdos 
a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina; 

18.3) realizar. por iniciativa do Ministério da Educaçao, a cada 2 (dois) anos a parl1r do segundo ano de 
vigéncia des!e PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito Federa: e os Municípios, mediante 
adesão. "ª realização de concursos públicos de adrnissão de profissionais do magistério da educaçêo bás ca 

,... plíb!ica,· 

18.4) prever, nos planos oe Carreira dos profissicnais da educação dos Estados, do Distnto Federa! e dos 
Mun'.c!pios, licenças remuneradas e incentivos pa"a qualificação profissional, inclusive em nível de 
pós-graduação s!rícto sensu; 

18.5} realizar anualmente, a par!ir do seç;undo ano de vigência deste PNE por iniciativa do Ministér:o da 
Educação, em regime de cotaboraçãc, o censo dos (as} profissiona:s aa educação básica de outros segmentes 
que não os oo mag:·stério; 

18,6) co1siderar as espeCficidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades ;ndígenas e 
qu!!ombolas no provimerito de cargos etetivos para essas escolas; 

18.7) priorii:ar o repasse de transferê~cias federais vo!untàr'as. na área de educação, para os Es:ados, o 
Distrito Federal e os Municípios qt..e tenham aprovado lei especifica estabelecendo planos de Carreira para os 
(as) profissionais da edl1cação; 

18.8) estlMu!ar a existência de comissões permane"'!tes de profiss!ona;s da educação de todos os 
,... sisle(>)as de ensino; err. todas as irstâncias da Federação, Pª'ª subsidiar os órgãos corr.petentes na 

elaboração, reest~uturação e implementaçã::> dos planos de Carreira. 

24 de 26 

Meta 19: assegurar cond;ções, rio prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrát·ca da 
educação. associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à corsulta pública à comurtdade escolar, 
no âmbito das esco'as públicas. prevendo recursos e apoio técnico da U:"iião para tan:o. 

Estratégias: 

19,1) priorizar o repasse de t:·ansferê."lclas voluntârias da un;ão na área da educação para os erites 
federados que tennam aprovado legislação específica oue regulamente a rr.atéria r.a áfea de sua abrangênc.:a. 
respeitando~se a legislação nacional, e que considere, oorjuntamente, para a noMeação dos diretores e 
diretoras de escola, critérios técnicos ae Mêrito e aesempenho bem como a partic1paçêo da comunidade 
escolar: 

19.2) ampliar os programas de apoie e formação aos (ás) conse1helros (as} dos conse'hos de 
aco"flpa,1hame~to e cont":)Je social do Fundeb, dos conse!hos de alime:'ltaçào es::ola~ aos co'"lsellios reg:o.'1ais 
e de outros e aos (ás) representantes educac1or.ais em demajs conselhos de acompanhamento de poFticas 
púbiicas, garar-tíndc a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equ'pamentos e meios 
de transporte para visitas a rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas ft:nçóes; 
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19.3) incenhvar os Eslados o D1st•ito Federa! e os Municípios a constituírem Fóruns Permanen:es de 
Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, estad.1ais-e ·dislr1ti:,l;be;:i-1·como efe~ o· 
acomoanhaMento da execução deste PNE e dos seus planos de educaçêo; · . 1 _'. /;,_. ·-> ;.-~lt.:_ --·-·-------i1 .. t"·-· : 

. '!''\ ~\ . ' ! ·., • ~ ,; __ , ~ - 1 -

19.4) es!imular, em todas as redes de educação básica, a consti:u/ção-~~-f0ífãfê6iir81tcFW7 - ros·::._. 
estudant's e associações de pais, assegurando-se-lhes. inclusive. espaços adequados e co.r1.dições de 
funcionarnento :las escolas e fomentardo a sua articulação orgânica com os conselhos escolarns, por rneio das 
respectivas represer.tações: 

19.5) estimu!ar a constituição e o ~ortalecirnento de conselhos escolares e conselhos muricipais de 
edvcação, como instru'Tientos de participação e fiscalização na gestão escoia~ e educacional, .ncivsive por meio 
de programas de formação de corselheiros_ assegura:1do-se cc:idiçCes de ful"lcionamento a1.1tônof"f10, 

19.6) estimular a parlic1paçâo e a consulta de profissionais da ed.Jcação, alwnos {as) e seus fa'Tlilia~es r.a 
formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares. planes de gestão esco:ar e regimentos 
escolares, asseg:.irando a participação dos pais na avaliação de doce11tes e gestores escolares; 

19.7} favorecer processos de autonomia pedagógica, administra~iva e de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino; 

19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares. oem como aplicar prova 
r-acional específica a fim de subsidiar a deínição de cr:térios objetivos para o provimento dos cargos, cJjos 
-esultados possam ser utiLzados por adesão. 

Mela 20: ampliar o investimen'.o púb!ico em educação p:Jblica de forma a atingir, no minimo, o patama: 
de 7% (sete por ceflto) do Produto lrterro Bruto • P!B do País r,o 5~ (quinto) ano de v;gência desla Le, e, ro 
m!nimo o equivale11te a 10'%i (dez por cento) do PIB ao fina! do decênio. 

Estratégias: 

20.1) garant:r fontes de f'.nanciamento per'i'lanentes e suslentave.s para :odos os niveís, e:apas e 
modalidades da educação básica, observar.do~se as pol'i:icas de co'.aboraç;Jio entre os entes federados, em 

especial as decorrentes do art 60 do Ato da$. Dispos'yões º'º:lst:tuc1ona1g Transitórias e do_§_ 1° do 0;1rt. 75 <:!1ª 
Lei n° 9 394. de 20 de de~m.Q,ro de 1film_. que tratam da capacidade de atendinenco e do esforço f,s~at de cada 
ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz oo padrão de q1,;ahdade nacional 

20.2) aperfeiçoar e amplrar os mecanismos de acomparhamento da arrecadação da con::r;buiçáo socia1 

do salário-educação; 

20.3} destinar à n;anu!enção e C:esenvo!v,mento do ersino. em acréscimo aos recJrsos vinculados nos 
termos do 'ª11,_212 da. Constj~f.\'t91'í'~t na forma da lei especí'ica, a parcela aa parlicipação no resu'tado cu 
da compensação financeira pela exp1oração de petróleo e gás ratural e oi.Jtros •ecu:-sos, com a finalidade de 
cumprimento da mela prevista no inç~~v.td2..ª--.~~tllY~.~-çJ: 

20.4) fortalecer os mecat'!ismos e os it'!stromentos que assegurem, ros termos do ~W$.!,fo Yrlk<~bLar.L 

~~ Corri~ll!í:!f nº j_~ __ '.4 de rn_aio ºª·_200Q, a transparên~·a e o con~role soc:ai na u!1!ização dos 
recursos públicos aplicados em educação, espec1a!mente a realização de audiências públicas, a criação de 
portais eletrônicos de transparência e a capaci;açâo dos membros de conse!hos de acc'i'lpanhamento e 
controle social do Fundob, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as Sectetarias de Edi.Jcação dos 
Estados e dos Municlpios e os T"ibunais de Contas da União, dos Estados e dos Munic!pios; 

20.5) desenvolver, por meio do !nstitu~o Nacional de Estudos e Pesquisas Educacioriaís Anis:o Teixeira -
INEP, estudos e acompanhamento regular dos investimentcs e custes por akino da educação ::oasica e supe~1or 
pdblica, ern todas as suas etapas e modalidades; 

20.6) no prazo de 2 \dois} anos da vigênCJa deste PNE, serâ lmp!antadc o Custo Aluno-Ot..a!ídade ir;1cial ~ 
CAQi. rezerericiado no conjunto de paaróes mínimos estabelecidos na le91s!ação educacional e cujo 
financiamento será calc0laao com base nos respec~ivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-
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~~~~di:zagem e sera progressivamente reajustado até a implenenta~~ ~~~C~:~~o#.<ft1~~~e ,,
' . " . _ld;ll!: ··--·-·----·~"··\· ?i' ,~,, 

20 7) implementar o Custa Aluno 0Ja!idade - CAQ ccMa parêMet~:-~f~xx~n:lento-:.da ed~ 
de todas etapas e moda;idades da educação bâsica, a oartir do câ!culo e do acompanhamento regular dos 
Zndicadores de gastos educac'.onais wm investimentos em quali'icaçêo e re'Tluneração oo pessoal do::é>'lte e 
dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de 
;nsta!ações e equipamen!os necessários ao ensino e em aquisição de material didàtico--esco!ar, alimentação e 
transporte escolar'. 

20.8) o CAQ sera definido no prazo de 3 {três) anos e será continua'Tlente aj~stado, com base em 
metodologia formulada pelo M;nistério da Educação· ~.AEC e acomoanhado pe;a Fórum Nacional de Edi.:cação 
- FNE. pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da Cãmera dos Deputados 
e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Feaera1, 

20.9) regu!amentaro parágrafo l:nicc do art._23 e o art. 211 dª-.COPS!)tu1çjo Federal, no prazo de 2 (dois.) 
anos, por le; complementar, ae forma a estabelecer as '1ormas de cooperação enrre a União_ os Estados, o 
Distrito Feaeta! e os Municlpios. em matér:a educacional, e a articulação do sisteMa nacional de educação em 
regime de colaboração, com equi!íbrio na repartição das resporisab!!idades e dos recurses e efetivo 
cumprimen!o das f~nções redistributiva e supletiva da Ut'liêo no combate as desigualdades educacio.'1ais 
regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordes! 

20. 1 :>) caberá á União, na forma da lei a complementação de recursos financeiros a todos os Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios que não consegi..irem abng1r o valor do CAOi e, oosleriormerte. do CAQ: 

20. 11) aprovar, no prazo de 1 (um) ario, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de 
qualidade na educação bási::a, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade 
aferidas oor institu~os oficiais de avaliação educacicriais; 

20.12) definir critérios para d;slriouição dos recurses adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, 
que considerem a equaH:zação das opor!unidades educacionais. a vu!nerabilidade socioeconõrr:•ca e o 
comprorrisso técnico e de gestão do sislema de ensino, a serem pactuados ra instância prevista no~ do a!1. 
7º.~_Let 

• 
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APRESENTAÇÃO 

1. MENSAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Passadas dais anos de implantaçiio do Plano Municipal 

de Educoçõa de Bouru ~ PME, é tempo de ovo/lar. Avaliar a 

que foi, como foi feitof e a que não foi feito e porque nõo 

acorreu. Esta intenção de avaliar Implica em uma cloro 

atitude de transparência e compreensão de que a educação é 

de todos e por isso part1/hada o compromisso e a 

responsabilidade. 

Temos alguns desafios pela frente, o de garantir o 

participação da comunjdode escolar e da sociedade civil no 

processo ovofiativo do PME~ com suas díretrizes, objetivas e 

metas, bem como Incorporar as metas nacionais do Plano 

Nacional de Educação - PNE ao nossa Plano Municipal de 

Educação. 

Esta tarefa implica a participação de todo a sociedade 

no construção de umo educação de quaJidade e acesslvel o 

todas 

Vera Mariza Regino Casério 



2. AVALIAÇÃO BIENAL (2012-2014) DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (2012-2021)- EXIG~NCIA LEGAL 

(ELSDZONTA1 

LUIZ HENRIQUE MARTIM HERRERA 2 

A cidade de Bauru tem seu Plano Municipal de Educação desde agosto de 2012. Seu 

processo de elaboração - tendo como norte o princípio da participação popular -

proporcionou momentos sem precedentes. 

No segundo semestre do ano de 2011 a Secretaria Municipal da Educação e o Conselho 

Municipal de Educação deram início ao processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação. 

Do dia 31 de outubro de 2011 a 08 de março de 2012, as escolas e comunidades, de 

forma individual ou por meio de plenárias livres, analisaram e discutiram um documento

base. O documento apresentava dados estatísticos oficiais sobre todos os níveis e 

modalidades de ensino, bem como sobre temas transversais ligados à educação; para cada 

assunto um texto acadêmico dava suporte teórico para o participante. 

No dia 9 de março de 2012, na Instituição Toledo de Ensino, ocorreu a Pré-conferência 

Municipal - Encontro Temático. Foram 681 participantes, inscritos nos 13 temas sugeridos no 

documento-base. No total foram apresentadas 172 proposições. Na oportunidade da pré-

conferência foram credenciados 185 delegados para a Conferência Municipal de Educação, 

realizada em duas etapas: dia 13 e 26 de abril de 2012. 

Nesses dois dias os delegados presentes debateram e votaram todas as proposições 

consolidadas e sistematizadas, considerando as propostas constantes do Documento-base e 

as originadas na Pré-conferência; houve também contribuição da comunidade em geral, as 

quais foram encaminhadas via formulário on fine de participação, disponibilizado no site da 

prefeitura. Foram recebidas 519 proposições. 

Para a Conferência Municipal de Educação, portanto, a Comissão Executiva sistematizou 

todas as 862 proposições para serem avaliadas, debatidas e aprovadas para um período de 10 

'Doutor em Psicologia Social e Professor do Departamento de Psicologio da UNESP, Compus de Bauru; Coordenador do Comissão Executivo 
de Avaliação Bienal e de Adequação do Plano Municipal de Educação. 
'Advogado. Mestre em Teoria do Direito e do Estado IUNIVEM); Especialista em Filosofia Moderna e Contemporânea (UEL); Espec1al1sta em 
Filosofia Polltica e Jurldica (UEL), Especialista em Antropologia (USC). Membro da Comissão Executiva de Aval lação Bienal e de Adequaç~o do 
Plano Municipal de Educação. 



anos (2012~2021). Dividiram-se as propostas em quatro (04) grupos; propostas do 

documento-base, propostas da pré-conferência, propostas consideradas inexequíveis e 

propostas consolidadas. 

Cada delegado habilitado à Conferência Municipal de Educação recebeu uma cópia de 

todas as propostas relacionadas aos temas centrais e transversais (elaborou-se um caderr,o 

contendo todas as propostas conjugadas - "propostas sistematizadas"}, Os delegados podiam 

analisar iivremente quaisquer propostas, apresentando proposições de nova redação ou 

supressão, 

Após os debates - conforme Regimento aprovado na Conferência - a mesa colocava a 

redação para votação; havia uma equipe de digitadores que consolidavam as modificações, 

projetando-as em tempo real para a plenária. Esse procedimento foi repetido para cada uma 

das propostas, resultando em 16 horas de trabalho. 

O documento final - com 288 proposições, dentre diretrii.es, metas e objetivos - foi 

entregue para o Prefeito Munlcfpal e para a Câmara Municipal no dia 08 de mala de 2012, em 

sessão solene realizada no salão da Ordem dos Advogados do Brasil -Subseção Bauru. 

O documento, com 313 páginas, fol referendado pela Câmara Municipal de Bauru 

mediante a aprovação da Lei Munícipal n2 6.250, de 20 de agosto de 2.012, na qual dispõe: 

"Art. le. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante do documento anexo, para 

o decênio 2.012/2.021, cujo texto passa a integrar a presente leí." 

Agora, por exigência legal, encerrado um ciclo de dois anos (2012/2014), e de 

incumbência da Secretaria Municipal da Educação e do Conseiho Munlclpa! de Educação 

avaliar as ações do município - € do estado e da união em regime de cooperação - frente às 

diretrizes, objetivos e metas estabelecidas para 10 anos, 

O art, 52 da Lei Municipal n!! 6.250, de 20 de agosto de 2.012, em consonância com as 

diretrizes nacionais, dispõe que deve o Plano Munícipal de Educação ser avaliado 

bienalmente, em fórum organizado pelo Conselho Municipal de Educação e a Secretaria 

Municipal da Educação. 

Nesse ínterim, entretanto, houve a aprovaçilío do Plano Nacfonal de Educação {2014-

2024), no qual se estabeleceu novas metas para a educação nacional {Lei Federa! nº 13.00S, 

de 25 de junho de 2014). 
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Diante disso, à Secretaria Municipal da Educação e ao Conselho Municipal de Educação 

surgiu uma dupla tarefa: 

1. atualizar os dados estatísticos do PME e proporcionar à comunidade a avaliação 

de seu primeiro biênio {2012-2014); 

2. analisar as diretrizes, metas e estratégias nacionais e cotejá-las com as do PME 

(Art. Bº., Lei no. 13.005/2014). 

Para tanto, foi nomeada um Comissão Executiva (Decreto Municipal nº 12.611, de 27 de 

outubro de 2014) com a incumbência de coordenar o desenvolvimento do processo de 

Avaliação Bienal do Plano Municipal de Educação - PME e de sua adequação ao Plano 

Nacional de Educação. 

Esta comissão avaliou todas as diretrizes e metas municipais e articulou com os demais 

entes federados a avaliação das diretrizes e metas municipais de competência do Estado e da 

União. 

Como resultado, apresenta-se este documento, com 315 páginas, organizado em duas 

partes: Parte I - Avaliação Bienal do Plano Municipal de Educação - PME, contendo o 

diagnóstico dos dados estatísticos e a avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do 

PME de todos os níveis e modalidades de ensino e demais temas relacionados à educação e 

Parte li -Adequação do PME ao Plano Nacional de Educação (2014-2023), contendo tabela de 

correspondência e estratégias adotadas pelos entes federados. Nesta última parte a Comissão 

Executiva se incumbiu de apresentar um esboço de quais as metas nacionais que devem ser 

incorporadas ao PME e quais aquelas que são de competência exclusiva da União. 



PARTE 1 
Avaliação Bienal do Plano Municipal de Educação - PME 

I - NIVEIS DE ENSINO 

A - EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. , , EDUCAÇÃO INFANTIL , 

1.1. Diagnóstico 

A população em ldade escolar da educação infantil (O a 6 anos até 2008 e O a 5 anos 

a partir de 2009), de Bauru, ao longo dos Ultimas 10 anos tem diminuído, conforme podemos 

perceber no gráfico a seguir; 
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2001 
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19.691 19.364 19.028 18.699 18.36& 18.013 17.658 17 299 16.935 ' 16.579 1\i732 ' 16.882 17.029 17.170 17.306 17.0 

' 
76 

' ' 

i ' ' 
' -~ 

1 i ' i i 
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TOTAL 33.546 32.9!Jl . 32.409 13~-805 ! 31.187 30.566 : 29,9341 29317 ; 25.104 25.132 i 25.352 25.463 25.567 25.4 
1 l .. i 

• {Em deoxtênda dr lef federal no. 11.114, de fevereiro de Z006, o ensino fundamental de !J anas, inkia·se 0-0s 6 anos de idade, a partir de 1008, o que 

determina os pr6xima1; análises da educação infontiJ serem feitas c:cm faixas de Idade de Do 3 anas e 4 a 5 anos de Idade) 

Os resultados demonstram que a população em idade de O a 3 anos decresce de 2001 a 2010 e cresce de 2011 até 2015, mas estabiliza 

em 2016. Já a população em idade escolar de 4 a 5 anos decresce de 2001 a 2010 e permanece estabilizada até 2016. 

' ' 
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População em idade escola de O a 6 anos ' População em idade escolar de o a 5 anos 
~-----· 

.. -· ~-.. -
$EA.OE 2014 ' 2-0ot ' 2002 1 """ ~·· ---·· """ 2011 --":Z012 2013 - J -. Z0l4 

·-' 2004 .J. 2005 2005 ""'YT 200' 
, ... 

1 

____ .. , 
População em 

34.678 34.122 i 33,546 
idade t?scolat ' 

2 ! ' 4.970 25.104 25.232 25.232 ' 25.463 ' 3.2.981 

' 
32.409 31.805 31.187 30.566 25.506 

Matriculas na ' ' ' . 
educação 17 .043 17 893 ' 19.471 20.681 18.~65 16 602 15.762 15.098 13.58.9 1 4.015 13.954 14.733 1.5.433 15.704 

• ínfantii i -Pon:entagem ! 
' das. ' ' ! . matriculas em 

relação à 
49,14% 52,41% 58,04% 

população em 
idade escolar 

6,12% 55,58% 53,39% 61,16% 61,•j 
--~'------

• 1 

52,19%-~'-º·_54_"~~ .. ,3'" I '")' 
62,70% 55,04% 

Verificamos também um aumento da cobertura de vagas em relação ao número de habitantes nos últimos 5 anos. 

Em 2001, as matriculas iniciais representavam 49,15% do total de crianças de O a 6 anos na cidade. Em 2010, as matrículas iniciais 

representaram 56,12% do total de crianças de O a 5 anos, e em 2014, esta (Obertura alcançou 61,67%. 

No período de vigência do Plano Municipal (20/08/2012 -lei 6.250) até 2014, houve um aumento na cobertura de vagas de o a 5 anos 

de 3,28%, 
~ ... 
o 
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Quando analisamos os dados de matrícula inicia; da Educação !rfanti; 

Municipal em Bauru, também percebemos uma diminuição ao longo de 2001 a 2008, 

De um total de 13.358 matriculas iniciais em 2001, envolvendo a rede municipal, o 

número caiu para 10.724 em 2008. Enquanto a população em idade escolar de O a 6 

anos caiu 11,85%, as matrículas caíram 19, 72%, representando uma diminuição no 

investimento de aumento de vagas. 

EduCQfão Infantil· M·attíwla Inicial por Dependência Admln!stratlVil . 
i Munlefpnls oa 

SE ADE 2014 (O a 6 anos até 2008 e O a 5 anos a partir de 2009) 
Educação hifantil 

Ano/Dependência Total Rede Municipal Rede privada Munl(;lpal 

2001 17.043 13.358 3.685 -.... "._ 

2002 17.893 13.718 ' 4.099 . 
--·- ·······-- .... 

2003 19,471 14.387 5.001 17.105.073 

2004 20,681 15 138 5.424 . 

2005 1 18 165 13.027 5.058 Z5J!16.894 

2006 1 16.602 12.546 4.019 26.573 573 

2007 ' 15.762 11.847 ' Ei8ti2 41.52:..863 

2008 15.098 10 724 4.361 51.249.276 

:Z-009 . ' '"13.589 9.4<":7 4.139 52.957.382 
........ . .. ..... ~ 

' 20l<J *14.015 
1 

8.611 5.350 
1 

2011 "'13.954 ' 8 554 5 355 ' ' ' --
2012 "'14.733 ' 8.682 6.011 ' 

' ' ' 

' 
' 

.... ~~ 

1 

2013 '"15.433 8.956 6.423 .... ·-
2014 "15.104 9.100 6.546 

..... - .. • Em de<:orrencu1 de lei federal no. 11.274, de fevere1ro de 2006, do enslno fundamental, dé 9 anó$, 1n1c;,ando
se aos ti anos de idade, as crianças de ti anos da rede m1.1nicipal foram gradativamente par.11 o ensino 
fundamental, a partir do infdo de 2008, sendo tran:!ifetidas da pré-escola para o ensino fundamental do 
município 4.779 em 2009, e 3.536 em 2010. 

Em 2012, as matrículas iniciais representaram 58139% do total de çrlanças de 

O a 5 anos, e em 2014, as matriculas representaram 61167% do total de crianças de O a 

5 anos" 

Cabe também esc!arei:er que os dados apresentados pela Fundação Seade no 

que se refere à Rede Privada, lnc!uem as escolas convenladas com a Secretaria 

Municipal de Educação. São 29 escolas, com 3.281 alunos em 2014 e representaram 

investimentos de R$ 8.040.407,16. 

1 
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Educação Infantil: O a 3 anos -Creche - População em Idade Escolar e Matricula inicial por 

Dependência Administrativa -SEADE 2014 

População %de 

Ano/Depe de O a 3 cobertura Rede 
ndência de 

Total Rede privada 
anos Municipal 

matrículas 

2001 19.691 19,37% 3.814 2.582 1.232 

2002 19.364 20,46% 3.963 2.654 1.281 

2003 19.028 30,51% 5.805 3.348 2.385 

2004 18.699 34,85% 6.516 3.931 2.506 

2005 18.368 22,03% 4.046 2.065 1.942 

2006 18.013 21,69% 3.908 2.524 1.358 

2007 17.658 19,32% 3.411 1.885 1.485 

2008 17.299 21,24% 3.674 1.958 1.707 

2009 16.935 28,36% 4.803 2.945 1.855 

2010 16.579 36,47% 6.047 3.354 2.653 

2011 16.732 37,35% 6.249 3.574 2.652 

2012 16.882 44,74% 7.553 4.328 3.199 

2013 17.029 43,49% 7.406 4.035 3.330 

2014 17.170 44,19% 7.588 4.197 3.352 

2015 17.306 

2016 17.076 

2017 16.840 

2018 16.603 

2019 16.360 

2020 16.116 

* 50% em 2020 = 8.058 crianças de O a 3 anos 

As metas definidas no Plano Nacional de Educação para a taxa de matrícula na 

educação infantil de O a 3 anos de idade (2014 / 2024 - Lei 13.005, de 25/06/2014) é 

de 50% (cinqüenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência 

do PNE (2.021). A cidade já alcançou 44,19% em 2.014. Nesta perspectiva, é possível 

alcançar a meta nacional antes do prazo estabelecido, desde que se ampliem as vagas. 

13 
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_M~trfculas iniclafs no Ensino lnfantif - CRECHE- O a 3 anos - por Oependênc:la Administrativa, 
de 2001 a 2014- Fonte: SEADE 
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-ff-PRIVADA 

A população urbana em Idade de O a 3 anos, segundo os setores censitários de 

B;:iuru, Censo 2010 do IBGE, era de 16.328 crianças, e foram matriculadas 6.047 

crianças, incluindo a Rede Municipal e a Rede Privada, o que representava um índice 

de cobertura de 37% de matrículas iniciais no contexto urbano da cidade. Em 2014, a 

população de crianças de O a 3 anos era de 17.170, e foram matriculadas 7.588 

crianças, representando um índice de cobertura de 44,19% de matriculas. Ocorreu 

evolução significativa da cobertura de vagas para crianças de O a 3 anos. 

Os dados indicam atualmente que 9.582 crianças não frequentam creche na 

cidade. Cabe destacar que nem todas as famílias colocam seus filhos em creches, quer 

seja pUblica ou privada. 

.1 
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Relação entre matrículas para o Ensino Infantil - CRECHE - O a 3 anos e 
a população em idade escolar de O a 3 anos com projeção até 2020 -

Fonte: SEADE 2014 

-População de O a 3 anos 

"Matriculas de O a 3 anos Total 

Há uma clara tendência de queda no número de crianças em idade escolar de 

O a 3 anos em Bauru, de 2001 até 2010. Entretanto, de 2011 a 2015, prevê-se um leve 

aumento dessa população, e e a partir daí decrescendo até 2020, com 16.116 crianças 

de O a 3 anos. 

Hoje alcançamos um índice de cobertura de escolarização dos atuais 44,19% e 

a meta é de 50% até 2021. Se Considerarmos a população de O a 3 anos de 2016 

(projeção) de 17.076, 50% representarão 8.538 crianças a serem matriculadas .. Já 

alcançamos o número de 7.588 matrículas em 2014. 

O município atualmente cobre 55,3% das vagas existentes e as escolas 

privadas respondem 44,7% restantes. Ao projetarmos esta mesma proporção em 

2020, o município terá que oferecer pelo menos 4.456 vagas e as escolas privadas 

terão que oferecer pelo menos 3.602 vagas, para atenderem ao previsto no Plano 

Nacional de Educação, de pelo menos 50% das crianças de O a 3 anos matriculadas em 

creche na cidade até 2021. 

A média de alunos por turma em Creches, em valores absolutos no município 

de Bauru caiu de 15,7 alunos em 2010 para 13,7 no Sistema Municipal e de 11,5 para 

11,4 na Rede Privada, em 2014, o que significa uma melhoria nas condições de 

assistência à criança em sala de aula. 

15 
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1 Média de alunos por turma~ CRECHE-O a 3 .a~os Fonte: INEP 2014 

' Dependência Admlnistrativa 2010 2014 ' ' 
' 13,7 ' Municipal 15,7 ' ' 

L ___ ._ Privada 11,5 
··---- . 

11,4 

A média de alunos por turma na Pré-Escola, em valores absolutos no município 

de Bauru melhorou de 21,5 alunos em 2010 para 20,0 no Sistema Mun;cipa! e piorou 

de 13,9 para 15,3 na Rede Privada, em 2014. 

Médla de alunos póríurnra-PM'·ESCO!.A ~4a S ~nos fonte; INEP 
2014 --

Dependência Administrativa ! 2010 2014 
------ ------------

' ' Municipal ' 21,S 20,0 ' ' ' ' 
' ' 

Privada ' 13,9 15,3 
--------------------------~ 

O número total de matrículas iniciais para a Pré-Escola em Bauru aumentou 

do período de vigência do Plano Municipal de Educação até o momento. Cabe destacar 

que de 2009 para cá, tendo em vista a legislação federal no, ll.274, a contagem das 

matrículas iniciais refere-se a crianças na faixa de 4 a S anos. 

EduciÇão Infantil• Prê Escola 4 a 6anose4 a 5 anos Matricula 1niclal por Oependênda . - - . 
Administrativa Fonte: SEADE 2014 

. Ano/Dependência Total Municipal Estadual Privada 

' 
' ' 
' ' ' 

' ' 

---~ 

2001 13.229 10.776 . 2_453 

2002 ' 13.930 11.064 '"' 2J~18 ' ' ............• 
2003 ' 13.666 11.039 l1 2,516 

2004 14.165 
' 

11.207 "' 2.918 

wos 14.119 ' 10.962 ' 41 3,116 ' ' +--· ----------
2006 12.694 ' 10.G22 ' ll 2.661 

' ' 
2007 12.351 ' 9.962 ' 12 2.377 ' 

2008 11424 8.766 4 2.654 
-----· ·····--

2009 ' *8.786 ; 6.502 . 2.284 
·--·---· 

2010 
' 

"'7.9'68 5.257 ' 14 2.697 .. .......... 
' 

"'" ' ~7.70S. 4.98.0 22 2 703 ' 
' ····-······· 

2012 •7,180 4.354 14 2.812 

2013 *8.027 4.921 13 3.093 ........... ------2014 •B.116 4.903 09 3.194 
----·----· 

•Em de<orrência de lei federal no 11.274, de fevere1to de 2006, do en>ino fLrndamental, de 9 anos, lnltlando· 
.se aos 6 ª"ot de Idade, as cr!an~a~ de 6 anos da rede muniçipal f01am gradativamente para o ensino 
f1.1ndarnental, a partir do inkio de 1008, sendo transferidas da pré-escola para o eru!no fundamerital do 

mun1cfplo 4.779 em 2009, e 3.536 CM 2010. 

=· 
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A participação do ensino público e."TI relação ao total de matriculas iniciais r:a 

faixa de 4 a 5 anos em 2010 foi de 66,15%, e no ensino privado de 33,85%. Jâ em 2014, 

sua participação foi de 60,4% e no ensino privado foi de 39,6~(,, revelando maior 

evolução no ensino privado que no público. 

9.0CC 

B.000 

7.000 

Educação infantil: Pré~Escola - 4 a S anos - Matricula inicial por 
Dependência Administrativa 2010 a 2014 

Fonte: SEADE. 

6.000 i-----· 
5.000 -- --./?'~-=--·~ -

•' ,.,.-- ' 
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1 3 000 

2.000 

1 ~~- ,_.•---·-·-· .,!_' __ -_;.,_-.,.--·~~-z,,.-~,. 

r_ 
1.000 

1 
0 '!r-_2_0_1_0---~-J-,-,---2-0-,-,---,-0-1-,---,-0-:4------,_J 

-----
As matrículas caíram em 2012, mas voltaram a crescer em 2013, com peqJeno 

aumento em 2014. 

r 

i 

1 
' ' 

' 

1 Relação entre matriculas inh:ials para o ensino infantll - PR~~ESCOLA - 4 a 6 .. anos {até 
' 2008) e:-4 a 5 anos (i009 em diante) x População em Idade eseolar de 4 a 6 anos {até 
1 2009} e 4 a 5 l2010 em diantel - Fonte: SEAOE 
1 ANO População em idade 

1 
Matriculas i:íi<:iais - j Dlfe~ern;a po;)ulação x 

' esco!ar de 4 a 6 anos ?;'€-escola - 4 a 6 e 4 a 
1 

vaga 
5 anos ' ··-

2001 14.987 13.229 1.758 11,7% .. 
2002 14.758 :3,930 828 1 5,6% -1 200-3 14.518 13.666 1 852 ' 5,9% - ' 2004 14.282 14.165 117 0.8%.) __ , ... ···-·-
2005 14,041 14,119 (78) -0,6% 1 

4a6 -·~ 
2006 ' 13.792 12 694 1 1.098 ' 8,0% ' 

2007 1 13.529 12.351 1178 ' 8~ ' ' ,,____ ... -
2008 ::.3.267 

1 

11.424 1 1-843 1.. 13,9% i 

2009 ' 12.999 8.786 • -1 ' ' 
2010 8.391 + 7.968 423 ' 

1 50% 
·-

i 
'···~ 

' 2011 8.372 -t 7.705 $67 S,0% 
' ··-

' 4a5 2012 ' 8.350 + 7.180 1.170 ' 14,0% 

2013 8.323 + 1 8.027 296 3,6% ' ' 
~·- 2:1%1 1 2014 8.293 ... 8.116 177 1 ... -+ Projeçao 

'"4a5anosdeidade 
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A população urbana em Idade de 4 a 5 anos, segundo projeção da Funaação 

SEADE, em 2014 era de 8.293 crianças, e foram matriculadas 8.116 crianças, nas redes 

Municipal e Privada. 

Os aados indicam que 177 crianças (2,1%} não freqüentam a pré-escola na 

cidade, A taxa de cobertura corresponde a um índice de 97,9% de matrículas i'liclais no 

contexto urbano cta cidade, muito embora haja disponibilidade de atendimento na 

rede para a sua universalização. 
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Relação entre matrículas para o Ensino Infantil~ PRÉ~ESCOlA g 4 a s 
anos e a população em idade escolar de 4 a 5 anos 1 até 2020· Fonte: 

SEAOE 2015 

• • • • • 

• 
' i.-- --

i 
1 
i 
' r 
L. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-+-Pcoulação 4 a 5 11ncs 

.,...._Matr:c .. fos Totai 

Percebe-se uma tendência de estabilização no nUmero de crianças em ídade 

escolar de 4 a S anos na cidade, com probabilidade de universalizar as vagas em 2016 

para esta população. 

Considerando que a Pré··Escola é um momento estrategicamente importante 

para se iniciar a alfabetização, os dados temetem à necessidade de se buscar a 

universalização desse atendimento. 

1'0 



1.2 Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 

Na çonstituição Federal, artigo 205, a educação é garantida como direito de 

todos e, por inclusão, também das crianças de zero a seis anos, e en1 seu artigo 208, 

informa "O dever do Estado con1 a educação será efetivado mediante a garantia de(.,,) 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade". 

Também no seu inciso XXV, do Artigo 79, informa que deverá haver "assistência 

gratuita dos fl!hos e dependentes, desde o nascimento até seis anos de !oade em 

creches e pré-escolas"' {Ensino Infantil modificado para zero a cinco anos). 
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1 
ÁVALIAÇÁO 00 PtANO MUNIOPAL.OE EDUcAÇÃ0-2012 A 2014 

L EDUCAÇÃO INFANTIL 

·--·--·~--~-~-~-·.........-,' l PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 CONSIDERAÇÕES 

I
; 1. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar d~' 

população de 4 a S anos e ampliar, até 2020, 
ofE>rta de educação infantil de forma a atender 
50% da população até 3 anos, em períod 
Jntegral/parcial, opcional à família de acordo co 
a demanda da cidade e com garantia de qualidade, 

1. J;i está garantido o atendioiento para 
população de 4 a 5 anos. 
Para a faixa de O a 3 anos, em 2015, ~ 
atendimento encontra-se próximo a 50% dd 
~::::~ção e continua·se a ampliar• oferta·L-----------·--------l 

~,=.eti=..•ccº='~' -------~----!~---~-- -~--·~-- -~- i--- --- ----------··--! 
! 1. Revisar, com a participação da equipe l, As reformas e adequaçõl!S dos prédios, 1 

pedagógica da escola, no prazo de um ano, os , quanto aos itens a,b e e, vêem sendo i 
padrões de infraestrutura da legislação em vigor, 

1
. paulatinamente adequados as necessidades de 1' 

visando assegurar o atendimento das infraestrutura das escolas, com espe<:ial 
especificidades do desenvolvimento das falxas I; atenção as demandas de maior urgêncla(Entre .

1

. 

etárias atendidas nas instituições de educação 2012 a 2014, foram reformadas 9 unidades e 
infantil {creches e pré-escola), no que se refere a: implantadas 3 novas escolas), , 
a) espaço interno, com Hum~nação, insolação, 

ventilação, visão para o espaço eJ<terno, ai Entre 2012 a 2014 foram adquiridos 
materiais e mobiliários adequado para 
implemer;tação dos anibientes internos e 

rede elétrica e segurança; 
b) instalações sanitárias e 

L
' pessoal das crianças; 

e) instalações para preparo 
alimentação; 

··-~~· ··--· 

para higiene 
externos; 

e/ou serviço de ,, bj De modo geral as escolas de Educação 

-~~'~n.fantil, são)ardinad~.~bori~~a~d~"~··~- -~-------- ----·----·--· 
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ambiente íntemo e externo para o ' 1 
desenvolvimento de atividades, conforme j 
.us diretrizes curriculares para a educação · , 

d) 

' e) 1-.. 
infantil; mobiliárlo, equipamentos e i' j ' 
materials pedagógicos; j' 
arbori1ação. , ---- ---- _ _, _______________ , ____ ----- ----- ---- ·----· 

2. Está em fase final de elaboração documento ' 
que visa regulamentar padrões minimos de 
qualidade para as Instituições de educação 
infantil privadas, lucrativas ou não (sel'\'irá de 
referéncia para as públicas e parceiras). O 
documento também visa a autorização e 
funcionamento, por meio de credenciamento 

1 2. Promover a divulgação dos padrões de 
infraestrutura estabelecidos em lei, 

! contemplando as situações de credenciamento, 
autorização para o funcionamento, reforma, 
ampliação e construção de instituições de 
educação infa11ti! públicas e privadas !lucrativas e , 
não lucrativas); 1 das entidades particulares 

1 

' 3. A SME assegura semestralmente, por meio 
j do DPPPE {Departamento de Planejamento : 

3. Garantir a manutenção e expansão de vagas de ' Projeto e Pesquisas Edur.acionai.s), cursos de 1 
programas de formação ccntinuada de acesso a , 

formação continuadas aos profisslonals da ; 
todos os profissionais da educação e de Educação Infantil e das Creches Conveniadas, li 

qualidade, para atualização pérmanente e o 
f d h 

. oferecidos em diferentes horários para 
apro un amento dos con ec1mento~ dos . . . 

' . . . atender as necessidades, 1nclus1ve com , 

- --~---·----·-----.. ·------------~ ---- .. --. 
1 ..... - .. ~ ....... ~""""'""' -·~· "'· .......... ~ 

outras instituições ;.:ufturais e educativas. 

1 

4. A Secretaria Municipal da Educação em ..,:,, ""' 
4. Asr.egurar que, em um ano, o município revise convenio com as universidades vêem 1' ': .:-_ I~ 
sua política- para a f!ducação infantil, com base 1 construlndo- desde 2011 a proposta curricular 

< nas diretrizes nac1ona1s e dernals legislações em 1 para a educação infantil, com previsão de , • 
' ! 

vigor; , entrega para 2015, bem rnmo buscando 1 j 1 
, ___ , __ L ~dequar se-1:1s padrões :Je infra~trutura. ---~----- ______ ,____ , fl 7 

[5E1~-r:ar, no praz:o de um ano, orientaçõesJ ____ S~opos~~nculares-ta em fase flna_l_d_e~, _, ______________ ,, _____ j 11 ·~-1·-., 
l' 1 
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curriculares que considerem os direitos, as 
necessidades especificas da faixa etária atendida 
e tenham em vista a necessâria integração com o 
ensino fundamental; 1 

. .. 
implementação. 
- Formação com professores da Educação 
Infantil que atuam no Ultimo ano dessa etapa , 
e Professoras dos 19 ano do Ensino 
Fundamenta! para maior integração. 

r6,- Flaborar e atualizar 0!, pro}etos ··ped-agógic~$r-~6~.~A~s;-~;;idl.;;Je;EE;>e,;o~laa'r~e:Ssiartt~ua~l~íz~a~ir.~>m~oJ,s;ddaa.d:J,o;;s;l---··-·-------··----·--···---1 

i 
L 

das escolas, a partir da revisão da politlca e das e anexos de seus PPP e após a implementação 
orientações curriculares da educação ínfanti!, da Proposta Curricular para a Educação 
conforme estabelecido no item anterior, lnfanlil, farão os ajustes teóricos 
envolvendo os- diversos profissionais da metodológicos. 

e<lucação, bem como os us-.~"="~"=º=''~-··---- ~e----- -----·----- _____ ---+-- -----·--------
7. Dir~cionar, pnorrtariarfi.enle, os inVestlmentoS ; 7. Os investimento são gerenciados e 
públicos municl?ais em educação para a 1 destinados prioritariamente â Educação 1 

~~~~~~t:~f:;;;~tu_r_a __ e_q_u-~d-ro-pr-ó-pr-i~--p-a-rao+·· ~~fÁ~:1~ret_a_d_a Mun;clpal da Educ.ção mantém 1----- ----------·--------·---.. --
efetivo funcionamento do sistema municipal ~e j em seu organograma profissionais para o : 
acompanhamento, controle e supervisão da ' acompanhamento, controle e supef\lisão nos 1 
educação, nos estabelecimentos ptlbllcos e estabelecimentos públicos e privados. : 
prNados, visando apoio téçnico-pedagóg1co para O apoio técnico-pedagógico é oferecido pelo ! 

a melhoria da qualidade e a garantia do DEI e DPPPE, atuando ern cursos de formação, ; 
cumprimento dos padrões estabelecidos pelas inclusive nos ATPCs. ! 
diretrizes r.a~.ionais, esta~uais e mu~.lcipais; 
9- No prazo de um ano, estabelecer normas para 9. Aii normas pa.ra acompa~·hamento, ~ontrote li 

a composição e funcionamento do si:>tema e supervisão da educação, esta~lecidas pelo 
municipal de acompanhamento, controle e CME, estão sendo cumpridas, pelo Siste1na : 
superv1sao da educação, visando a uma , Municipal da Educação. -1' 
adequada relação supef\lisor--escolas com vistas à ; 
me!hofia na qua~dade óo ensino I __ 

_J_ -----·-----···-.. -- ------~~· 
10. Assegurar acompanhamento e apolo aos · 10 A Secretana Mun1c1pal da Educação tem ! 
do<:~ntes por r':leio de ati~idades de .. estudo e 1. assegurado o acompanhame!1to e apolo~ -------···-----··-----~ 
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reflexão desenvo.fvidas nas escolas, atraves de 
equipe matricial, sob coordenação dos órgãos 

competef!~~s·~---
11. Instituir, no prazo de um ano, mecanismos 
de integração e colaboração entre os setores da 
educação, saúde e assistência na manutenção, 
expansão, administração, controle e avaliação , 

das Instituições de atendimento das crianças de 'i 
O a S anos de idade _ 

~--

12. Manter a oferta de alimentaçáo escolar j 
para as crianças atendidas na educação infantil, 
nos estabelecimentos pUblicos e ronverüados. 
por meio de colaboração financeira da União, 
do Estadi,?_ e do Municíp!~ (convénios) _____ ,-,-+ 
13. Assegurar o fornecimento dos materiais 
pedagógicos adequados às faixas etárias e às 
necessidades do trabalho educacional nos 
es:tabeleclmentos pUblicos e convenlados, de 
forma que: 
a) sejam atendidos os padrões de 

infraestrutura definidos no objetivo n" 1; 
b} sejam adqulridos e/ou repostos anualmente 1' 

os recursos pedagógicos , em especial, 
brinquedos, jogos e livros infantis, , 
garantindo aceivo diversificado, em 
quantidade e qualidade adequadas; 

c) seja adquirido e/ou mantido acervo de livros 
pata pesquisa e formação de educadores e 
pais; 

) 

docentes, por meio de atividades de estudo 
e reflexão, atraves dos ATPs e 

su-perv1siona_~? pela equip~-~-ª DPPPE. -------j~--
11. Além de contemplar em seu quadro de 
RH, uma assistente saciai, a SME mantt?m 
convênios com Universidades e Instituições 
(APAE, APICCE, SORRI e Lar Escola Santa , 
luzia), bem como, mantém parcerias com a : 
Secretaria da Saúde. 

1
1 

12. A oferta ê assegurada através do FNDE, 
FDE e fiscalizada pelo CAE. i 

' 

13. O SME adquire e repõe os materiais . 
necessârios ao desenvolvimento infantil, ' 
conforme as necessidades e possibilidades. 
Os gestores educacionais são convidados a 
participar da escolha dos itens solicitados. 
05 conselhos escolares em fase de 
implantação também participarão deste 
processo. 

'L dJ haja partil.:ip<'.lção da comunidade escolar 

______ tcolegiado~ _____ e instituiçª~~ guxiliaresJ ___ º-ª~-------------- ------··--··· 
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1-·dennição desses materiais, considerando-se 

1 

~ 
o projeto poiítico-pedagógico da unidade, 
bem como o papel do brincar e a ft.u1ção do 

... brinquedo no desenvo~.~mento infantil 
~~~~~~~--;c--~·---~~~~~~~~~----~~~~~c--~~~---·~~~~~~~--·-····~~~--~" 

1 
14. Estabelecer um programa de 14. A Secretaria fv',unlcípal da Educação 
acompanhamento das demandas por meio da mantém um cadastro único permanente e 
nianutenção de um cadastro único, permanente informatizado Gestão Escolar, acessível aos 
e informatizado, acessível, a qualquer tempo, gestores escolares, e aos demais Conselhos, 
aos Dirigentes Escolares, aos Conselhos , mediante oficio e observado o sigilo de 
Tutelares, Conselho de Direitos e de Educação e i dados pessoais, considerando o regime de 
à população, bem como banco de dados que colaboração. 
subsidiem a elaboração e a implementação de 

f---Pco.1.~.~~as PUblicas para a lnfânci~··· 
15, Criar, manter e ampliar Conselhos. Escolares ; 
e outras formas de participação da corriunidade ' 
escolar f! local na melhoria da estrutura e 
funcionamento das instituições de educação 
infantil públicas e privadas Uucrattvas e não~ 
lucrativas), bem como no enriquecimento das 
oportunidades educativas e dos recursos 
pedagógicos, garantindo·se: 
a) maior integração na relação famílla.,escola; 
b} realilação de ~uniõe'i em horários que 

tac!litem a participação da família; 
e) aumento da periodicidade das reuniões do 

Conselho de Escola, assegurando o mínimo 
dé quatro reuniões anuais, sendo duas por 
semestre; 

di rt:'alização de cursos de formação de 
conselheiros escolares e de cursos sobre o 
papel dos Conselhos a comunidade 

15. Legislação aprovada que contempla 
todos os itens previstos no objetivo: 

Implantação do Conselho escolar em 201·1; 
• Curso de Formação de Conselheiros e 
T utorf!s para ampliação em todas as 
Unidades Escolares; 
- Programa de implantação doa Indicadores 
de Qualidade na Educação Infantil -
INDIQUf. 
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escolar 
16. Estabelecer, no prai:o de 2 anos, e com a 
colabúração dos setores responsáveis pela 
educação, saúde e assistência social e de 
organizações não governamentais, Conselhos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
Conselho Tutelar, programas de orientação e 
apoio aos pais com filhos entre O e 5 anos, nos 
casos de pobreza, violência doméstica e 
desagregação familiar extrema 
17. Manter o atendimento 11arc1al e integral das 
crianças de O a 3 anos e adotar, até o final da 
década, progressivamente, o atendimento para 
todas as crianças de 4 e S anos, garantindo-se 
padrões de qualidade estabelecidos, de acordo 

) 

16. A Secretaria Municipal da Educação por 
meio do setor de assistência social e em 
parceria com a SEBES e Conselhos 
relacionados a rede de proteção da infância 
e da adolescência tem desenvolvido 
programas de orientação e apoio. 

17. O atendimento para as crianças de O a 3 é 
mantido, nas duas modalidades e o 
atendimento de 4 e 5 está progressivamente 
sendo absorvido pelo sistema de ensino. 

Hi:t:a~~-~~~id:::t~: ~::anad:o~iCdB_d_Cwwwci-v-il+www-1-8-. -A-~ .. -~~iiades escolares promovem com+wwwwwwwwwwww~············-······ -wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.j 
sobre o direito da criança à educação infantil suas comunldades eventos que favorecem a 
pública, gratuita e de qualidade bern como dos participação da família. 
deveres da família junto à Unidade Escolar 

19. Promover palestras e encontros voltados à 19. As unidades através das reun1oes de : 
' comunidade para uma maior conscientização 

1 
pais promovem a conscientlz:ação das 

quanto aos direitos e deveres às necessidades ; necessidades físicas, psicologias e sociais 
, físicas, psicoíôgicas e sociais da faixa etária etn i próprios de cada faixa etâria, 

questão, e implantar e aprimorar a Escola de Palestras são realizadas em algumas 
País unidades. -------- -----------••••------------ WWWWWW+WWW-- wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww +.wwwwwwwwwwww- -----------~---

' 20. Garantir que a avaliação dos alunos na l 20, As unidades são orientadas para que SeJa ', 
' ' i educação infantil seja feita considerando seus : realizada a avaliação qualitativa e processual i t 1:::~:lvo~;~;~o; em relação a seu 1

1 

~~~:~~-se ~~ conta 0$ avanços d~--:~-d·a-41•wwwwwwwwwwwwwwwwww•••wwwwww ... 
21. E.stabele<:er condições para ª _-i_~-~I~-~-~º das i.1. ---~--- ª~~e.~-~ções são realizada_?_: ____ ~----~-~~wwwwwwwwwwww- -----------~--- wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..; 
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- -------~---------------------------------~--------------

' Crianças com deficiência, com apoio de i Unidades Escolares contam com pessoal de 
especialistas e cuidadores, definindo o nUmero apoio e cuidadores, conforme a demanda. 
máximo de crianças por sala, imóvel, mobiliário, Com relação ao número máximo de alunos o 
material pedagóglco adaptado, espaço físico SME procura equalizar de acordo com as 
acessível, orientação, :supervisão e alimentação; possibilldades, uma vei que não existe 

22, Estabelecer condições forn1ais para 
acompanhamento pela comunidade escolar dos 
projetos de construção e reforma, em todas as 
suas etapas: elaboração, execução e físcalização 
do projeto, com representantes dos diferentes 
setores, inclusive da vigtlância sanitária, 

__ engenhada e arquitetura e equipe pedagógica 
23. Promover ações junto às instituições 
formadoras do Ensino Superior, a fim de 
qualificar a formação de professores para a 
Educação Infantil, com conteúdos específicos da 

área 

documento regulatório a respeito. 
~=:ccc=~=====~~--+----···········-··· 

22. O DEI tem participado mais efetivamente 

24. Garantir os princípics da Gestão 
Democrática discutidos neste documento 

nas decisões desta natureza. Diretores e 
Professores participam das discussões sobre 
os projetos, e com a irnplantaç:Jo dos , 
Conselhos Escolares, participarão dos 
processos decisórios. 

23. A SME mantém parcerias com as 
Universidadés neste sentido. 

24. A Gestão democrática tem sido princípio 
da Gestão Municipal Educacional, bem como 
no âmbito da Unidade Escolar com a 

implantação dos Conselh9~--~~-'-º_la_re_s ___ --+-------------

25, Garantir acesso à apropriação da:; formas '! 

mals ricas e elaboradas da cultura construidas 
pela humanidade , 

2S. Existe convênios entre a PMS e as i 
Universidades, Secretaria de Cultura, SESC e 1 

outros, com programas, ações culturais e 1 
' Projetos de Pesquisa, para formação j 

C01'tinuada dcs Servidores, e fortalecimento 1 
f das af1vidades pedagógicas com os all!_~~='·--+--· 

U
6. Constituir equipes mult1ctisc1phnares e 26 O SME matem convênios com as : 

mult1proffss;ona1s em polos (fonoaud16logos, lJnh;ersidades, Entidades especializadas nas [ 
psicólogos e assistentes wcia1s} que possam dar --ª'..~as que fornecem suporte a pratica i ···--···--------------

' 1~ " .o é: Jr 
':r " I~ z 
1L ,, 
l -

li' '. , 
-·· 
' 

i• 
•I 
il ., 
" :i 
:í ' w- " 
1• 
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-------~----------------------·-------

suporte à prática educ~-~-~'.".~----------;,__e_d_u_c_a_t_iv_a ___________ _ 
27. Especificar a carga horária de atendimento, 27. O SME vem atendendo as ne<:essidudes 
se há espaço físico e número de alunos , da demanda na direção da universalização, : 
adequado, infraestrutura, profissionais i bem como garantir o numero adequado de ; 
suficientes, atividades diversificadas com : ah.inos, buscando racionalizar as condições 
profissionais gabaritados que ofereçam infraestruturais 
qualidade nas escolas de período pan:iaV 

'---ccin~~~E~L_ __ _ 
28. Manter e ampllar uma inter!ocuçilo com o i 
p0der judiciârio, oferecendo subsídios para que 
os magistrados tomem medidas cablveis 
~espeitando as necessidades escolares 

29. Garantir até 2016, que o atendimento 
pedagógico de crianças a partir de 4 meses nos 
berçários seja feito por Professores 

30. Buscar o desenvolvimento da autonomia da 
criança, utilizando para lsso situações em $ala 
de aula 
31. Estabelecer rotina de período integral para 
renovar atitudes que respeitem a 
individualldade, direitos e necessidades básicas 
da criança tais como: banho, sono, allmentação 

e atividades pedagógi~~~···· -wwwwwwwwwwwwwww __ _,__ 

32. Viabilizar convênios com as universidades 
para oferecimento de cursos de pós-graduação 
aos Profissionais da Educação 
33. ViabillLar, mediante convênios, projetos e 
contratos, a melhoria da segurança nas escolas, : 
garantindo vigilância 24 horas por dia e em : 
finais de semana 

~-======~-wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww~••••••••j••• 

' ' ' --------

28. O SME mantém permanente interlocução ! 
com o poder judiciário, oferecendo 
informações sobre a realidade das demandas 
educacionais ···--··· 
29. Foi nomeada uma Comissão de Gestores 
para estudos sobre o atendimento das 
crianças no período integral a partir dos 4 

meses 
30. A proposta pedagógica da Educação 
Infantil da SME contempla ' o: 

' desenvolvimento da aut~~~~ia da criança ' ' 
31. A proposta pedagógica da Educação : 
Infantil da SME contempla ' 

·······-· 
32. Existem convênios com as Universidades 
que contemplam este iten1 

···--··· 
33. E:. tão sendo elaborados estudos para 
implantação de vigilância permanente 

--·---- ----

•••wwwwww ••• 

···--··· 

... .., 
........... ~---

., ,, 
ti 
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formática 
5 anos, 
te<net 

emana, a i 

34. Viabilizar programa de in 
educacional no ensino de 4 a 

disponibilizando equípamentos __ ~f!!-~!'.1 
35. Possibilitar que, em finais de s 
escola possa ser utilizada para o ofere 
de cursos e reuniões para os pais do 
segundo regulamentação do Conselho 

cimento i 
' s alunos ' 

de Escola 
ouAPM 

34. Estão sendo elaborados estudos para 
implantação da informátic:a educacional 

35. A Unidade Escolar é aberta a comunidad4;? 

'wwwwww • 
i 36. A universalização da educação infantil e o 

ng:!esa no · 36. Viabl!izar o conteúdo de língua i 
ensino de 4 a 5 anos com professores d a área 

Professor 37. Garantir a presença de um 
Adjunto em cada período de cada Un idade de 
Ensino 

atendimento em periodo integral são 
prioridades e tornam tncompatfvel Q 

atendimento déste item de tmediato 
37. A presença do Professor Adjunto esta 
garantida na maioria das Unídades Escolares, 
com atividade em sala de aula 

38. E garantido, com exceção das crianças 
38. Garantir o período de férias escolares em com vulnerab1hdade e de ne(ess1dade 

1 

janeíro, para .que as crianças possam fortalecer ! familiar extrema, com o atendimento por 

seus laços familiares .... J meto de polos, sendo assegurado o descanso 
....... por ocasião das ferias do responsável 

' ' ' 

' 

1 
i 
' ' ' 

' ' 

' 
' ' ' 

' ' ' 
' 
1 

. __ _, 
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PROC. N! \ ;I " 

fOLHAS_J,l_ .. 

2. ENSINO FUNDAMENTAL 

2.1. Diagnóstico: 

A população em idade escolar de 6 a 14 anos tem diminuído tanto em refação às faixas de 

6 e 7 a 10 anos (19 ao 52 ano), quanto na faixa de 11a14 anos (62 ao 911 ano), 

População em idade escolar-BAURU-Fonte: 

SEADE 
;.--···---,-----,--,::-c-"C'C--.-o~~c-1-==~-. 

1 7 A 10 11 A 14 .• TOTAL 1 
ANO i 6ANOS 

ANOS ANOS , , 

' 2001 5.033 
~·----1--

20.699 22.058 ! 47.790~ 
+----~······c;;;-1 

21.986 1 47.479 ' , 2002 4.964 ' 20.529 
C--~7""--i-"'i-:7c---t-c~-c··~-c---c-·-t-~--.. -' 
' 2003 4.893 ! 20.346 j 21.898 47.137 
r----+----~-

2004 4.822 1 20.162 1 21.809 46.793 
~ .. _,..~,---t-

2005 4.749 19.975 ' 21.710 46.434 

2006 4.673 19.765 21.587 46.025 
f-----+-----1-----t-------· 

2007 4.592 19.537 21.442 : 45.571 
" 

2008 1 4.511 19.304 21.290 45.105 
~-------- --+- _,,_+-------.. -- ~-------

2009 ' 4.428 19.062 21.124 44.614 

2010 1 4.347 18.821 

2011 • ' 4.303 18.414 

2012• 4.257 18.010 

2013' 4.211 17.608 

2014' 4.162 17.209 

20.959 

20.397 

19 .. 842 

44.127 

43,114 

42 .. 109 
--+----

19.297 ! 41.116 1 

18,760 40.131 

2015' 4.114 16 .. 812 18.232 39.158 

2016' 4.159 16.859 17.912 38.930 
' 

2017" 4.203 16.901 17.591 38.695 

2018' 4.246 16.938 17.267 ! 38.451 
c--z0~19~.,--t-~4~.2~8~7-r-1~6~.9~7~2-+-1~6.~9742cc-~,,~3~~~.2~01--il 

! 2020' 4.326 ' 17.000 16.619 ' 37.945 ' 
·~"--,--

• Projeção (SEADE) 

Os dados evidenciam que desde 2001 até 2015 a população em idade escolar nas faixas de 

6 a 10 anos {12'. Ciclo do ensino fundamental), vem diminuindo, e a projeção de 2016 atê 2020 

aponta leve retomada de crescimento. Isto !mpli.ça a necessidade de aumento do número de vagas 

a partir de 2016 para suprir a demanda para estas faixas de idade. 
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Já para a população de 7 a 10 anos (2!!, Ciclo do ensino fundamenta,), os dados evidenciam 

que desde 2001 até 2015 vem diminuindo e a projeção até 20201 aponta a continuidade desta 

diminuição. 

20.000 

15.ººº Iº 
10.000 l 

Evolução da população em idade escolar de 6 a 14 anos -
Fonte: SEADE 2015 

-D-6ANOS 

· ·7Al0ANOS 

5.000 • • • • • '. .• • • • • Ili ÍI .• .• Ili .• • • • 

' o 1 

A diminuição da população nestas faixas de idade permite que o Munlcíp!o e o Estado 

possam pensar políticas de ampliação da jornada escolar. A estabilidade dos dados populacionais 

para estas faixas não deve significar ausênc;a de necessidade de construção de rovas escolas. 

Cabe também apontar a necessidade de se ter número de alunos por c!asse compatível com 

processos educacionais de qualidade, 

Quando anallsamos os dados de matrícula inicia! no Ensino Fundamental de Baun •. , da 1~ 

à 4ª sêde (até 5~ série a partir de 2009), verificamos urn pequeno aJmento. 

·~~~-~~~~~-L o Fundamental: Matrfcula Inicial por Dependência Administrativa - li a 41 Série 

(1•. Aos•. ano a partir de 2009) • SEADE 2014 

~o /Dependência i Total 

1

1. Municipal Estadual ~a,,,d_a_--1 

. .. 
2002 

' 
i 

' 2001 . 22265 2593 15513 4~ 
22.909 

~ 
3 .. 784 15 .. 020 4.105 

' " " 2003 23.001 4.068 14.796 . 4.137 . .. 
2004 23.086 4.222 14.555 4.309 

j 2005 22.933 5.353 
' 

13.213 4.367 . ··--~·· 
2006 23.004 5.746 12.677 4.581 

2007 
. 

22.766 5.902 12.111 4.753 ! 

2008 22.893 6.661 11.649 4.583 l 2009 
' 

'22.647 7.173 11.112 4.362 
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~~~~ ·22:::: ~.~~~ 1·~}~~~-f-··· ~·~~~ 1 
~~~: ~~.~~~ ~·~~~ . ~:~±~*-j 
2014 i. 22.985 6.976 10.137 ' • 5.872 ... 

• Em decorr~ncia de lei federal n~ 11.274, de fevereiro de 2006, do ensino fundamental de 9 
anos, iniciando~se aos 6 anos de idade, as crianças de 6 anos da rede municipal foram 
gradativamente para o ensino fundamental, a partir de 2008, sendo transferidas da pré·eseola 
para o ensíno fundamental do município 4.779 em 2009, e 3.S36 em 2010. 

Ocorreu aumento de matricula ao longo de 2001 a 2014 na Rede Municipal e Privada. Por 

outro lado, a Rede Estadual diminuiu sua participação nas matrícu!as do Ensino Fundamental dos 

anos 1nlcia1s.. 

Evolução das matrfc.ulas iniciais do Ensino Fundamental - Anos 
iniciais, por dependência Administrativa, de 2001 a 2014-

Fonte: SEADE 2014 

lõ.000 , .. 

16.000 j 

~ 14 000 

" E i2_1:ioo 

Ê 10.000 

.g 8.{100 

j :: ~2 . .*: e;:.: ~=' 
o L_ .. 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-e-rviuricipai ! 

- - - -Estadual 

__,.._.Privada 

Em 2009, as matriculas inic!als representavam 96,4% do total de crianças de 6 a 10 anos 

na cidade. Em 2014, as matrículas iniciais representam 107,5% do total de crianças de 6 a 10 anos, 

ocorrendo cobertura total e, provavelmente, com matrículas de crianças fora da Idade {6 a 10 

anos), 
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Relação entre população de 6 a 10 anos e matrículas no 
Ensino Fundamental -Anos Iniciais - SEADE- 2014 

- ----·· ··············· 

•................. ··-- ---- ---· ··------ --- -

-t-ldade 6 a 10 ;nos 

...,....Matricula 

A média de alunos por turma no Ensino Fundamenta! Anos íniclals em 2010, foi de 28,7 

alunos nas escolas do Ensino Fundamental Municipal, 27,6 para as Escolas da Rede Estadual e 18,0 

para as escolas prívadas. Em 2014, caem as médias da Rede t\1uniclpal e Estadual e aumenta a 

média das escolas privadas . 

. --,.~~c-~-----..,.-..,.-,-~--..,.~--,..,.-~·~--,--··cc---, 

. Média de alunos por turma- Ensinó Fundamental - Anos Iniciais- 6 a 10 anos Fonte: 
INEP 2014 

2010 i 2011 1 2012 .; 2013 2014 
··--4 

Dependência Administrativa 

Municipal 28,7 ' 27,6 ' 26,5 25, 7 26,8 

Entretanto, cabe considerar que as médlas das Redes Municipal e Estadual são 

consideradas altas e podem comprometer o processo ensino aprend;zagem, 

Comparando o aumento do número de matrículas em 2014 com o aumento da média de 

alunos por turma <:ntre 2013 e 2014, verificamos não ocorreu aumento de salas para as novas 

vagas oferecidas. 

Quando analisamos os dados de matricula anos finais no Ensino Fundamental de Bauru, 

da S@ à 8f! série (6@ à 9f! a partir de 2009/, verificamos uma diminuição ao longo dos últimos 10 

anos. 
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_Ensino Fundamental~ _Matricula por Dependência Administrativa -Anos finais 

s• a s• série (6• ao 9• ano a partir de 2009) 
·. Fonte: SEAOE 2014 • 

' Ano/Dependência Total Municipal Estadual Privada --i 
' . 

2001 23.393 1.148 • 17.778 . 4.467 . 
2002 22.728 1.197 17.167 4.364 

. 
' . .. ..--- . 

2003 21.615 1.541 15.797 4.277 
' - 1 2004 21.388 1.300 15.741 4.347 . 
' ' ·-
1 2005 ' 21.351 1.455 ' 15.544 . 4.352 . . 

~
' __ 2_00_6 ___ ....... 

2007 

21.506 1.481 

21.611 1.579 4.300 

2008 21655H4ª 15 881 
' 2009 21.534 1.601 

' 
15.709 1 4.224 

' ... •-.. --+---"••-·--e-•• ' -------
2010 22.101 ' 1.637 15.864 4.600 ' 

2011 21.951 1.603 15.BlO 4.528 

2012 22.484 1.703 16.031 4.750 1 

' 

2013 22.205 1.644 
' 

15.985 1 4~ .. 

1 
2014 20.048 1.473 14.047 4.528 . 

... 

De um total de 23.393 matrículas iniciais em 2001, envolvendo as redes Mun1cipal, 

Estadual e Privada, estt: número caiu para 20.048 em 2014. 

'. 20.000 

r 18.000 

116000 

- 14.000 

12.000 

- 10.000 

8.000 

6.000 

Evolução das matrículas do Ensino Fundamental -Anos finais~ por 
dependência Administrativa, de 2001 a 2014- Fonte: SEADE 2014 

_.,_Mun:cipal 

· ·Estadual 

~Privada 

1

: 4.000 1 )( __ ~)Ld:!:L."t( J; 

1 

1 

2 °": Jl~ .. u-;.· i~F ___ ;;;m:•;:·=-~~jj~;,;~;;i-_~11115·;;;·-1:1-"--17•·"'·· -1:• ... "'_ -.-17••·"" .. ":"----"·_~'l:F· --···-1:.-.. :1-·-..: 

_ Jj - )( )'. --- r _ 

L ...... _. 
A queda no número de matrículas encontra-se nas três deperdências administrativas, 

mas com maior intensidade nas escolas estaduais. Na Rede privada as matriculas encontram-se 

estávels. 
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125000 

Relação entre população de 11 a 14 anos e matriculas no Ensino 
Fundamental -Anos Finais - SEADE- 2015 

! 20.000 
i .. ' ... :~ ... -... . .._ .. , -......... ...._ ... 

15000 

-+-Idade !O a 14 aros 
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5,000 

o 
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Em 2001, as matrículas nos anos finais do ensino furdamenta\ representavam 106,5% do total de 

crianças de 11 a 14 anos na cidade. Em 2014, estas matrículas dos anos finais representaram 

106,8% do total de crianças de 11 a 14 anos, ocorrendo cobertura total, e provavelmente com 

matrículas de crianças fora da idade escolar de sua série, com estabilização dos resultados, apesar 

de uma queda nas matrículas dos anos finais entre 2013 e 2014, coincidindo com a queda da 

população nesta faixa de idade. 

A média de alunos por turma no Ensino Fundamental das~ a 8!1 .série (62 ao 9º ano) da 

Rede Municipal era de 30,9 alunos e caiu para 27,8 em 2014, A média da Rede Estadual 

apresentava-se acima, com 32,5 alunos em 2010 e caiu para 31,S em 2014, Já a Rede Privada 

apresentou uma médla mais baixa, com 24,1 alunos por turma em 2010, caindo para 23,8 em 

,... 2014. 

IYJéd1a de alunos por turma- Ensino Fundamental - Anos Finais - 7 a 14 anos Fonte: 
INEP 2014 . 

Dependên_cia Administrativa 2010 2011 2012 2013 2014 

; Municipal 30,9 ' 29,7 30,4 ! 29,4 27,8 

' : Estadual . 32,5 32,6 31,3 31,4 31,S 

[Fivada 
---- ----

' 

24,l 24,2 24,7 24,5 ' 23,8 
·----··-

As médlas de alunos das Redes Municipal e Estadual são consideradas altas e podem 

comprometer o processo ensino aprendizagem. 
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Comparando a média de alunos por turma entre o primeiro ciclo do ensino fundamer.:a! 

{12. Ao 59, Ano~ anos iniciais) e o segundo ciclo (6!:!. Ao 92, Ano ~ anos finais), ver1"icamos um 

aumento do número de alunos em sala de aula nos anos finais. 

1 

L 

Média de alunos por turma do lo. ao So. e 6o. ao 9o. ano do 
Ensino fundamental - por dependêncía administrativa em 2014 -

Fonte SEADE 

• lo. Ao So. Ano • 60. Ao 9o. Ano 

'lluniclp.al Estad-..iai ?nvada 

A taxa de aprovação no ensino fundamental da lª a 4ª série tem aumentado no munícíp·o 

desde 2002 até 2009, tanto na Rede Municipal quanto na Rede Estacual de Ensino. Já no Erisino 

Privado tem ocorrido o contrário. Houve uma dimini;ição na taxa de aprovação de 2002 (que era 

de 98,7%} para 95,1% em 2009. 

. , 

Taxa de Aprovação* no Ensino Fundamental 
1"'. ao Si. Arlo e se. Ao ge. ano por Dependência Administrativa- 2009 a 2013 ·--1 

Fonte· SEADE . 
Ano/ i Total Municipal Estadual Privada 

Depend. 
1•.a 

1 

6e.Ao l'·"r"Aº 11.a 6ti:.Ao 1• .•. 1 6•. Ao J 
5'. 9•. SI. ~ 99. ' s• . 9•. S•. ' 9•. . 

2009 98,2 94,7 97,9 93,0 98,2 93,9 . 95,1 9.~ . . 
2010 98,0 94,1 . 97,2 91,9 98,4 9~ 98,3 . 96,t=J . 
2011 97,4 92,2 

1 
96,7 87,6 . 97,ffil,3 . 98,4 : 96,9 .. ··--··~··_....___··-

2012 

1 

97,6 94,1 1 9613 88,3 98,0 93,9 1 98,6 96,7 : 
2013 98,1 94,3 1 97,0 92,8 98,8 . 93,7 98,4 96,8....J ' ' . . , . " ALUNO APROVADO - É o aluno que, ao final do ano letivo, preenche os requ1s1tos m1n1mos de 

aproveitamento e freqüência previstos, na legislação em vigor. {MEC}. 

A taxa de aproV'ação na Rede Estadual mais alta que as demais dependências 

administrativas pode ser explicada pela adoção da progressão continuada em 1988. As taxas d~ 

aprovação no enslno fundamental estadual e privado encontram~se estabilizadas nos ú;timos dois 
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anos. Já os resultados do ensino fundamental municipal ocorreram um aumento em 2013, embora 

sua taxa de aprovação é das três dependências admínistratívas. 

Taxa de aprovação no Ensino Fundamental em 
2013 ·Quadro comparativo· SEADE • 2015 

•lo. Ao So. Ano • 60. Ao 9o. Anc 

Total :Vunicipal Prlvada 

• ALUNO APROVADO - É o aluno que, ao final do ano letivo, preenche os requisitos mlnlmos de 
;;iproveitamento e h'equência previstos, na legislação em vigor. (M€C}. 

No Ensino Fundamental do 69. ao 99. ano, a taxa de aprovação é rrenor que o do lf!. ao 

5º. ano. Isto ocorre nas três dependências administrativas, o Que evidencia a necessidade de se 

elaborar programas e projetos que minimizem a díminuíção da aprovação no 22. ciclo do ensino 

fundamental. 

A taxa de reprovação no Ensino Fundamental do 19, ao 52, ano tem diminuído em BaJru, 

de 2002 (4,6%) para 2009 (1, 7%). 

. . Taxa de ReProva~o* no Ensino Fundamental ~ 
12. ·ªº 59. AnÕ e 61l; Ao 99. ano par Dependência Administrativa - 2009 a 2013 . 

· Fonte: SEADE 
~--------·---~-------~---·--·-~--

! Ano/ , Total Municlpal 1 Estadual Privada 

1 

De=nd. f-- --.. ~!------+------+-----c~--i 
11. a i 6!?, Ao 11. a : 69:, Ao 11. a 6"'. Ao li,~' 611:. Ao i 
sa. : 9•. S!, ~2. 51, 9!?. se. 92, .i 

, 2009 "l,6tj:;2--. 2,0 w,s : 1,5 4,6 l,2-i-·~ 

~~~~ ..... ~'.~ ..... · ::~-· ~·· ~'.~ .. :~:s-r ~:! ~::-1-i'.! T ~'.0~ 
2012 2, 1 4,3 ' 3,2 9, 7 1 1,6 4,0 1,4 1 3,3 
2013 ,"'1:7"' 4;z-r-~ 6;710,9 4,3 . ' 1,6 1 3,1 
* ALUNO REPROVADO - É o aluno que, ao final do ano letlvo, não preencheu os requisitos 
mínimos de aproveitamento e/ou frequência previstos, na legislação em vigor. {MEC). 

36·. 



< 11· j \~À 
PROC. N•' -J0t.!'J.!· ;;.·· ----\:·rr-f 

- lí 
FOLHAS f, 

Em termos geraís, de 2009 a 2013, a taxa de reprovação, nas três dependências 

administrativas encontra-se estabilizada. Entretanto, ao focarmos os dados nos dois últimos anos 

de vígência da Plano Munlclpal, a taxa de reprovação caiu em termos gerais. 

A menor taxa de reprovação nas anos iniciais encontra·se na Rede Estadual e a maior taxa 

encor.tra·se na Rede Municipal. Já nos anos finais, a menor taxa encontra~se na Rede privada e a 

maior encontra-se na Rede f'v1unicipal. 

O desempenha da Rede Estadual em termos de taxa baixa de reprovação pode ser 

explicado também pela adoção da progressão continuada. 

Cabe também destacar a necessidade de se debruçar sobre o resultado da alta taxa de 

reprovação no ensino fundamental municipal do 6it. ao 92. ano. 

l 

€ 

s 
4 

3 

2 

1 

o 

e 

Taxa de reprovação no Ensino Fundamental em 2013 -
Quadro comparativo~ SEAOE w 2015 

< ·--r;,1 "•V 
,__, ___ 

/ 
T 

+ 
~· 

_., ____ .. __ 

-- -- ___ 3,1__ 

' l--' / 

! f,/ 
!"--

Total tv'lunicip-0! Estad,,.al Pri'Jada 

~~---~--~ °' ''-~------V '' 

11110 AcSo 

•6o.Ao9o. 1 

Destacamos também que a taxa de reprovação do 62. ao 911, ano, é malor que a do 1~. ao 

59. Ano, em todas as três dependências administrativas, evidenciando a necessidade de se 

elaborar programas e projetos que minimizem a o aumento da reprovação no 22. ciclo do ensino 

fundamental 

Com relação à Taxa de Abandono, a menor taxa ocorreu na Rede Privada do Ensir.o 

Fundamental, com 0,1 em 2013 e.a maior, na Rede Estadual 
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Taxa de Abandono no Ensino Fundamental 

1 
·li, ao Si, Ãt'.1º e .69, Ao 91!. ano por Dependência Administrativa -2009 a 2013 

r Ano/ 
. Oepend. 
' ' 

h-009 ' 

2010 
2011 
2012 

1 2019 
• 

Fonte· SEADE . . 
' 

Total Munlcipal 

li!. a 62.Ao li!!, a 6R,Ao 

1 
5'. 90. 50. 9•. -· 0.3 1,1 0,1 0,4 
0,2 1,4 0,1 1,2 

.. ~ 1--··--·· ,-~--º·H---"4 __ . o.3 ~-"!!_-
0,3 . 1,6 i o,s 2,0 
0,2 i ~.2.__l__Jl,:<__,_ 0,5_ 

1 
Estadua 

1 

1 Privad 

1R.1fi 
. Si!. . - 0,4 

~=i= o 8 ' 
-e~~ 

0,4 

_,Qd_, -

i:Aõ ~a-[-6i.Ao . 

9•. s•. ·~·· 1 4 . . 
-'----· . 
1,8 .:. 

3,1 .~.2 .--º2. 
2,1 ·+-' : ·--._....{ 
2,.ii_J __ . 0,1 1 

"'TAXA DE ABANDONO: Aluno afastado por abandono: é o aluno que deixou de freqüentar a escola 
durante o ano letivo, tendo sua matrícula cancelada. 

A taxa de abandono do Enslno Fundamental do 1e, ao s2. ano apres.enta·se rne;or que a 

taxa do 69 ao 92 ano em todas as dependências admini!itrativas, Há a necessidade de se pesquisar 

os motivos da maior evasão no 22. Ciclo do ensino fundamenta!, sobretudo na Rede Estadual. 

Apr€sentamos a seguir, o número de alunos concluintes do ensino fundamental de Bauru 

por ano. 

Concluintes do Ensino Fundamental 
por Dependiincia Administrativa - 2009 a 2013 

Fonte: SEADE --- -· 1 Ano/ 
Total Municipal 

1 
Estadual 

Oepend. 
2009 4.774 34& i 3.449 

>--
2010+-~~- -·--· 393 , __ _j__ __ 3 .. 494 ·~· 
2011 ' 4.741 289 3.414 1 

2012 1 S.038 384 3:494 1 -·--· 
' 2013 1 5.125 1 349 3,583 

~----·· ··--·--·--·- ·--·--·--· 

Privada 

=t=_E!_ __ J 
= ~.~~~ - J l,160 
___ L093 

Verificamos um pequeno aumento de alunos concluintes em 2013. 
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• n'.:: .. -:..1 
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Conclulntes do Ensino Fundamental 
por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 

Fonte; SEAOE 

-----•• ,.·----t1•1---~v•· ·-·---··· ~---··-..,.,----· 
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- ---· J 

Com relação à taxa de dístorção idade/série, ocorreu uma pequena dlminuiç~o no perlodo 

de 2011 a 2014, nas escolas públicas do Ensino Fundamental de Bauru. A exceção ocorreu com o 

ensino prlvado, que aumentou, embora tenha apresentado a menor taxa, 

!. Taxa de distorção Idade/ano 'cursado no~no Fundam;n:ta_l _l 
1 Méd' d t d 1• 9• n Oe dê • Admi · t at· a 

1 

•• a axa o .ao .a opor pen nc1a OIS r IV -

2011 a 2014 

1 Ano/Dependência 1 

Fonte: SEADE 
Municipal Estadual \ Privada 

i 
·-.-----·-

c~ll 6,7 8,S 
' 

2,6 
2012 ' 6,0 8,3 1 1,7 1 ' 

~3 ' S,4 7,6 1- 2,6 
1 

i 

14 5,1 ' 7~0 2,8 
-~·---· 

Ao detalharmos a taxa de distorção por ano cursado, verificamos que na medida em que 

aumentam os anos de estudo, aumenta a distorção idade-série cursada, ras três Redes de Ensino, 

Entretanto, a Rede Pública obtém alta porcentagem de taxa de distorção idade/série. 
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Comparando os dados de 2010 com os de 2014, ocorreu pequena diminuição dos 

resultados em 2014 para o ensino público e um aumento na Rede Particular. 

Taxa de Distorção - Ensino Fundamental de 9 anos: 
Por ano do 1!11 ao 99 ano - Ano: 2010 / 2014 

Fonte: Fonte: httg:lleortal.inee.gov.brlindicadores-educacionais 

ANO Rede Estadual Rede Municipal Rede Particular 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 
12 ano 0,2% 1,1% 0,1% 1,3% 0,4% 0,4% 

2R ano 1,7% 1,4% 1,7% 1,2% 2,4% 1,5% 

32 ano 2,2% 2,5% 4,3% 4,4% 1,3% 2,4% 

4g ano 5,6% 3,2% 9% 4,8% 1,3% 2,2% 
--· 

511 ano 12,8% 3,9% 12,8% 3,2% 1,8% 1,9% 

6!l, ano 10,8% 10,7% 15,3% 11,4% 3,1% 4,3% 

72, ano 12,7% 8,2% 16,5% 15,4% 3,7% 3,5% 

82, ano 12,2% 9,5% 19,0% 13,5% 4% 3,6% 

9!!, ano 13,7% 13,0% 18,7% 17,4% 3,1% 5,4% 

Cabe também acrescentar que a partir do Sº. Ano, há um aumento significativo na taxa 

de distorção idade/série, principalmente nas Escolas do Ensino Fundamental Municipal. 

A taxa de distorção idade-série ressalta o Impacto das taxas de reprovação, repetência e 

evasão, ao longo do processo de escolarização, bem como revela dificuldades de 

acesso/permanência do aluno na escola. Tais resultados devem ser objeto de preocupação e de 

construção de Projetos por parte do Ensino Fundamental Estadual e Municipal. 
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PROC. N• 1Jl11c ~ 
FOLHAS. flj - -

2.2 O IDEB no município de Bauru 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi pelo INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, com o objetivo de medir a 

qualidade da rede de ensino nas escolas brasileiras. O índice é calculado com base nas taxas de 

rendimento escolar (indicadas pelos índices de aprovação e evasão) e médias de desempenho dos 

alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir 

dos dados do Censo Escolar realizado anualmente pelo INEP e as médias de desempenho 

utilizadas são aquelas observadas na Prova Brasil (para IDEBs de escolas e municípios) e do SAEB 

(no caso dos IDEBs dos estados e nacional). Para os cálculos utiliza-se uma escala de O a dez. 

3 

2 -

1 

o 
2005 

Dados do IDEB - Bauru 

O IDEB de Bauru observado para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental e o IDEB Brasil - Fonte: INEP 

2007 2009 2011 2013 

...,._estadual Brasil 

_....municipal Brasil 

' · estadual Bauru 

-Mo-municipal Bauru 

O IDEB de Bauru observado para as séries iniciais em 2005 a 2013 das escolas municipais 

de Bauru apresenta um índice acima da média das escolas Municipais do Brasil. 

O mesmo ocorre com o IDEB das escolas estaduais de Bauru, que apresenta um índice 

acima da média do Brasil. 

41 



Comparação entre os resultados do IDEB observado e o 
projetado- ANOS INICIAIS para as escolas ESTADUAIS de 

Bauru 

-+-Observado ---Projeção 

•-----5~,2!.---5~·~--::!·~5,=,9::==~,~··~'---11111 6,3 . ' 5,1 5,0 5,7 5,5 5,6 

i --------------------------------------------------
l ______ 2005 --- --- -----~-~~-~ --------- ------ ~0-~9 __ _ 

2011 2013 2015 

As escolas estaduais de Bauru não têm alcançado a meta projetada, e a diferença entre o 

resultado observado e a meta alcançada tem aumentado a partir de 2011. 

Comparação entre os resultados do IDEB observado e o 
projetado-ANOS INICIAIS para as escolas MUNICIPAIS 

de Bauru 

-+-Observado ---Projeção 

53 +5
•
7 5

•
5 1157 

•-----~:::::::::::~·~~::::;.;:;;==--1111i-;;;-----< . 4,5=::::::::::::1 5 ' 
• •;;-- - 4,8 5,2 • 

"' 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Já para as escolas municipais de Bauru, ocorreu uma queda dos resultados em 2013, não 

alcançando a meta projetada. 

No que se refere às séries finais do ensino fundamental, verificamos o seguinte quadro: 
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PROC. N• i .C.// 1, 1, 

FOLHAS Tl- 1 

-·-=- -··---=· 
Comparação entre os resultados do IDEB observado e o 
projetado -ANOS FINAIS para as escolas ESTADUAIS de 

Bauru 

~observado ......,projeção 

• ...,. ..... __ ..;.:;_=====*4,~7--c:='4~,7:::==::!:~':·';--""· 5,4 4, illl ' .... ' • 4,4 . 4,3 4,4 4,4 

2005 2007 2009 2011 2013 
L ------ --- --------

As escolas estaduais de Bauru não têm alcançado a meta projetada, e a diferença entre o 

resultado observado e a meta alcançada tem aumentado a partir de 2011. 

I _ 

Comparação entre os resultados do IDEB observado e o 

projetado -ANOS FINAIS para as escolas MUNICIPAIS de 
Bauru 

~observado ......,projeção 

•_,,.,... _ _.;.~'~-====4~·'1=.~-,_.";'======~~r·'-;,;;--... • s,5 ~ illl ' • 4,8 ~.4 47 4,5 4,6 , 

2005 2007 2009 2011 2013 
1 

Já para as escolas municipais de Bauru, ocorreu aumento dos resultados em 2013, porém 

não alcançou a meta projetada. 
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PROC. N'-U~(l~'-----1*}'11: \ 1 
FOLHAS ~{ ~ 

Comparação entre anos iniciais e finais do IDEB das escolas 

municipais e estaduais de Bauru 

•Estadual Anos iniciais •Municipal Anos iniciais D Estadual Anos finais •Municipal Anos finais 

2005 2007 2009 2011 2013 
L ____ _ 

Há diferença significativa entre os resultados do IDEB Anos iniciais com os resultados do 

IDEB Anos finais desde 2005 até 2013, tanto para as escolas estaduais como as municipais. 

As diferenças desses resultados revelam o impacto negativo para os alunos da passagem 

do lº. Ciclo para o 2º. Ciclo do ensino fundamental. Aponta também para a necessidade de se 

organizar programas, projetos e estratégias que dêem conta de minimizarem tais impactos. 

A seguir, apresentamos os resultados para as séries iniciais do ensino fundamental das 

Escolas da Rede Municipal de Bauru, comparadas com as metas projetadas: 

1 

Resultados observados e Metas projetadas para os anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental de Bauru das escolas da Rede 

Municipal de Bauru· Fonte: INEP 

-+-Municipal Anos iniciais ~Municipal Anos finais 

()hsrr,·ado 1 l\1l'Í!IS 

I~-=-~~~~--~~ --~~º~ ··-···-·-··2_º_º~---- ____ 20_1~- 2013 2015 2017 2019 2021 
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O gráfico demonstra um distanciamento entre os anos iniciais e os anos finais do ensino 

fundamental. As metas, a partir de 2013 propõem uma diminuição no intervalo entre ambas, 

determinando assim uma necessidade de aumentar rapidamente o desempenho dos anos finais 

do ensino fundamental. 

,1 

4,2 

2005 

Resultados observados e Metas projetadas para os anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental de Bauru das escolas da Rede Estadual 

de Bauru - Fonte: INEP 

-+-Municipal Anos iniciais -Municipal Anos finais 

6,6 
6,8 

6,3 
5,7 5 

5,0 5 5,9 
5,4 5,7 

4,7 4,4 
4,4 

4,3 

()h.~er\'ftdo .\1l'ÍllS 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

7,0 

6,1 

2021 

O gráfico demonstra um distanciamento entre os anos iniciais e os anos finais do ensino 

fundamental. As metas, a partir de 2013 mantêm o mesmo distanciamento entre anos iniciais e 

finais, tendo em vista a larga diferença no intervalo entre ambas, determinando assim uma 

necessidade de aumentar rapidamente o desempenho dos anos finais do ensino fundamental. 

A seguir, apresentamos gráfico comparativo da performance das séries iniciais de todas 

as escolas do ensino fundamental do município de Bauru: 
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10Es DAS stRIES INICIAJS DAS ESCOLAS oo ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.DE BAU.RU ······--:i 
1 

········----- -····~~-·········~-~----~ .... -- -----·-·~-----···-·-·-·-~ -····-·~--·-·~---· ------

IDES OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2001 i zo09 
• 1 • 

---+--~-

200 5 2007 2009 2011 2013 
-----·-·---

2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Escola• • • • • • • • • • • 

~···------

~LZ_IRACA_R_OOSOPROfAEM._EF ___ __, ~3 ~: .. !i'.f .s.<tcf s'.1; 44 _,__4._7--+--5l_l:;:l 54 S.6 i 59 6.2 6<1_ 

ANIBALOlfRANCIACONEGOEMEF 4.9 . S\l'!:;:: 5.9' .6.1· .. 5.7 5.0 5.3 5.7 S.9 6.2 i 6.4 6.6 6.9 ..... _______ ------+ --·-f--~ --+----+----······--
' CLAUOETE DA51LVAVECCHI PROFA EMEF --+·.-. -.-7':J":50 : .52 : 4.8 _,_ __ f--5_.3J~ 5.8 ! 6.1 6.3 GG__: 

OIRCE BOEMER GUEDES DE AZEVEDO 3.4 :; AO .: F·419 _, 4:4 ('5:1 .· 
(MEF --·<r- --- ,;;-~::,_;----- --- ':· -,, 
r-----·-·------ ----+--Pi.;_'82-4-c~Pi-;H---+--P--l 

, s_.1-t_ .. '"'6._o_.+· _6_.4_·_·1--" 6F'-"l.' __ .:.! _s_.3_._5_.6-J-"s •. 9.-+-G-·.:.1-1-G.3 1 G.6 : 6.s 

~LD-0-AR_O_N_E_E_M_E_F_P_~O-F- 3.8 3.7 .ll.7 1 4,7_ 4.3 1 3.9 , 4.2 __ 4._6--+--_4.9 
1
_5_.2-+ 5~ 1 Sl_ , 6.0 

, IVAN ENGLER DE ALMEIDA EMEF 3.6 , 4.7 •. , 5.2 5.6 .. , '5.0 3.6 i 4.0 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 i 5.8 
~---------- -----+--f--~+--P , -----!----1-··--+-
,JOSE FRANCISCO -ZE DOSKINAO EMEF 4.9 s'!i '5.s. ! 5.2 5.4 5.7 

---~ .... -+~=+--.i~!--'1~---1 __ . --f---+-

[.msE ROMAO PROF EMEf···· ----!-- ·-4'3 .{.;t• s'.f. f 6:'3 1 4.9 4.4 . 4. 7 5. 1 5.4 5.6 

1 LO URDES O COLNAGHI EMEf 4.7 4.6 4. 7 I 6.3 .. '5',9 4.8 i 5.1 5.5 5.8 6.0 

3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 S.l 5.4 S.7 

ETELVINO RODRIGUES MADUREIRA EMEF 

6.0 6.2 6.5 

S.9 6.1 6.4 
---------~ 

6.3 6,5 1 6,7 
>•••• --•••• -----1 m -+-- j"c--•--+-~J-C=-4 ---_:< 

•• ~-~-ºE_1~_A_L_E_XA_N_D_R_l_N_A_N_A_v_A_c_u_RY_N_E_R--r----t' .... s_._º-+_ .. s_._4-+_5 ___ 3-+_s.7'----+-- ·--+-·s_._1....;.!_6._0-+I 6_.z--+-6.5 

i MARIA CHAPARRO COSTA EMEF 4.1 .. :•4•~.;j• 4.8 5.4 . 4.8 i 4.2 4.5 f-4.9 5.2 i 5.5 1 5_.7--1_ 6.0-+_6_._3...j 

1 NACILOA DE CAMPOS EMEF 3.8 ,;.)i.6 • .4.9 •· 53. 11..9 3.8 ! 42 j_46 49_ ! 5.2 1 5:4 . .._5:7 ..L._6._0...j 

t:::~:::::,.,'= f :: ' ,:;, :: • :: :; :: i :: 1 :~, ~+ :: 1 :: :: ~ . <ll'::J~, 

6.7 
i 

5.2 i 5.5 
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O conjunto dos dados demonstra que, ao se buscar a homogenei~ação dos resultados das escolas na díreção do melhor resultado, 

poder·se-á apontar como meta que todas as escolas municipais alcancem, no mínimo, a nota S no lDEB para as séries lniclais, proximamente. A 

seguir, apresentamos os resultados para as séries finais das escolas municipais de Bauru. 

" "' o "' 
1"' g ,,e; :., 
11~ ~. 
li ;;;;. ·í ~· 
! ' r 1 

" '1 
!j 
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IDEB DAS SÉRIES Flf\l.AIS DAS ESCOIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE BAURU 
-----------~ .... ----------------

IDES Observado Metas Projetadas 

1 
Escola ;;- 2005' 2007' 2009. 2011. 2013* 2007. 2009• 2011' 2013. 2015. 2017. 2019•12021 • 

1-
; ANIBAL DtFRANCIA CONEGO 

4.3 4.6 4.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.7 6.0 
1 

6.2 
EMFF ' 1 --·- - -···· 

~6 
1 

1 !VAN ENGLER DE ALMEIDA 1 
1 

EMEF 
4.0 42 4.5 4.8 5.1 53 5.6 

···--··· 
: LYDIA ALEXANDRINA NAVA 

5.1 4.9 5.1 54 5.7 1 5.9 6.1 6.4 
; CURY NER EMEF 

···--··· --···--··· 
NACILDA DE CAMPOS EMEF 4.5 4.3 4.9 3.7 4.6 4.8 5.2 5.5 J 5.7 5.9 6.2 

SANTA MARIA EMEF 4.8 L 4.6 S~3 4.6 5.7 4.8 5.0 ! 5.2 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 
.. L .. 

O conjunto dos dados demonstra que, ao se buscar a homogeneização dos resultados das escolas na direção do melhor resultado, 

poder-se-á apontar como meta que todas as escolas muniçipaís alcancem, no mínimo, a nota S no tOEB para as séries finais. A séguir, 

apresentamos os resultados para as séries finais das escolas estaduais do ensino fundamental de Bauru. 

1 
1 
1 

1 
1 
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IDEB DAS SÉRIES INICIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DE BAURU 

' l 1deb Observado Metas Projetadas 1 ___ .. _, _____ .. ___ .. _ 

12007' 

___ .. -------- __ .. _,, 

2009 ; ! 2011 ' l 2Õ13 • 12015 ; 201,·;-ZoÍ9 ' Escola * 2005• 2009 4 2011' 2013' 2001 • 2021 • 
------~- ----- ··--·-•,;<,ti, 

4.7 . 5.0 5.3 ! 5.6 5.8 6.1 
. 

ADA CARIANI AVALONE PROFA 4.5 ·•:s.s. 4.l 5.1 6.3 
0---------------··---· ~---~ - r-:---~ --~- - ---- - -'------ -- -----···-
ANA ROSA ZUCKER D . 6.~~~·· 5 8 ,·•; l• ·~(f. ' 
~ANNUNZIATA PROFA 

5. t 5.3 5.6 ' 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 
-: - _-_- ~:-- ,_;.;•;'/:e_ ; ' 

~---- .. ------· 
1 ANTONIO FERREIRA DE 

•· ... .,. '• ' ' . 
4.3 ' ... 4.9 5.1 5.4 5.7 5.9 

t MENEZES VEREADOR i ' 
4.5 ' 6.2 

- - '·" ' 1 

' '' ' ' ' ' ' 
' i ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO 

5.2 ' ••• ' 5.4 5.7 
PROF 
---· ' -· -~-- ·-
ANTONIO 5ERRALVO SOBRINHO ~~{f 

1 
5.2 

-~-- - -
5.3 5.3 5.4 5.7 

PROF ' 
' 

ANTONIO XAVIER MENDONCA \·~~{]·· 6.1, ' ' 
' i 

' 
5.3 5.7 5.5 5.8 6.0 ' 6,3 6.5 6.7 ' 6.9 

PROF 1 ' ' ' ' ' ' ' ' -··· ___ --,_~ 

4.~' ' ···--
AYRTON BUSCH PROF 3.2 '''40 .. 4.6 3.4 3,1 

1 
4,0 ' 4.3 4.5 4,8 5.1 \j}.~_; .--

1 

,;-;"~\)«>-' - ' 

1 
' 

5'.6 ' ! ! CARLOS CHAGAS DR 4.7 '<'1;9 4.8 4.9 
' 

5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 
., 

~· ··~· 1 
1 CAROLINA LOPES DE ALMEIDA 

·.. :·: ... · 
' 1 

4 ' ' ' 6,6 5.1 5.4 5.6 5,9 6.1 ' 6.4 6.6 ' 
PROFA -> 

' ' ' 
' ' i-------···· .... . ... ····~·----l 

FRAGA MAJOR 4.1 ' 5.4 ' .·. 4.9 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 ' ' ---··--'-------~-- - - -··--- ~-··---

FRANCISCO ANTUNES PROF ' 5.2 .'6.1 .. • 6.1. 5.6 5.4 S.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6,8 ' 

~ 
.,, 

o "' r o 
:i: f' ,. 
·"' z 
' 'º 
1 '.; ' , .. 
1 

... 
---:--

HENRIQUE BERTOLUCCI PROF ' 5,3 5.8.· .. ·· 5.9 5,8 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 
-···~- -- .~ 

' IRACEMA DE CASTRO ' 
4,5 5.2 4.6 4.4 4,7 5.0 S.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

AMARANTE PROFA ' 
-· --· ·-· ...J_, 

' Li<iAO MARINGONI 5.2 ' 
1 1 ' 5.5 i 5.6 : 5.6 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9 1 7.1 

' l 

1 

! 
,,; 
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IJOAO PEDRO FERNANDES ! 48 <)cs~~·H, •s:i 5 3 5.0 ! 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 1 G.6 

-lJ-OA-051MOES NEl~o._P_Ro_F __ +----r·· _4 ... s ... .....p-Jll~'jt-'"···~"'''-1~' -4:'-7-+ -· .. 4 _._1_' _s_._1-+·-s_.-3::::s_.-6:_+:_5_.s__, ._G_l_ L6.3_ 

JOAQUIM DE MICHIEU PROF -+---6._1--l~--++--,~'+n·;-'-;:",,_·:.s,,·~·· +··~6~'9_._:+-----1-6_.2_+-i _6._s--1_6_.7--+- 6.9 7.1 7.3 7.5 

JOAQUIM RODRIGUES 1 '-' ,--< - '- -"'-'.:~-' 
· • 5.2 ;5,4· ~'.\f 

MADUREIRA - .. • _ 
5.3 5.7 6.1 6.4 6.8 1 

--------
J 05 E RANIERIPROF : 4.9 ·'.\S.9; .··~:4'i.· -5'~_· -+--J 5.1 5_4 1 5.7 L 5.9 ' 6.2 - 1 6.4 6.6 

. . 

-----~ 

:JOSE VIRANDA PROF 4.9 _Ll~ 5.1 5.3 5.1 5.S 5.7 6.0 6.2 1 6.4 6.7 

~BRAGA PROF . 4.2 ~ 4.1 -+-4.-4-+--_-__ +,._ _-_4._4--+_4_.8--l- s.o_L._5_._3--+- 5.6 ! 5.8-+_6_.l_j 

f-~CARLOSGOMES +----tl_4.5 1 •.s.I.; ·_··~s_.o_.+• '-csc-.9_'c-·+----if--4--7-+--5--0-f---5--_3-+-S--6-f--5--_ª--+-6--l-!- 6 3 

i MARTA APARECIDA HJERTQUIST .;:. ' ·· , 

;sAR.~~.~A,~~-º-F_A_____ , 4.6 ___ ~--~--·l~-4-.9~1-e-'-_5c.4_._··,+--~l---4.8 J_s_.1_...__s_.4_!_s_·~---- ~~·-9_--+_6_.1_,__6.~ 
IMERCEDE5PAZ BUENO PROFA ' 6.1 ;•;e;,\!' 6.5 .· 6.8 ___ _.__6_._3_.Li' _6._5-+ 

SALVADOR FILAR[)! _________ --1·====~[4~.7__1]1=· · .. ~-~ ·· .. ;.g:.=5~-~2_::j~J_6~·-·o~·J-+-- J 4.9 5.2 

6.7 6.9 7.1 7.3 7 5 
-~---+--+-·····---1----

5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 
·------------

SEBASTIANA VALDIRIA PEREIRA . ''"izi• i 
DA SILVA l>ROFA 4·6 1:, S.4-.. - ••• : 4.S 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 

7.1 6.7 6.9 6.8 
----- ------- ---+---+ -·--"~~- +--:-c-t--- -+-- --- ---1-----4-----... -~C----1---

7.0--: 7.3 SILVERIO SAO JOAO PROF 1 6.0 6.9 6.2 6.5 

--~-·4 Q -vo"' 

:e 0 7.4 (;; 

SUEll APARECIDA SE ROSA 
PROFA 

TORQUATO MINHOTO ' ' 
5.5 

~----------····-·--+----j~--1 

---

7.0 

WALTER BARRETIO MELCHERT 1 
PROF 

•~ ~z. ~5 ~ ! -- -. -- - [:: - ;· -
~--------------'--_)_ __ 

5.7 
6.0 ! 6.2 ! 65 ·~7-.. 70 b ~ .... 

5.6 i 5.9 6.2 6.4 ' 6.6 1 6.8 1 . 
5,0 1 ~-.3-+--5-.-6 -5-8~+-1-6-.1 - 6.3 6.6 1! 

5.2 5.5 

.... _....L __ "--.' ·-·--'--- -'----'-' - ,_,...L., __ L_ _ _J;[1 
-il--.-4::~:::.,I 

O conjunto dos dados demonstra que, ao se buscar a homogeneização dos resultados das estolas na direção do melhor resultado, t,, _ _:.......; 
poder-se-á apontar como meta que todas as escolas estaduais de Bauru alcancem, no mínimo, a nota 5 oo IDES para as séries iniciais. 
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IDEB-DAS S~RIES FINAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNOAMElllTAL ESTADUAL DÉ BAURU 

. 4.7 5.0 S.3 . 5.6 5.8 6.0 - ----
4.0 

.. 
3.3 . ! 4.0 4.3 4.7 4.9 5.2 5.4 

---- ___ .. _ -------· _ __ .. 

3.7 .. 4.0 3.0 3.4 3.7 3.9 4.2. 4.5 ; 

4.7 4.7 . 4.9 5.2 5.S 5.7 6.0 6.2 .. ···~ 

; l-------···-----···--·--l--···--+---·· -·-· ---~-·---;C----+ 
, CAROUNA LOPES DE ALMEIDA ! 

'PROFA 

CARLOS CHAGAS DR 

~-···----

CHRISTINO CABRAL PROF -----··· ____ .. _________ .. -+---+ 

~~~~~AL_G_~_E_D-ES---~-E AZ~~-Eº_º ______ --~ 3.9 ' 4.1-~ i 4.8 ! 5.0 -+!-5-.3--+j s~ 1 ::o' ~ 
; EOISON BASTOS GASPARINI , 

1 * ~ 1 ~PREf -----ji----~ __ ' -~-~ 5 4.8 ' S.1 5.3 ---.~~ 
1 

f EDUARDO VELHO FILHO PROF . 4.4 1 4.5 
1 

O _j_ 5.3 5.6 i 5.8 1 6.0 il 
1 
ERNESTO MONTE tl 4.2 -f----', 4.3 4.5 i*B 5.1 54 5.6 . S-g ,-llj!-:o~--cp-·;J 

-FRAGAMAJOR 3.9 --+-_;;;- ul46 4.;;- s.1 54 1 561 I! 

FRANCISCO ALVES BRIZOLA 3.9~--~-----~---~-~ __ 4_:!l__1 ~E6 ~!J__ ~~ 5 4 5.:_6_j 

3.9 .4.3 .. 3.6 

4.5 4.3 4.2 3.4 

4.3 ·.·5.0 4.4 4.0 
____ .. ____ .. ____ .. _ ·--··· 

3.8 ;4.2 4.0 1 4.3 
' ' 

4.6 

4.4 

3.9 

4.8 

4.6 

4.2 4.6 4.8 5.1 5.3 

6.1 Cl 
.,, 
"' ~ o 

·---~ )> " 6.0 V> z 
~ 

5.1 5.1 . 5.4 5.9 

4.9 5.3 5.5 5.7 
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iPRoF ·····--· . --··--r·--+ ·-M·· , e. .. .... ----+----+······ : . ······~ 
: FRANCISCO ANTUNES PROF 5.1 4.9 5.0 j 5.0 5.1 1 5.3 5.7 6 1 .o r 
;---------.. ---· ---+-····- ' ·"-+' ---;--- .,. __ ...,... __ 

GUIA LOPES 3.8 j:~--4:s --- ;~i'4:-1 _~!- --~~4.s :_-1 3.9 4.1 4.5 4.8 ! 

6.2 6.4 
.. 

1 

5.1 1 5.3 ' 

~;~:~~O-E-RR-OCHA_D_E_A~~-RA_D_E-1!--- ~ .. --f!··· ~~ .. - - ········ _:~·----1 "__,, __ ____________ , ... 

4.6 1 4.8 
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A análise crítica acerca desses dados certamente poderá constituir-se em um 

dos fundamentos do trabalho da Secretaria de Educação com vistas ao planejamento e 

gestão de políticas públicas direcionadas sistematicamente para a melhoria da 

qualidade da educação no sistema municipal de ensino e na Rede Estadual de 

Educação. 

2005 

Resultado Prova Brasil - Matemática - Anos Iniciais -
Bauru - Escolas estaduais e municipais 

......... Estado -Municipio 

2007 2009 2011 2013 

Na prova de matemática da Prova Brasil, nos anos iniciais, as escolas do Estado 

obtém melhor resultado que as escolas municipais. 

Resultado Prova Brasil - Matemática - Anos Finais - Bauru 
- Escolas estaduais e municipais 

8 

2005 2007 

......... Estado -Municipio 

251,1 

,56 

,... ..... 'ó.l.~º!ª----..., ...... ,,...,...~~ .. 
258,52 

~ ............ -'l!j ___ .. 242,21 

2009 2011 2013 
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Nos anos finais, as escolas de ensino fundamental do município obtêm 

melhores resultados que as do Estado na prova de matemática da Prova Brasll. 

Resultado Prova Brasil - Lingua portuguesa -Anos Iniciais 
- Bauru - Escolas estaduais e municipais 

-+-Estado --Mwnf<:iplo 

2005 2007 2009 2011 2Gl3 

O Estado obtinha melhores resultados na Prova Brasil dt> língua portuguesa -

anos iniciais até 2009 A partir de 2011, o município passou a obter melhores 

resultados que o Estado. 

Resultado Prova Brasil - Língua portuguesa - Anos Finais -
Bauru - Escolas estaduais e municipais 

-.-,Estado -Muriidpio 

' ' -

.... ...,.---..-:235,52 

2005 2007 2009 2011 2013 

253,13 

As escolas de ensino fundamental do município obtêm melhores resultados 

na Prova Brasil de Língua portuguesa - anos finais, desde 2005 até 2013, Nas duas 
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últimas avaliações, as escolas de ensino fundamental do estado vêm diminuindo sua 

pontuação. 

RESULTADO PROVA BRASIL 2013 - ESCOLAS MUNICIPAIS- Fonte: QEdu • 

INEP 

Português, Sº ano 

47% 

Português, 9° ano 

Mater11ática, 5° ano 
. . 

E ,l P'l'.lf:":'r·,;,:;:_, ·::-l ,0 iL<r'1C·~ ·::'. •:: t' ·'.:'_ ,_ ,-, 

Dos 1.056 81Unos, 384 demonstrarisn1 q i!pr ... ndizilrlo "d(•qiiado. 

Matemática, 9° ano 

Dos 363 r.h1no5, 67 dernonstrart1m o 11prf'ndi1ltdo !ód•!fjuJdo. 
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PROC. Ng ;t/lc 
FOLHAS 1 ; 

,___;:~"=7:."':"'--::"\~-"· 

RESULTADO PROVA BRASIL 2013 - ESCOLAS ESTADUAIS- Fonte: QEdu • 
INEP 

Português, 5° ano 

48% 

Português, 9° ano 

~iio foi posslve! '"'IC\Jlar !1Ú1nero de nit1~cí<'.t1!<1do~ <: pr"1.t>1ltt;~ µar11 r~t,. 

«•'tid .. de- S;;1b11 ma•'\, 

Maternátíca, 5º ano 

44% 

Maten1ática, 9° ano 

N!l(! foi pQs-;i'v~! ,.-.!.::ular "'unerc de matrit'..;'."<ic-; t p~t'\<i'fll:.,-, D<"•1\ <:!·~"' 

~ntkiarie. 5,qµ., ni.1i~ 

2.3 Avaliação Bienal das diretrizes, objetivos e metas. do PME 
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AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO- 20lz A 2014 

ENSINO FUNDAMENTAL 

_,_PLA=N,_,O:.:M=U,_.N,_,1c,..1P~A""L""D""E=.ED'°U°"CA=ÇAc::-..,.O.__-+----·····AVALIAÇÃO 2012 A 2014···----+--~···CONSIDERAÇÕES 
Oiretriz.es: 

l, Universaliiar, de fato, o Ensino 
fundamentaL 

-------········----+---·----
SISTEMA MUNICIPAL: A universalização do Ensino SISTEMA MUNICIPAL: O cumprimento 
Fundamental na cidade de Bauru vem sendo 
garantida urna vez que há oferta de vagas em 
regime de colaboração entre o Sistema Municipal 
de Ensino de Bauru, Rede Estadual e Rede privada 
de ensino, 
escalar. 

para todas ns crianças em idade 

da meta ainda demanda estudos, uma 
vez que a conclusão do Enslno 
Fundamental na idade correta, pede 
políticas públicas específicas e 
diferenciadas, sobretudo nos Anos 
Flnais do Ensíno Fundamental. As 
políticas públicas deverão ter como foco 

SISTEMA ESTADUAL: A universalização foi um ensino de me!hor quahdade e 
garantida pela colaboração entre as escolas 
municipais, estaduais e privadas, sendo 
responsabilidade do sistema estadual 51 escolas 
no município sendo que 31 escolas mantém o 
ensino médio; apenas uma oferece 
exclusivamente o Ensino Médio como Ensino 
Integral. 

síntonizado com a entrada dos jovens 
na :adolescência, que proporc.ione 
menores índices de reprovação e de 
evasão. 

SISTEMA ESTADUAL: No triênio as 
escolas estaduais continuaram a 
desenvo~ver Intervenções objetivando a 
regularização do fluxo escolar e a 
melhoria da qualidade com a 
intensificação das ações nas escolas 
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2. Garantir a expansão progressiva de 
atendimento, em período integral, a 
crianças e adolescentes nas redes públicas 
de ensino. 

) ) 

----···-----···--

SISTEMA MUNICIPAL: A política de expansão d SISTEMA MUNICIPAL: Ampliar a 
atendimento aos alunos em período integral na participação das crianças e jovens a 
rede pública de ensino na cidade de Bauru, situações de ensino é bandeira 
acontece lentamente através de iniciativa fundamental na busca pela equidade e 
pontuais, sendo efetivada em 04 escolas n pela qualidade na Educação. Mas, ê 
sistema Municipal de Ensino atravês do programa importante considerar que Educação , 
Mais Educação que custeia atividades em period Integral não é sinônimo de mais tempo 

, contrário e em a!gumas escolas estaduais. na escola, apenas. Aos alunos 

j matriculados nessa modalidade de 
SJSTEMA ESTADUAL: A expansão do ensin ensino, é preciso propiciar múltiplas , 
fundamental no triênio ocorreu com a criação de oportunidades de aprendizagem por ' 
instalação de uma escolas de ensino íntegra!. meio do acesso à cultura, à arte, ao 

esporte, à ciência e à tecnologia, por 
meio de atividades planejad.as com 
intenção pedagógica e sempre alinhadas , 
ao projeto político-pedagógico da 
escola. Por ser prática relativamente 
nova no País, programas em curso, , 
como o Mais Educação, do governo ; 
federai, precisam de diagnóstico 
constante, em busca de evolução 

: permanente. 

__ l_··--
i SISTEMA ESTADUAL; Criada com i 
: projeto político pedagógico específico 1 

! para o Enslno Integral uma vez que não 

----····~~~ta de mera ar::pliação do te~po 
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~--····----···----···---·--~-·-·----···--··--·-····· ----.····--··-··-- ···--
de permanência de alunos na escola. O ' 

--···---.....,.,-.,..--
3. Garantir o acesso ao ensino público e 

gratuito aos que, por algum motivo, não 
frequentaram a escola na Idade esperada e 
aos deficientes e pessoas com necessidades 
edt.:c.aclonais especlals. 

programa de Ensino Integral definiu um 
modelo de escola que propicia aos seus 
alunos, além das aulas que constam no , 
currículo escolar, oportunidades para ; 
aprender e desenvolver prãticas que 
irão apoiá-los no planejamento e 
execução do seu Projeto de Vida. Não 
apenas o desenho curricular dessas '. 

: escolas é diferenciado, mas também a j 

: soa metodologia, o modelo pedagógico 
j e o modelo de gestão escolar, enquanto 
' instrumento de planejamento, 

gerencíamento e avaliação das ; 
atividades de toda comunidade escolar. ! 

--,--...,...----.. ----------
SISTEMA MUNICIPAL: A oferta de ensin SISTEMA MUNICIPAL; direito 
reaHzada pelo Sistema Municipal de Ensino e criança, adolescente, jovens e adultos 
Rede Estadual de Ensino está organizada d frequentar a 5ala de aula comum e, 
forma a c.ontemplar as características, quando necessário, receber , 
necessidades e disponibilidades dos educandos, atendimento educacional especíallzado i 
até mesmo daqueles que forem trabalhadores, no período ínverso ao da escolarização. 
por meio da E.JA e da Educ.ação Especíal. Tais avanços envolvem a continuidade 

de investimentos na formação de 
SISTEMA ESTADUAL; As unidades escolare educadores, no aprimoramento das 
estaduais e o centro de educação de jovens práticas pedagógicas, na acessibilidade 
adultos mantém organização, propostas politíco arquitetônica e tecnológica, na 

lpedagóg!cas, materiais de apoio para professor construç5o de redes de aprendizagem. 

---···--~lunos adequados à~ especificida~_es do_segm_':'.!'ltOi no estabelecimento de parcerias entre 

~ 

lô " ,. I • - o 
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4. Realizar censo educacional para identificar a 
demanda a ser atendida. 

) 

EJA e desenvolve a flexibilizaçao e adequação parai os atores da comunidade escolar e na 
atender às pessoas com deficiências. intersetorialidade da gestão pública. 

SISTEMA ESTADUAL; A DER- Bauru 

Fundação.~ª~.ª. .. .. 

tende à população carcerária das 
Penitenciárias do Muníc1pio no Prograrna 
ducação Prisional com características, 

materiais de apoio e currículo adaptados 
para este segmento, mantém é 
responsável pelo desenvolvimento dos ~ 

programas educacionais nas unidade-s d~' 

SISTEMA MUNICIPAl: Quando da confecção d SISTEMA MUNICIPAL: O censo 
PME foi mapeada a demanda através da malha d educacional realizado todos os anos 
setores censitilrlos, identificando as necessidade pelas Secretarias Estadual e Municipal : 

1 de cada região. , da Educação, com a participação de ! . ' 
: todas as escolas públicas e privadas do 

SISTEMA ESTADUAL: A OER~Bauru fealiza as 1 município de Bauru, é o principal i 
' atividades de Censo conforme cronograma e instrumento de coleta de informações 

orientação da SEESP_ da educação básica, que abrange suas 
diferentes etapas e modalidades de 
ensino: ensino regular (educação 
Infantil e ensínos fundamental e médio), 
educação especial e educação de jovens 
e adultos (EJA), O Censo Escolar coleta 
dados sobre estabelecimentos, 
matriculas, funções docentes, 
movimento e rendimento escolar. Estas 

-·'---------- ___ .__'.._informaç~es são fundamentais P~!..~ 

-·-
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-------·-----···---

; traçar um panorama da educação básica 
1 e servem de referência para a 

formulação de políticas públicas e 
execuçlio de programas na área da 
educação no município de Bauru. 

SISTEMA ESTADUAL: o censo 
educacional realizado todos os anos 
pelas Secretarias Estadual e Municipal 
da Educação, com a participação de 
todas as escolas públicas e privad.as do 
município de Bauru, é o principal 
Instrumento de coleta de informações 
da educação básica, que abrange suas 
diferentes etapas e modalidades de 
ensino; ensino regular (educação 

~ Infantil e ensinos fundamental e médio), 

~ educação especial e educação de jovens 
· e adultos (EJA). O Censo Escolar coleta 

dados sobre estabelecímentos, 
· matrículas, funções docentes, 

movimento e rendimento escolar. Estas 
informações são fundamentais para 
traçar um panorama da educação básica 
e servem de referência para a 
formulação de políticas públicas e 
execução de programas na área da 
educação no município de Bauru. 
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~.G.ârantir a organiz.ação de t~rmas, não 
1 ~uperiores a 25 alunos, de 12 ao 52 ano, e não 

: superior~~ a 30 alunos, de 6º ao 99 .~~"º~'---+------------ ·-
SISTEMA MUNIOPAt: O Sistema Municipal d StSTEMA MUNtCIPAl: lnUmeras 

' Ensino de Bauru, adota como políticas para êt medidas governamentais têm sido 
superação da repetência e evasão escolares, as: tomadas para erradieêlr a evasão e 
seguintes ações: ! repetência escolar, tendo como 

, Implantação do Currículo comum nas Escola~ exemplos, a criação do programa bolsa~ 
de Ensino Fundamental de Bauru; ! família, a implantação do Plano 

6 D 1
. 

1
•. ~ , . Revisão do currículo comum e adaptação às., Desenvolvimento Escolar (PDE), dentre 

, e 1near po 1t1cas e açoes para superar a i .1 .. d d d d. 1.d d · d : t - - ·d • . _ d 
1 

; espec1 1c1 a es as iversas rea 1 a es atraves cr, ou ros, mas que nao tem si o 
, repetencia e a evasao que causam a e asagem . _ ·- , . . . ,. . 
: .d d , . acompanhamento e avahaçao por ocas1ao de sua suf1c1entes para garantir a permanenc1a 
: 1 a e-serie. . 1 • d . " 1 1mp antaçao; a criança e a sua promo.....,,o na escoa . 

. Formações em :serviço dos docentes do Sistema A evasão escolar não é um problem 
Municipal de Ensino; restrito ·a escola, mas uma questã 
.Parceria com diversas Universidades co nacional que vem ocupando relevant 

implantação de Projetos como PESF, PIBID papel nas discussões e pesquisa 
! Liderança-Grémio Estudantil, Projetos ligados à educacionais no cenário brasíleiro 
l alfabetização, ao esporte, satíde do educando assim corno as questões relacionadas à[ 
' ainda parcerias com entidades APAE, SORRI, repetência. 

APIECE, LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS,1 
Promotoria Pública e Conselho Tutelar. ! 

.Convênios de cooperação com demais setores j 
da comunidade {Saúde, Assistência Social, 
Transportes, Urbanismo, Cultura, Lazer, Esportes, 
Empresas, Conselho Tutelar, Conselho de pessoas 
com deficíên(ías, comunidades religiosas., 

------~~p~a~r~ . .".1.~ender necessidades de seus alunos. 
etc.), i 

' 
·~--··· -------···--·····-
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------···--···--~------- ----
' Investimento em projetos de recuperaçã' 
paralela por meio de reforço no contra turno 
escolar; 

Forta!ecimento dos Conselhos Escolares comi 
forma de garantia de maior participação dos pai: 
na escola; 
.Parcerias com o governo federal n; 
implementação de programas. 

i·ais ações vem contribuindo para a superação d; 
repetência e evasão escolar, 

SISTEMA ESTAOUAl: O Sistema Estadual de Ensin! 
de Bauru adota como políticas para a superaç~o d; 
repetência e evasão escolares, as seguintes ações: 

Acompanhamento do desenvolvimento d( 
Currículo nas Escolas de Ensino Fundamental de 
Bauru; 
, Implantação de ações do Projeto de Apoio ; 
aprendizagem com Professores Auxiliares (P.A.) E 

Professores do Apoio à aprendizagem {P.A.A.) na~ 

salas de aula, classes de Recuperação Contfnua (RC 

e RCI (recuperação intensiva} com mi:!todologia: 
diferenciadas e organização de espaço tempc 

adequados; 
, Formações em Educação Continuada em serv1çc 
para os docentes do Sistema Estadual de Ensino; 
.Parceria com diversas Universidades r.orr 
implantação de Projetos como, PIBID e outros 

s ligados à alfabetização PNAIC, ao espórte, 
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:-Saúde do educando e-- aind-~ parcerias com 

entidades APAE, SORRI, APIECE e órgão público 
-como Promotoria da Infância e Juventude, SEBES 
Conselho Tutelar_ 
.Convênios de cooperação com demais setores da 
comunidade {Saúde, Assistência, Social, Lazer, 
Transportes, Urbanismo, Cultura, Esportes, 
Conselho Tutelar, Conselho de pessoas com 
deficiências, comunidades religiosas etc.}, para 
atender necessidades de seus alunos; 

Fortalecimento dos Conselhos f.scolares com 
forma de garantia de maior participação dos pais n 
escola; 
.Parcerias com o governo federal na implementaçã 
de programas como Currículo +e outros; 

, ,Projetos de intervenções das unidades escolares. 
i SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Mun!clpal d 

! 7. Ampliar e dotar as escolas de infraestrutura ~ Ensino vem promove_ndo de m~n~ira paulatin 
, · t b Ih d • . d : reformas e adequaç:oes em pred1os escolares,, necessana ao ra a o pe agog1co e , . 1 

l'd d t 1 d d d t " : contemplando a estrutura necessar1a ao trabalha; 
i qua 1 a e, con emp an o es e a cons ruçao ; d . , d b . 
' f' · · . .d d ' pe agog1co e oa qualidade. 1s1ca, equipamentos, espaços para at1v1 a es 

A verba de acessibilidade (ecebida pelas Unidade 
artístico-culturais, esportivas, recreativas, com 

adequadas a
, 

5 
escolares vem possibilitando adaptaçõe 

as adaptações pessoas com 
deficiências 
espe<:iais; 

e necessidades educacionais 
necessânas às pessoas com deficiência. 
SISTEMA ESTADUAL; A secretaria de educação d 
estado de São Paulo vem realizando as reformas 
ampliações necessárias cumprindo o calendári 

------···--···· 

~-----------------~' ~~~~belecido a partir da d~~n1çãi?_cd::e"-'u::.rg<te:::·nc:;c::ia~s,..:cL. ______________ _ 

'n "" o "' ~ o :t: í' 
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prioridades assím como a reforma para tota~ 
adaptação das escolas ern relação à acessibllídade 
Em relação aos equipamentos e materiais de apoi 
ven1 suprindo através dos diferentes núcleos d 
SEESP. 
SISTEMA MUNICIPAL; O Sistema Municipal d 

Ensino assegura material didático escolar a todo 
os alunos matriculados, bem como transportei 
àqueles que não conseguiram vaga próximo a sua 
residência, e alunos advindos de Zona RuraL 
A alimentação escolar (recursos federal e estadual 
e assistência social são despesas contabH1zadas na 

8. Assegurar programas suplementares de despesas com manutenção e desenvolvimento d 
material didático-escolar, contabilizados nas ensino. 
despesas com manutençào e desenvolvimento SISTEMA ESTADUAL: A SEESP assegura material 
do ensino, saúde, assistência social, não 
contabiliiados nas despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino público. 

didfítico escolar a todos os alunos matriculados, 
transporte pelo convenío com a Prefeitura 
Municipal aos alunos oriundos da zona rural e de 
àqueles atendídos por escolas distantes dos 

domicílios, bem como aos deficientes matrlculados 
e escolas estaduais. 
A rnerenda é garantida em todas as escola, 

estaduais pelo conven10 com a Prefeítural 
' Municipal enquanto os atendimentos em saúde ou: 

.. • especfalizados ~~o feitos via SUS ... ------ ------
0 b j e t~~~·~'----------~ -'C-----

1. Assegurar, em colaboração com a União, o f SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal de 
' Estado e o M~nicipi~;._no prazo_ de dois anos l Ensino vem asse~urando a uni_ve_rsalização do 

-----···-

---···--· 
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a partir da data de aprovação deste Plano, a 
universalização do atendimento de toda 
demanda do ensino fundamental, 

garantindo o acesso, buscando a 
permanência e a efetiva aprendizagem de 
todos os alunos na escola; 

) 

i ensino funda~~ntal em regime·· de colaboraçao··1··· 
com a Rede Privada e Estadual de Ensino, 
garantindo acesso e permanência de alunos e a , 
busca constante da qualidade. ' 

SISTEMA ESTADUAL: O Sistema estadual de Ensino 
vem assegurando a universalização do ensino 
fundamenta! em regime de colaboração com a . 

: Rede Privada e Municipal de Ensino, garantindo 
1 

:acesso e permanência de alunos e a busca 
i constante da qualid.;;ide. 

-z:-EstabCieC-er, como meta-·pa-ra o atendlmeOtO ! SISTEMA MiJ-N1ctPAl: o -Sistema MuniCJp~l-~i-+--- ------
à demanda do ensino fundamental, o _ Ensino vem se preocupando com a universa!izaçã 
máximo de 25 alunos por classe nos anos 1 do Ensino e ao mesmo tempo com a diminuição d 
iniciais {1!! ao 5º ano} e observando para os número de alunos por sala de aula, 
anos finais {6Y ao 92 ano); comprometendo-se desta forma com a qualidad 
a, em S anos o máximo de 30 alunos por de ensino, 

classe; 
b. em 7 anos o máximo de 28 alunos por 

classe; 
e. em 10 anos o máximo de 25 alunos por 

classe; 

3. Proceder, imediatamente, o mapeamento, 
por meío de censo educacional, das crianças 
fora da escola, por bairro ou distrito de 
residência e/ou locaís de trabalho dos pais, 

visando localizar a demanda e universalizar a 
oferta de ensino obrlgatório; 

---·· -------

SISTEMA ESTADUAL; A SEESP tem investido na 

universalização do Ensino Fundamental e médio e 
tem buscado a ampliação de vagas em busca de 
diminuir o número de alunos enl sala de aula, --+--
SISTEMA MUNICIPAL; A demanda vem sendo i 
mapeada através da malha de setorescensitários. i 
SISTEMA ESTADUAL: A demanda vem sendo : 

anualmente mapeada por meio do Censo esc~~:~ i 
I ~ed:!:~~:.:~-s que i:omp~es ~.-Sistema de .~~~~:i_ ... _____ _ 
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4. Avaliar o aluno, em todo o seu processo de 
aprendizagem, considerando suas dificuldades 
como indicadores para a reorganização do 
ensino e da aprendizagem; 

S.Estabelecer um programa de discussão com 
os pais sobre as concepções e procedimentos 
de avaliação dos alunos; 

SISTEMA MUNICIPAL: A avaliação de ensino 
aprendizagem nas Escolas Municipais do Ensino 
Fundamental de Bauru é realizada de forma 
contínua, cumulativa e sistemática, tendo como 
um de seus objetivos o diagnóstico da situação de 
aprendizagem de cada aluno, em relação à 
programação 
como forma 
planejamento 
curriculares. 

curricular prevista 
de orientar as 

e replanejamento 

para o curso, 
atividades de 
dos conteúdos 

SISTEMA ESTADUAL: A avaliação de ensino 
aprendizagem nas Escolas estaduais do Ensino 
Fundamental de Bauru é realizada de forma 
contínua, cumulativa e sistemática, tendo caráter 
diagnóstico da proficiência do aluno, em relação 
ao previsto pelo currículo pelo planos de ensino 
do ano, como forma de orientar as atividades de 
planejamento e replanejamento dos conteúdos 
curriculares e das retomadas e estratégias de 
recuperação para aqueles em defasagem. 
SISTEMA MUNICIPAL: Anualmente e realizada a 
avaliação participativa através do INDIQUE -
Indicadores de Desenvolvimento da Educação em 
todas as Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental, onde a comunidade escolar discute 
concepções e procedimentos em relação à 

avaliação, oferece indicadores comparativos de 
desempenho para a tomada de decisões no 

~ " o "' ~ o :z: r> e; z 
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~ .. ".~âmbito da···própria esco~a e nas diferentes esferas 
do Sistema Municipal de Ensino. 

SISTEMA ESTADUAL: A reflexão sobre a avaliação 

1 dos alunos ê realizada em diferentes momentos 
· do ano letivo, nas reuniões bimestrais de pais e 

professores, reuniões do Conselho de classe e 
Série, no dia da Avaliação da escola anualmente e 

avaliação fina! da escola anualmente. Nas 
· unidades estaduais são planejados outros 

momentos em grupos menores com os 
professores coordenadores da escola e da classe 

----+~Pªcc'ccªc.•"st=ab~.~~cimento de parcc:E.i.~s~·----~~+-
SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municlpal de 

1 Ensino divulga por meio da imprensa local, 
Secretaria Municipal da Educação, Departamento 

de Ensino Fundamental e através das próprias 
unidades escolares envofvidas a garantia de 

i atendimento da demanda escolar em unidades 

6.Garantir a transparência no atendimento à 
demanda escolar, divulgando critérios dP 

de ensino próxima a residência do discente. 
Anualmente, no mês de janeiro, por ocasião da 
matrícula e durante o ano letivo, por meio de lista 
de espera, e realizado cadastro em todas as 

seleção; 

unidades escoiares, onde são atendidas 
prioritariamente as crianças advindas do 
respectiva setor, garantindo-se desta forma 

L 

. transparência na divulgação dos critérios de 
'I seleção para o íngres,so nas escolas municipais de 

Ensino F-..1ndamental de- Bauru. 
-----~·---··· ------~=······· --·-----······- - -
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----------------~····--···----------

7 .Conceber a avaliação como 
formativo e não classificatórlo; 

; S1STEMA ESTADUAL: As escolas estaduais , 

: reallzam anualmente ao final do ano a rematricula ; 
dos alunos e no mês de janeiro atendem às 
solicitações de transferências, uma vez que o 
processo t? realizado digitalmente defínlndo os 

1 alunos que são matriculados. Nos dols processos 
' ' o principio e critério para matricula é 

prioritariamente garantir o total atendimento dos 
alunos domiciliados no setor definldo para o 
atendimento da escola. Na impossibilidade de 
atender são oferecidas vagas nas proximidades e 
atendendo o principio legal que determina a 
distância do domicilío a escola, se excedida, pelo 
convênio com a Prefeitura Municipal é garantido 

' o transporte. ······-·---+-·-------------
SISTEMA MUNICIPAl: A ava!lação e c:oncebida no 
Sistema Municipal de Ensino como processo 
formativo, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos, constituindo-
.se em meio para reflexão e transformação da 

processo prática escolar , tendo como principio o 
aprimoramento da qualidade de ensino, 

SISTEMA ESTADUAl: O currículo e a legislação 
vigente centram o foco de seus princípios e de 

: suas metas na avaliação como o principal 

~------------------J. elem~nto do currículo e parte fundamental do 

j 
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processo de ensino-aprendizagem, assumindo que 

é contínua diagnóstica e sistemática e o eixo do 
processo de ensino aprendizagem, assim 

compreende a avaliação interna e externa em 
suas múltiplas dimensões e é definida como parte 

da aula do professor e devendo ser observada em 
cada atividade de aprendizagem proposta pelo 
professor e realizada pelo aluno. 

SISTEMA MUNICIPAL: São ofertados a todos os 
alunos do Sistema Municipal de Ensino, estudos 

8. Estabelecer em colaboração com a União, o de recuperação em todos os componentes 

Estado e o Município, programas de apoio à curriculares em que o aproveitamento for 
aprendizagem e de recuperação paralela ao considerado insatisfatório, de forma contínua e 
longo do curso para reduzir as taxas de paralela, ao longo do período letivo. 
repetência e evasão; 

SISTEMA ESTADUAL: 

9. Assegurar condições de aprendizagem, a SISTEMA MUNICIPAL: o Sistema Municipal de 
todos os alunos, mediante: Ensino de Bauru, por meio das Escolas de sua 
a) Providências de acompanhamento imediato, jurisdição, vem assegurando condições de 
quando detectadas as necessidade de reforço; aprendizagem a seus discentes, mediante: 

b) Aumento do tempo de permanência 
. Critérios de flexibilização do tempo necessário 

na ao aprendizado, no desenvolvimento gradativo e 
escola para aulas de reforço, atendendo o articulado dos diferentes conteúdos que 
aluno através de plantão; compõem o Currículo Comum do Ensino 

c) Oferta de material didático adequado para os Fundamental; 

alunos da rede e determinado pela necessidade .Evidenciando a importância que a flexibilização 

da escola pelos seus integrantes; do tempo representa para a organização do 
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: d) Organização de salas heterogêneas, ensino e para a efetivação de aprendizagens 
;··· 

agrupando os alunos e garantindo que €m cada . contínu;:is e progressivas de todos os alunos, de . 
sala haja diversidade de desempenho e j forma geral, e de cada um, em particular; 
comportamento, fornecendo assistência ' .Garantindo ao aluno um ensino que, a partir de 
adequada ao Professor e apoío de Assistentes seus conhecimentos prévios, implemente novos 
para haver inclusão efetiva, sem exclusão da conteúdos curriculares, visando às aprendizagens 
aprendizagem da turma; 1 previstas para cada ano e modalídade do Ensino 1 

e) Oferecimento de estrutura para aulas de 1 fundamenta!; ' 
campo, em ambientes não formais de .Subsidiando gestores e professores no 
educação; agrupamento de alunos, na constituição de 

f) Equipe multidisciplinar para inclusão do aluno 
com deficiência, 

classes e na organização dos processos de ensino, 
acompanhamento e avaliação contínua da 
aprendizagem; 
.Ressaltando a importância de intervenções 

pedagógicas, com ações de reforço, recuperação e 
, aprofundamento curricular, como mecanismos 

Indispensáveis à obtenção de bons result~dos de 
aprendizagem; 
.Fornecendo aos pais e/ou responsáveis 

parâmetros e orientações que viabilizem e 
estimulem o monitoramento do processo de 

, aprendizagem do aluno. 

' 
SISTEMA ESTADUAL: Tais condições são 
asseguradas mediante: 

~ . o estabelecimento, como estratégia para a 
'.prática pedagôgica na sala de aula, o 

~------------------~,l~e~v~an~t~a~m~e~n~t~o~e-~~~tematização dos saberes ~d~º~'~---···········~~··········--------" !! 
" 
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alunos tendo como ponto de partida os 
conhecimentos prévios; 
.o desenvolvimento gradativo e articulado dos 
diferentes conteúdos, tendo em vista o principio 
da interdisciplinaridade e da concepção de um 
currículo em espiral construído a partir de 
habilidades e competências; 
. a reflexão e análise dos gestores e professores 
acerca da aprendizagem dos alunos, na 
constituição de classes e na organização dos 
processos de ensino, acompanhamento e 
avaliação contínua da aprendizagem; 

Implantando ações do Projeto de Apoio à 
aprendizagem com Professores Auxiliares (P.A.} e 
Professores do Apoio à aprendizagem (P.A.A.) nas 

salas de aula, 
(RC) e RCI 
metodologias 

classes de Recuperação Contínua 
{recuperação intensiva} com 

diferenciadas e organização de 
espaço tempo adequados. 
Informando aos pais e/ou 
parâmetros e orientações que 

responsáveis 
viabilizem e 

estimulem o monitoramento do processo de 
aprendizagem do aluno. 

10. Implementar planejamento arquitetônico e SISTEMA MUNICIPAL: Os Projetos de Reforma e 
administrativo para as escolas, com a Ampliação das diversas Unidades Escolares do 
participação da comunidade escolar, de modo a Sistema Municipal de Ensino já contemplam 
garantir unidades funcionais, incluindo: planejamento arquitetônico e administrativo de 
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!~}----Espaço, iluminação, insolação, ventilação, 
! água potável, rede elétrica, segurança e 
: temperatura ambiente; 

) ) 

modo a garantir o funcionamento das unidades : 
escolares de maneira satisfatória ao atendimento . 
da demanda. Com relação a lmplantação de 
laboratório de ciências nas Unidades Escolares, 

b) Instalações sanitárias e materiais de higiene , estudos ainda estão sendo realiz.ados para avaliar 
pessoal e de limpeza; 1 a viabilidade deste recurso. 

e} Espaços e recursos materiais para esporte, 
arte, recreação, biblioteca (com profissional 
especializado}, brinquedoteca e serviço de 
merenda escolar; 

SISTEMA ESTADUAL: Os Projetos de reforma e 
ampliação das diversas unidades escolares da 
rede estadual de ensino contemplam o 
planejamento arquitetônico e administrativo para 

d) Adaptação dos edifícios escolares para 
atendimento dos alunos com deficiência; 

e) Atualização 
bibliotecas; 

o garantir o atendimento aos Itens detalhados. O 
cronograma da FDE iniciado em 2010 prevê que 
tais reformas se consolidem até 2018. e ampliação do acervo das 

f) Mobiliário, equipamentos e materiais 
pedagógicos; 

! g/ Telefone e serviço de reprodução de textos; 

! h) Informática e equipamento multimídia para 
o ensino; 

i) Sistema de reciclagem de lixo, com coleta 
, periódica em todas as unidades de ensino; 
1 i j) laboratórios de informática e de ciências com 
l recursos materiais e atualização contínua. 
L 11. Assegurar que, em cinco anos, as estolas SIS!~MA MUNICIPAL: A adequação dos espaços 
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atendam à totalidade dos requisitos de 
infraestrutura definidos, adequando os 
espaços e ambientes esoolares para a 
ampliação das atividades extracurriculares; 

está sendo planejada por meio de projetos 
a1quitetôn"1cos e administrativos que visam a 
construção de novos ambientes como forma de 
ampliação das atividades extracurriculares. 

SISTEMA ESTADUAL: A adequação dos espaços e 
ambientes escolares vem sendo planejadas e i 
ex:ecutadas para atender à totalidade dos pré* ] 

f---www···--···------------+rwwwe~q~u~ís~it~o~s ~efint~9s legalmente. i 
, SISTEMA MUNICIPAL: Todas as escolas que tem . 
i 

seu funcionamento e construção autorizados pelo 
· Sistema Municipal de Ensino obedecem aos 

12. A partir do segundo ano de vigência deste 
padrões de ínfraestrutura definidos em Lei. 

plano, somente autorizar a construção e 
funcionamento de escolas que atendam aos 
requisitos de infraestrutura definidos; 

13. Assegurar que as novas unidades de ens1no 
fundamenta!, se atenderem em dois turnos, 
possam limitar sua capacidade a no máximo 
300 alunos por turno; 

SISTEMA ESTADUAL: Todas as escolas que tem a 

construção e funcionamento autorizados 
obedecem aos padrões de infraestrutura 
definidos legalmente. 

, S1STEMA MUNICIPAL: Atualmente, as escolas do 
Sistema Municipal de Ensino já <'!tendem ao 

' objetivo especificado. Os novos projetos 
arquitetônicos limitam a capacidade de alunos a 
400 ou menos por turno, levando em 
consideração a demanda da regíão em que será 
construída. 

SISTEMA ESTADUAL: As unidade;; ampliadas e i 
recém-construídas atendem a este objetivo e · 

--- ·--···----------~=~~···--··· ------------
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j foram iniciados estudos visaíldo à adequação para 
, a divisão de unidades que excedern esses 
' . 

, ____ -------- ____ ,_:~p_a_ra_~_etros. ·- --------+----------. r ... -- l SiSTEMA MUNICIPAL: O ~Jlunicípío tem realfzado 
' estudos nesse sentido, com identificação do perfil 

da clientela que habitara tals empreendimentos. 
Em algumas regiões de grande expansão urbana e 
grande demanda, já existe a reserva de áreas 

• 

14. Ampliar a rede física dos sistemas públicos 
de ensino, estadual e municipal, priorizando o 
atendimento da demanda escolar nas áreas de 
expansão urbana e populacional de forma a 

para a construção de novas escolas. 

! garantir a exlstêncía de escola próxima à 

SISTEMA ESTADUAL: O monitoramento das 

demandas é utilizado como instrumento para 
detectar regiões que em função de novos 
empreendimentos receberam ou receberão um 
maior volume de alunos estabelecendo asslm a 

: residência; 

prioridade para a ampliação ou construção de 
escolas, no biênio foram entregues duas novas 
unidades de ensino em bairros periféricos com l 
altos índices de urbanização devido aos , 
empreendimentos imobiliá!i~s_. ______ _ 

StSTEMA MUNICfPAl: O currículo comum das 
15. Reallzar fórum sobre organização curncular 

Escolas de Ensino Fundamental Municipal de 
para revísar a matriz curricular com base na 

Bauru esta sendo revisto através da participação 
reflexão sobre a organização do ensino, 

de todos os professores do segmento de ensino 
aproximando os conteúdos ministrados do 

e/ou área de atuação como forma de reflexão, 
cotidiano dos educandos, promovendo 

compartilhamento e construção coletiva curricular 
rendizado com significado, com o objetivo de 

l 
' 
' -1 
• ' 

···~-·····---~ 

1 

no horário destinado a Atividade de Trabalho 
minar a fragmentação de conteúdo; 

Pedagógico Coletiva. 
. ·---~-~-~~----- ---~--~-------~ 
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16. Garantir a participação dos profissionais da 
educação, no e)(ercicío do magistério, na 
indicação de materiais didáticos e paradidáticos 
em coerência com o projeto pedagógico da 
respectiva escola; 

SISTEMA ESTADUAL: A SEESP por meio da 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
CGEB estabeleceu uma intervenção de reflexão 
acerca do currículo reunindo os PCNPs das DER 
que estabelecem como multlplicadores o mesmo 
processo com os Professores Coordenadores e 
docentes das unidades escolares. -----··--
SISTEMA MUNICIPAL: Os materiais didáticos e , 
pedagógícos são indicados por uma comissão de : 
Especialistas em Gestão Escolar que representam ; 
os anseios dos professores e dos integrantes do ! 

Conselho de Escola da Unidade Escolar da qual : 
fazem parte. 

SISTEMA ESTADUAL: A indicação de materiais 
didáticos e paradidáticos é feita por consulta aos 
proflssionaís do magist€:rio e gestão escolar 
devendo atender às propostas do Projeto polítiro 

------... l Pedagógico homologado. 

17. Ampliar, progressivamente, a jornada 
escolar, visando expandir a escola de tempo 
integral, funcionamento em período de pelo 
menos sete horas diártas, com garantia de 
professores e funcionários em número 
suficiente para o atendimento; 

i SISTEMA MUNICIPAL: Embora já existam : 
1 iniciativas em algumas escolas de Ensino ' 
' ' 
: Fundamental do Sistema Municipal de Ensino, 1 

; atra11és do programa Federal "Mais Educação", há ! 

' pareceres ainda não conclusivos nesse sentido, já : 
que ações como estas, demandam muda=-inça na i 

legislação. 

------··· .... ···-----
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1 SISTEMA ESTADUAL: A DER- Bauru vem 

realizando nas escolas que aderiram ao Programa 
federal Mais Educação a ampliação de horário e 
segue as_ diretrizes e orientações da SEESP em 
relação ao horário ampliado, além de aumentar i 

' gradativamente as unidades escolares que ! 

mantém o Ensino Integral. : 
----t~· ·----

' SISTEMA MUNICIPAL: 

18. Prover a todos o ensino da Educação Física, 
como maneira de se promover a autoestima, o 
desenvolvimento pessoal, o trabalho em 

] equipe, o respeito a diversidade e a promoção 
: da saúde; 

- A educação física, integrada à proposta 

i pedagógica da escola, é componente curricular 
' 
! obrigatório da Educação Básica Fundamenta!, do 
: Sistema Municipal de Ensino, promovendo a 

a, trabalho i autocstim 
diversida de e saUde, 
SISTEMA ESTADUAL: 

em equipe, o respeito à 

-·-----·-------+---

19. Aulas efetivas de i!"lformâtica em horário 
alternativo 

L._ 

SISTEMA MUNICIPAL: 
As Escola s de Ensino Fundamenta! do Sfstema 

' i Municipa 1 de Ensino desenvolvem o "'º 
: pedagógi co das T ecnotogias de Informação, 
' [ ampliand o as possibilidades do professor ensinar 
! e o aluoo 

do conhe 
ensino ap 
SISTEMA 

aprender contribuindo para a produção 
cimento e a melhoria do processo de 
fendliage-m. 
ESTADUAL: 

····--1 
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2. ENSINO M~OIO 

2.1. Diagnóstico 

O número óe matrículas no ensino médio diminuiu de 2001 a 2008. A partir de 2009 

tem ocorrido um aumento no número de matr'.culas em Bauru. De um total de 13.270 em 

2009, chegando em 15.081em2014, 

1 _Ensino Médio- Matrícula inicial por Dependência 
Administrativa 

SEADE 2015 

Ano/Dependência ~ Total 1 Estadual 1 Privada 
' 

1 ··- ---------- ·-· 
2001 17.335 1 12.954 4.381-l 
2002 17.4ºH 13.465 1 3.942 1 

·--~ -------
1 

1 
2003 16.894 13.313 i 3.581 

' 2004 16.095 i 12.732 1 3.363 
r--2oos-··~ -14.903--~---~-----·-~~-------.J 11.592 1 3.311 ! r 2006 13.854 10646 + 3208 J 
• 

2007 1 13.296 10.290 . 3.006 _j 
2008 1 13.088 10.301 2.787 -----
2009 

1 
13.270 _j__l,,0.520 2.750 

2010 
' 

14.040 1 11.145 2.895 

2011 1 14.586 1 11.631 2.955 ---~ ~. 

2012 14.784 l 11.704 3.080 
. . 

3.106 1 2013 14.933 11.827 1 

' 1 
2014 

i 

i 15.081 11.998 i 3.083 1 

Bauru conta apenas com escolas estaduais e privadas e segue abai><o a curva de 

desenvolvimento das matriculas do ensírio médio nos últimos anos: 
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---- -------- ---- ---------------- --.-~-------- - --

L -·· 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 20::.0 2011 2012 2013 2014 

-+-Total 

_,._Est<1duaJ 

· -Privada 

A Rede Estadual que, nos últimos 3 anos, retomou seu crescimento, Já a Rede Privada 

permanece estabilizada nos últimos 3 anos. 

Por outro lado, a população em idade escolar de 15 a 17 anos era de 18.069 jovens 

em 2001, e caiu para 15.757 em 2010, mas retomando seu crescimento até 2015. A 

perspectiva para 2020 é que haja nova queda no número de habitantes nesta faixa de idade. 

. População de Bauru em Idade escolar- j 
15 a 17 anos- Fonte: SEAOE-2015 ~· 

2001 1 ·- 18.069 . 

2002 . 17.837 f--------;----------·----
1 2003 17.598 ·-
' 2004 _____ 17.362._. ___ .~ 

f.-_2005 -~·-·-17.1.l!l.._ __ 4 
• 2006 16.860 ___ j 

i 2007 16.587 ' 

lr--=2cc00008_-+------1=6c.c.3ccl3=----- í 
16.032 1 

c---=-,~-....,.-·--__ -_ 15.m--J 
15.891 ·---·---------
15.607 

1---~~--f------·-~~.------

2009 
1 

--
2010 

2011* 
1 2012* 

2013* 
• 

15.527 

~-2014.'..__j___._.J2;441 ·-----
- 2015* ± 16.228 r·--·-·.-- ·-·--·-·--·-·----
L.__2020 - _____ _;t6.08Q., __ . __ ., 

"projeção da população 

A população de Bauru em idade escolar de 15 a 17 anos para 2015 é de 16228. 
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A relação entre a população em idade escolar e as matrículas iniciais no vensino 

médio é apresentadas no gráfico a seguir: 

População em idade escolar 15 a 17 anos x matrículas Iniciais 
no ensino médio em Bauru, com projeção de população a partir 

de 2011 
2:'.l.000 

18.000 

15 000 

14.000 

12.000 

10.000 
-+-Pop~çaão 15 a 17 a"lOS 

6.000 

4.000 

1 'OC: 

l. 

-li-Matrícula 

Percebe-se claramente que ainda há caréncía de vagas no ensino médio em Ba~ru. 

Ainda que a população na faixa de 15 a 17 anos tenha diminuído ate 2014, é claro também 

que em 2015 houve um aumento dessa população e por outro lado, o crescimento das 

matriculas não demonstra ocorrer com a mesma velocidade de crescimento. 

A diferença entre matricula e população em idade escolar em 2014 revela a falta de 

360 vagas no ensino médio em Bauru e o aumento populacional para 2015 poderá significar 

mais necessidades de vagas. 

.· BO 
' ' ," 
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Quando observamos o número de concluintes, constatamos uma grande queda. 

Ensino Médio· Concluintes por Dependência 
Administrativa 

Fonte: SEADE 2015 
1 

1 Ano/Dependência Total : Estadual : Prl~da . 

i----ZõOl-~.676 l 3.1n _J_1so5 1 
~ 2002 4.455 i 2.949 ' 1.506 ' 

2003 4.249 3.071 + 1.17!!_ 
2004 4.222 1 3.101 ' 1.121 . 

4.099 =r~Ol2 ·-+--1.0BJ~ 2005 

2006 ' NO ND NO 
·--· 

2007 .--J__!:443 2.418 1.025 

2008 ' 3.330 2.405 925~ i---------~---__j_ __ , 
2009 +-3.424 2.546 878 ' 
2010 3.641 2.766 875 

i--~---------· 

2011 .+- 3.692 2.750 942 
1 

~ --
2012 ' 3.834---r-2.877 1 957 1 

f---2-0-13---L-+--.3-.9.,1~ 3.oos --r-933 .. ~ 

Esta queda no número de concluintes ocorre tanto no ensino público quanto do 

Relação entre matrículas íniclaís e concluintes do ensino médío 
de Bauru - SEADE- 2015 

...... Co>:ciui>:tes 

~-- -- ----- ------- ------

1 • _ ..• ' ..... 

' 
• ........ ····-=-·-····· • 

"----------- - ----~--

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20:: 2012 2013 2014 

A imensa diferença entre matr!cu!ados e conç!ui~tes do ensino médio eviaencia a 

necessidade de se estabelecer programas de acompanhamento e uma revisão dos 
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conteúdos e estratégias de ensino, bem como uma po\ft!ca de oferecimento de vagas no 

período noturno, com formas de diminuir o abandono. Parte do problema também é: 

evidenciado mediante as taxas de aprovação e reprovação. 

Taxa de Aprovação no Ensino Médio por Qependência 
Administrativa ....; 2002 a 2013 

Fonte: SEAOE 2015 

Ano/Dependência Total Estadual ~~ada . 
2002 84,3 so,3--. 97Ti 

r----2003 83,0 _ ___!~_)_96,8 ..., 
' 
i 2004 84,5 80,9 i 97,~ 

··~'- .. ·--·~-·---
2005 85,7 82,3 + 97,4 ~' 

i 2007 ::j - 83,9 ' 100,0 1 

r= 2008 ~~ - 86,9 1 9lÍ,8 ' 

2009 ' 89,4 87,1 98,2 

1 2010 r--sis ts6,8,_·-~-+--796""'--:7_=1___,-, 

b
ou _ I 84,7 , s1,7 96,6 

2_0_12 ___ t=s_6_,G__ _ 83,7 97,Q' 
2013 - 88,3 i 86,2 96,4 
-----'-------'-----

O ensino público aprova menos que o ensino privado, embora se perceba que ao 

longo dos anos (2002 a 2009), tem aumentado a taxa de aprovação da Rede EstaduaL 

Taxa de Reprovação no Ensino Médio por 
Dependência Administrativa - 2000 a 2013 

Fonte: SEADE 
· Ano/Dependência ___ Es_ta_~u_a_I_. Privada 

2000 8,19 -- 2,14- 1 

~====~20~0~2====~===----~9~,=-7-___ --_+---1:7--1 
2003 ~,()_____ 2,1 
2004 _ __2,_2;2__ _____ -·--1.8-1 

1--- 2005_--;----1-1~~:!--+-22__-1 
9,3 __J 1,2 --+----:1 :--~--1 

2007 
2008 
2009 
2010 ·-··---

f= 
2011 
2012 
2013 

11,9 3,2 
-~=~-+· 'B,9 ___ 1 ---2,4 ___ _ 

-- ____M_,J________,3'-",5'----~ 
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Para a população pobre nesta faixa de rdade, a necessidade de traba~har para 

colaborar com o orçamento familiar, é uma realidade que concorre com a escuta de maneira 

evidente. Assim, reprovação e evasão se expressam muitas vezes de maneira consequente e 

sem recuperar o conteúdo/conhecimento necessário para sua continuidade, 

Há a necessidade de diminutr as taxas de reprovação no ensino médio da Rede 

Estadual, pois ela pode produzir descontinuidade dos estudos. Essa diminuição das taxas de 

reprovação não deve ser considerada como a necessidade de aprovação automática, ma<> 

sim, a necessidade elaboração de projetos e progranas que venham de encontro às 

necessidades e dificuldades encontradas pelos alunos nesta faixa de idade, de maneira a 

obtençl:lo de melhores resultados de aprendizagem, incentivo à r:"lelhoria dos estudos, 

melhoria do envolvimento do atuno com a escola, entre outros, 

As altas taxas de abandono no ensino médio estadual evidenciam a necessidade de 

nos debruçarmos diante deste problema. 

Taxa de Abandono no Ensino Médio por Dependência 
- Administrativa - 2000 a 2014 

Fonte: SEADE 2015 
1 

~· Ano/.Oependênc~a ._E_sta_d_u•_l __ ! __ P_rl_v•_d•_ -_-_-.J 
' 2000 12,11 _[__ 2,83 1 
,-+---200_1 ___ _,. ___ N_D ___ 1 No==:=] 
i---· 200Z--- 10,0 1 1,0 
-+--------4----·---~·---.. ~·· 

2003 7,7 l,1 
'--------1--------+---

2004 6,2 0,4 
-~ .. -+-----=----+----'--,..__j 

2005 6,5 O,l 
-+------+------- ----

2006 ND NO '----------·--.. -.. ..--.. ~·· 
2007 4,3 ND 

!---------!--------- ------~ 
2008 3,7 ND 

1 -2o09- ··-4,-1- NO 

'-- 2010·-·-1---5'-,2----11---º.:.'2 __ -i, 
2011 6,4 1 0,2 J 

r--·· ~~-~_:_·-:_-:_-:_-:_~1~_··_ ~=r-*-=-J· 
014 ' 5,1 . 0,2 

_:"----'---··--· ·'-------

Embora esteja ocorrendo uma diminuição da evasão, tanto na Rede Estadual quanto 

na Rede Privada, esta taxa ainda deve ser considera alta para a Rede Estadual. 
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Taxa de abandono no Ensino Médio 2010 a 2014 -
Comparação entre Rede Estadual e Rede Particular - SEADE 

-2015 

i 6,4 ~..., ___ -.;li. 
5,4 4 5,1 • 5.2 

0,2 02 02 0,1 02 

' ........ ---1111· ...... :. ...... - ....... ~ .......... Já----i······i---··,,-t••· '' ' 
2010 20:::_ 2012 2013 2014 

j 

Outro aspecto Importante a se destacar, e que tem relação com os fenômenos 

anteriores, é a taxa de distorção idade/série. 

~-------~~~~-----~---·-----·-Taxa de Distorção ldade·Série no Ensino Mádio por Dependência 
Administrativa-Total médio- 2006 a 2013-INEP 2015 

Ano/Dependência L-- Estadual ~vadª-----
2006 1 17,9 9,3 

' -------+------------; 

~__2007 ±- 19,2_ -;..-·--·~·--·----
' 2008 18,3 __L_ 3,5 ' 

~: , --· ~::~-- -~--=--- :,~--· ·-; 1--~----+-----
2011 i 14,0 4,3 

2012 1 14,8 4,6 
f----·-----;-·--·--------·----------

2013 ; 15,1 1 4,0 

A taxa de distorção idade/série do ensino médio estaoua! ocorreu pequena 

diminuição no período de 2006 a 2010, mas voltando novamente a aumentar a partir de 

2012, e permanecendo ainda em um patamar elevado. Essa distorção é retroaHmentada 

pela distorção Idade/série do ensino fundamental, bem como pela evasão ocorrida no 

ensino fundamental e/ou no ensino médio, 

Tais dados revelam também as dificuldades do jovem de perlfer!a, que frequenta a 

escola oúbhca, em acompanhar e permanecer na mesma, quer seja pelas dificuldades de 
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suas condições de vida, quer seja pelas condições do ambiente escolar e qualidade da 

educação. 

Outro aspecto que também interfere na performance da educação escolar é a 

media de alunos por turma. Quanto maior o número de alunos em sala de aula, mais difícil é 

a tarefa de educar. 

Neste sentido verificamos que a média de a!unos por turma no ensino médio é alta 

e a média da Rede Estadual é maior que o da Rede Privada. Os resultados ao iongo de 4 anos 

encontram~se estabillzados. 

_Média de alunos por turma no Ensino Médio de Bauru -Fonte~.' 
. INEP 2015 

Rede ' 2010 201Z--:-'2ô13 · ' 2014 
>-~~~~~-+-~·~·~ --1 
' Estadual 33,9 32,8 32,9 1 33,3 i 
( Privada 29 27,S 28,5 : 27,5 i 
~· T~o~ta~l ___ __L, 32,?___ _31,5 -~ 31,LJ __ 3~Q__j 

Também importante analisarmos a quantidade de tempo que o aluno permanece 

em sala de aula. A média horas/aulas no Ensino privado é maior que a média de horas/aulas 

da Rede Estadual. 

Média de hOras/aulas no Ensino MédJ;;-ã;;;u - k.nte: .INEP.2015·--] 

Rede --~· 2010 1 2011 2012 T 2013 -1 ~~- , 
, Estadual 4,8 , 4,8 1 4,8 1 4,9 5,0 

~~da --~~6 -E1F=t-=:.-~F~-r-"'~:--~~-.--l 

Destacamos também o fato de que nos últimos 2 anos houve um pequeno aumento 

na média de horas/aulas no ensino médio da Rede Estadual de Bau"u. 

Ao verificarmos o rendimento escolar dos alunos do ensino mêdio da Rede 

Estadual, através da prova SARESP {Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 

de São Paulo), percebemos que o nível de rendimento dos aluno:s em matemátrca é 

extremamente baixo, obtendo em 2013 apenas 5,14% de nível adequado, Os resultados 

para o ensino do português são um pouco melhores. Em 2013 alcançaram 25,63%. 
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Alunos que Atingiram o Nível Adequado ou Avançado no 
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

Silo Paulo (Saresp) - SEADE 2015 

.... Ungue Portuguesa no Ensino Méi:Eo :Em%} -U-Matemática no Ensino Médio (fM %) 

• 34,43 llo-----•4 .. "!31:\'G.~75~---·"".;;;. .................... _... 25 .. 63 
• 2s -,.. 

1111 13,82 

lííi1~------iiii~1~,,~• _. ........ -•..;;.;;.,...,...,...,.,cii·· s,i• 
4,46 -

20l0 2011 2012 2013 
- - - - - . . 

Tais resultados demonstram a necessidade de se debruçar nos processos de ensino 

aprendizagem para que se possam obter melhores resultados na aprendizagem, 

envolvimento do aluno com a escola, diminuição do número de alunos em sala de aula, 

aumento da média de horas/aula. 

A seguir, apresentamos os resultados do ENEM 2010/2013 das escolas da Rede 

Estadual e Privada de Bauru: 

Enem 2010/2013: 
Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino Médio por escola REDE 

ESTADUAL 

1 Média 
~--~-----

Média 

' 
Média Médl~ • 

"" "" • 
Escola Objetivai Objet1Vit$ 

~edaçfo 

"'''"" 1 2010 2013 1 

2010 2013 
' 

• . 

! COL TEC INDUSTRIAL PROF l5AAC PORTAL ROL DAN UNESP 
. 

651,02 646,28 669,95 665,25 . 
-~··-··~··------·----------

RODRIGUES JE ABREU me 542,54 542,39 642,66 S69,02 

LUIZ CAS1AN"i0 DE AL~EJOA PROF ____i_:31,93 618,42 
·--·--·--·--·--·--·-- ·--· ·-·-

MORAIS ?ACHECO PROF ! 516,00 . 505,23 629,86 5113,28 
' ·--·---r--- --

SUE' IAPAR DA Pfi F 1 ' EO SE ROSA OA 1542;,t ~8,21, 
·-----~ ·--·--· --·-1 ----·--· 

l PROF 526,55 1 483,05 j 607,83 49:,77 í 

1 521,27 495,38 \ -6'.i.2,50 1 537,71 • . 

: CHRJSTINO CABRA 
'----·--· 
1 AZARIAS LEITE 

·-----·--·-- -
1 

LONE PROFA 490,73 . 
1 

531,25 
1 ··--·--·--·· 

519,72 S96,1S · j ------------· --- -·--- ··---·~-· 

UES MADU~EIRA ~06,84 -602,72 
·--·--· ··--··---- ----· ~-- -----~--

505,72 600,54 
·----

: ADA CARi~-.-, A-V-A 

STElA 'V1ACHAD0 

JOAQUIM RODRIG 

LUIZ ZUJANl DR 
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1 EDUARDO VELHO FILHO PROF 

ERNESTO tJlONTE 

Média MédJa 
nas nas 

Objetivas Objetivas 
2010 ; 2013 

510,69 

513,44 ' 486,46 
' 

591,67 

58S,33 

i 482,38 
' ' --··--··-··----·--+---·+----+ 

:PARO.UE SANTA EDWlRGES ' i 603,57 

ANTON 10 GUEDES DE AZEVEDO PROF 514,8& 
------------~---1----

1 SOS,00 1567,31 

J O A O VARINGONI 
' 

493,63 578,91 

·-480,98 

~·-

516,84 

r'·º-"-º_N_B_A_ST_o_s_G_A_S_P_A_R,_N_l_PR_E_F ___________ +-•_s_9,_1_s~il-___J··s_s_2_,so_ .. 1--__ -1 
: CAROUNA LOPES DE Alt"1EJDA PROFA 473,55 : 1 559,72 -i 
[ ·~PA.~ECIDO ~UEDES D.E A;~VED-. 0-P~-0-F .-··~--.. =====-·-!· _4_9_9_,6_2~:--_ --·==i=5==3_2_,o_s-+---i 
; ANTONIO JORGE L!l\1A PADRE 470,81 l 545,83 

r.RM!l'llD~.SBR~SSI~ IR~~·---.. --.. --.. --.. 1 4~:i:L __ i 545,24 

!AVRT~~ susc_~ PROF ----··--·---·-·-----=60,6~--~5:'.1º·00 -----

E::~:~ES DE~PROf ==--===~- J ::_=± ~ .. +---·· 
FRANCISCO ALVES SRIZOLA PROF ! 505,68 

1 se ' 
VERACAt>''IPAGNAN\PROFA ··--.. --.. se ' se'~"-. 

l-W-A ... LT-,-,-.-A»R>R»m_o_M_E ... LC_H_E_R_T_P_RO-,----------t--sc-_,_ __ -f--sc-. i ·1 
Enem 2010/2013: 

Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino Médio por escola REDE PRIVADA 

1 

1 

Escola 

r-;;;NCAO INSTITUTO OE ENSINO 
'-·--------------------

BATISTA DE BAURU COLÉG:O EIFM 

COOLIDGE COLÉGIO 

Médla ,. Média 1 
nas nas Média 

Objetiva Objetiva : Redação 
sis!WlO 

2010 Z013 

l 
Média 

Redação 
2013 

~· 
6$7,40 741,00 729,19 

03 597,78 ' 7€5,91 1 652,38 , 

1 629,41 605,10 
' 

-t,;,53 598,10 

' 571,34 

NOVO ANGLO BAURU 
-·-----------·---·----
ESPACO EDUCACAO !NTFGRADA ESCOLA 659,82 ! 553,49 ! 

rC_E_N_TR_O_ED_U_CA_C ... IO_N ... A_L_D_E_B_A_U_R .. U ___ ----- -----1f-~06,Z~ ... 5-9-;r~6-66,?0 , 586,67 j 

i SAO~~sco DE ASS!~ ... co_L_E_G_10 ___ -- ----~·~'9_0,_,1_2~'-'-··-'-·'-'~-66_3_,,_s~-' .. '-º-"-3~· 
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i FENJX COLÉGIO : 633,11 
'-----· i 
1 SETA ~STORIL E~~INO FUN~ MEDIO c:?L~G!O 6C8,B6 : 622,66 

i. 

1 ADVENTISTA DE BAURU COLÉGIO E!FM .. - 156~,42 - 5312,4 1 &40,00 535,29 ... 
SESJ 358 CENTRO EDUCACIONAL +559,~~ 545,43 : 647,06 560,0 

>----·-- . 
~---· PREVE CURSOS UNIDADE 11 ' 573,67 537,22 ~19,96 564,Sl 

.. 
D!NAMlCO COLÉGIO i 580,45 612,4 687 ,50 . 657,33 

DJNAMJCO CENTRO COLÉGIO 

1 

538,BB 1 611,67 . . 

NOROESTE LICEU 559,56 • 514,59 613,16 506,25 ! 
' 

GUEi:iES DE AZEVEDO ESCOLA DE ENSINO MEo:o ' 564,63 i 515,71 555,36 i 558,10 1 ... ' 

00~1 BOSCO COLEG10 ENSINO MEDJO se 1 500,34 se 480,0 : . '1 
: INTERATIVO COLEGIO UNIDADE li se 1 521,05 5C 553,13 

-=e ·_sos,02 l~-~-S-63,64 
519,3~ - 496,0 

--- -- ------j 

535,76 

PAULO PETRUZZELL\S PDE COLÉGIO ROGACIONISTA fEIEF E MEDIO 

: GERAÇÃO COLEG!O 
1--- _____ , __ ~------

~~SI 296 CENTRO EDUCA:::JONAL ___ _ 

'. PARAISO COLEGIO 
i ·---------

552,14 

565,27 564,44 ' 

: OillET!VO ESTORIL COLEGIO 557,5 600,0 
l._m --- --- -------'----'----'----'--
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, . ·. ·-·- ... · .. •- .··ResultadodoENEM2014. · . ·1 

1

.-:-: ·escola$_do E1,'f$ino_Médfo de Bauru -P_úblic:as_e privadas.-Po$lção em Bauru e Ran~ing_:: j 
. Naclonal-INEP201S 

1 Ranking 1 Média 
Nome Da Entidade 1 . Tipo 

1 Final 1 .----;. Nacional j 
COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLOAN UNESP : 150 Estadual i 651,85 1 

·~ ! D!NCAO 'NSTITUTO DE ENSINO 1 246 Pr:vada 540,75 

COOLIDGE COLEGIO ' 922 f Privada 1 605,59 j 
BATISTA DE BAURU COLEGIO EIFM --~~--~- _!q_~ '_J!i_y_~t 601/33 

i REMBRANDT coe 1394 Privada - 592,47 ' 

LQ!!iAMICO COLEGIO 
- ·--r----.. - -·----e-·----

1492 Privada 589,99 ----
1 NOVO ANGLO BAURU 

1 
1905 Privada 58~,09 

1 ESPACO E:_DUCACAO JN'fEGRADA ESCOLA 2193 Privada 575,07 

· SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEG!O i 2308 Prlvúda . 573,04 i 
OBJETIVO ESTORIL CO'...EG~O------·------·---+- 2384:+Príva~.~-S7"-,91_) 
ADVENTISTA DE BAURU COLEG!O E!rM , 2591 Privada ~~~ 

RODRIGUES DE ABREU ETEC 
' 

3326 j Estadual ! 556~ 
ATHENA DINAM!CO COLEGIQ í 3791 1 Prhtada : 549,99 ' 

iNTERAllVO COLEGIO UNIDADE\ 1 3806 --t{riv~- 549,83 ·~ -----------------·--------·---
PREVE CURSOS UNIDADE li 4020 Privada . 546,19 

EDUARDO VELHO FILHO PROF 4071 Est&dua: 1 545,39 ·-
BALAO AZUL DINAMICO ESCOLA EDUCACAO INF E ENS FUNDAMENTAL 4104 ' Privada 544,95 

~IA nvo COLEGIO 4~81 Pr;-,;ada 539,95 

' Privada 531,94 Sfs1 sss CENTRO EDt.:CAOONAL ____ ~L-
1SES!2.96 CENTRO EDUCACIONAL 50$3 Privada 531,1~-

PARA'SO COLEGIO 5641 Privada 52'1,44 ·-· 
! GUEDES DE AZEVEDO ESCOLA DE ENSINO MEDJO 5998 Pnv;ida 520,74 

f NOROESTE LICEU 6517 Privada 515,82 

1 ANTÇNlO GUEDE_~~EVEDO PROF 
1 

7402 Estadual 508,68 

PAULO PETRUZl~>.LIS POE COLEG!O ROGACIONIS1'A EEiEF E r>.1EOIO 7413: Prívada SOS,58 ' ~. 

' 1 JOSE APAltECJDó GUED6: DE AZEVEDO PROF ' 8239 Estadual i 50~1 -- 1 ' GERACAO COLEGIO 8556 soi,os , 
' 

CHRJSTINO CABRAL PROF · assa Estadual 500,96 : 

ERNESTO MONTE ·-f-!966 Estadual 498,~ 
MORAtS PACHECO PROF 9707 fstadc.al 

494~ , ANTONIO JORGE LIMA PADRE 9708 EstaCua: 494,17 

LUIZ ZU!ANI D~ 9774 Es!adwai 493,75 

, JOAQUIM RODRIGUES h1AOURE!AA 10718 Estadual 488,12 

l§u1A LOPES -----·· 11095 Estad~ai 485,84 - ---

2.2. AVallação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 
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AVÀLIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 201i·A 2014 

ENSINO MÉDIO 

___ CO_~IDERAÇÔES 
L-~~-~~~~~~~~~~~ 
1-~ PLANO MUNl.CIPAL DE EDUCAÇÃO ! .AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

Diretrizes: ~~-----+---
r------------- -----·c---------· --;---;-·;--:--t------~ --------

1 . . Buscar a universalização atê 2016, do SISTEMA ESTADUAL: A.5 escolas estaduais e 
atendimento escolar para toda a população colaboração com as escolas pfivadas, red 
de 15 a 17 anos e elevar até 2020 a taxa SENA!, SENAC, ETEC~ {Secretaria Estadual da; 
líquida de matrículas (é a refação entre a Ciência e Tecnologia} e UNESP C. BAURU, jál 
matrícula na faixa na faixa etária adequada ã garantem o atendimento das matriculas par~ 
etapa de ensino e a população desta faixa de a meta estabelecida. O município conta com! 

. 
id~d_e) no ensino médio para 90% nesta faixa uma unidade de Ensino Médio integraL j 

etan.;;i_~-- .. ---- --------+SISTEMA ESTADUAL: E.;,Baur~·~ão 31 escola,_· ---

1 1 que oferecem o Ensino Médio sendo que no 
······-,-···--1 

1 1 
últimos 5 anos foram instaladas 3 nova 

3 Garantir a ampiíação de vagas e criar 
' , escolas, sendo duas no triênio 2012-2015, e 

condições de matrícula. 
regiões com alta demanda do ensino médi 

i 
' 

garantindo a ampliação das vagas oferecida 
nas prox.i!:f11dades de d~micilio dos alu'.:J.9~'~·~~-- _____________ _ 
SISTEMA ES'fADUAl: Ao longo do triênio: 
foram desenvolvidas intervenções co..J 

4. Criar condições para que se garantam a 
11

, 
objetivo de regularizar o fluxo e garantir a; 

1

, permanência e o sucesso do aluno na escola ~ 

, ____ ----------------·---------~: ;;:3n5diz:~::~~oea!u~:s a ~;~~s d~?-~~:l~~zea::~ --------------------------·------------------

90 



) ) 

'k ··--- .. ______ [ :~~~::;ht=~=~~:~~eg~R1~!~~~~l;::e~~s~:m -
! núcleo pedagógico). 

..... .... !'SISTEMA EST~A~D~U~A~l~:-A_s_e_sc_o-,la-s -Possuem o 
: 5. Garantir espaço físlco e materiais 

equlparnentos, materiais e espaços par 
adequados, bibliotecas atualizadas, 

!atendimento do aluno e professore 
laboratórios equipados adequadamente e 
professores capacitados para o processo 
ens1no~a prendizagem; 

capacitados conforme as determinações legai 
da SEESP. 

-...,---- ----····..,-,-~...., 
Em algumas es.colas, os laboratório 
ocupam salas adaptadas e aguardam 
complementação de equipamentos e 
materiais e todas contam com a Sala d 
Leitura em que existe o acervo especia 
conhecido como Biblioteca do Professor. 

-~~~ 

6. Ter como finalidade principal preparar o 
indivíduo para o enfrentamento, com êxito, 

das suas diversas necessidades, sejam elas 
de carilter social, cultural, econômico ou 
cognitivo, de modo a oferecer um conjunto 
de meios que proporcionem conhecimento 

1 

e o discernimento para realizar escolhas e 

continuar buscando aprimoramento como 
' pe5soa e como profissional; 

rG.ârantir um acom.Pa~n~h~a~m~e~n-t_o_c_o_ni:·i~uo, de 

maneira a compreender os entraves e 
, progressos para se alcançar as metas e 

SISTEMA ESTADUAL: O currículo, as diretrizes: 
e programas da SEESP destinados ao Ensino! 
Médio visam alcançar tais resultados , 
direcionam os planos de Gestão Quadrienais,, 

1 atualizados anualmente e as proposta~ 
1 politíco pedagógicas das unidades qu 

oferecem o Ensino Médio. 

----~····--·-----l 
SISTEMA MUNICIPAL: Acompanhamento 
monitoramento da Equipe de Supervisão e d 
Núcleo Pedagógico. 

objetivos propostos no Plano Nacional de : 

1-~Ed~u~ca~ã'L-.... -------···---~STEMA ESTADUAL: A formação ao~ 

capacitação continuada e valorização do convénios com as instituições de Ensinai 
' magistério Superior (UNESP), através de convênios com a 

8. Viobillzar progromas de formação, l' professores especiallstas é oferecida pelo~ 

~~ --···----~- .. 1nstitu_iç?es Pt:.1.~ Escola de -~~r_m_a_ç~ã_o __ d~-····------·····------···---~ 
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Professores (EFAP}~ Rede·--d-e--Fo_r_m_a_çã·1· -·---

(REDEfOR), nos ATPCs da unidade escolar 

i pela adesão aos Programas do MEC. 

1 Ob«rtívos e metas:. ·-----+~5~15~T-E-:A ESTADUAL: a:ende adequadamente·; 
antir a universalização do acesso para o ' à demanda do Município, contando com uma 1 

; ensino médio; 

1 . 

----- ---- SISTEMA ESTADUAL: Em Bauru foram i t: 
escola de Ensin~--~ntegral de Ensino Médio. -

~------------~· 

: instaladas 3 novas escolas, sendo duas no 
2. Ampliar o número de vagas, incluslve para 1· triênio 2012-2015, em regiões com alta 

cursos profissionali1_antes; demanda pelas vagas do ensino médio no 
' período garantindo a ampliação das vagas 

oferecidas. f------··---------------;-
3 A d

. d _ SISTEMA ESTADUAL: Realização de reformas 
. ssegurar o aten 1mento aos pa roes d d .d d d 

, . e gran e porte em uni a es que aten em o 
adequados de infraestrutura e de qualidade, E . , d' 

1 5 1 estabelecidos no PNE (Plano Nacional de ns1no me 10 num tota . escoas com 

Ed _ ) E . M 'd Recursos da FDE e melhorias com recursrs ucaçao para o ns1no e 10· . , . . 
f----------··· ' ..... Federais atraves dos d1f~~entes PODES, .... . .. 

4. Assegurar que em 2 anos a totalidade das SISTEMA ESTADUAL: Todas as escolas de 

Escolas de Ensino Médio da cidade disponha de ! Ensino Médio da rede estadual do município 
equipamentos de informática, com rede para dispõem do acesso á lntemet e os i 

.

1 

internet, para apoio à melhoria do ensino e da equipamentos através do Acessa Escola e .

1 aprendizagem, garantindo o acesso aos ' Programa MEC. 
' ' : estudantes; : 

~-----------~ 

-----------------· 
5. Assegurar que, em S anos, a totalidade das SISTEMA ESTADUAL; Todas as escolas de : 
Escolas de Ensino Médio da cidade disponha de Ensino Médio da rede estadual do municípL·o 
L.aboratôrios de Ciências Humanas, Exatas e dispõem de Laboratórios de Ciências exatas e 

L Biológicas, para apoi~ ã melhoria do e11si_no e i ~iológlcas em 20~5, enq_uanto para Ciências -~----

~ .,, 
o ~ .-
"' (' 
.?;; z 

I~ 
~ 

~·· 
" ' = 

1 
~· 

' .. 
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da aprendizage(n,-garantindo o aceS~o aos Humanas apreseÔtã-se em sítuaç5o virtua-i .. 1-----------------~ 

estudantes; no uso do Acessa Escola, para as plataformas 
disponibilizadas e no uso do acervo 

_____ ,~cartográfico, documental, DVD e CD,..:._ __ c--c-l-"-
, i SISTEMA ESTADUAL: a gestão participativa ê 
16. Estimular com a participação efetiva da 1 uma das diretrizes da SEESP para a rede 
, comunidade, a elaboração de propostas , estadual, assim em todas as escolas a 

poHtlco-pedagógicas no Ensino Médio, de : comunidade tem participação nos Conselhos 
maneira a atender as necessídades e de Escola que tem como atrlbuíção a 
especrficídades locais; aprovação das propostas político-

pedagógicas da unidade escolar. 
SISTEMA FSTADUAL: a gestão participativa é 1 

7. Estimular a participação democrática da uma das diretrizes da SEESP para a rede , 
comunidade e na gestão, manutenção e estadual, assim em todas as escolas a i 
melhoria das condições de funcionamento das comunidade tem participação nos Conselhos 1 

escolas, por meio dos Conselhos Escolares, em : de Escola como membros efetivos, nas APMs 

1 
todas as Escolas de Ensino Médio da cidade; 1 como membros efetivos e participantes nos 

Conselhos: de Classe/série/ano. 
&. Realizar, no prazo de 2 anos, o mapeamento : SISTEMA ESTADUAl: - -E-m--1-a-se ___ dC-+, -----
e caracleríz.ação da demanda para o Ensino planejamento. 
Médio, Técnico de Nível Médio e Profissional 
em Bauru, que subsidie a abertura de novas 

~~~~::~~:;:i;,;~mo a ~abora>ão de nov_ª_'+--------·--------
1 SISTEMA ESTADUAl: São oferecidos os cursos 
1 9. Implementar ações de formação continuada de especialização e cursos da atualização 1 
1 para o corpo docente; l (REDEFOR, EFAP e Universidades), pós- ! 

.... ..... j grad~.~ção stritu sen~.~ pelo programa de L __ ", _____ _ 

' ' 

1 
1 

' 
' 

.,, .,, 
o "' r- 8 "' ; :z •• 

f:; 
~· 

. 
" 
~ 
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) 

j bo-iSa--mestrado e Programas-FC·d-Crais como o 
1 Pacto pelo Ensino Mêdío, a!ém da formação 

) 

; contlnuada na unidade escolar sob 1 

orientação do Núcleo Pedagógico da DER- : 
Bauru. i 

10. Assegurar que, no prazo de 5 anos, garanta- SISTEMA ESTADUAL: Compromisso da SEESP i 

para 30 por cl~ss:e~'----.,---,-,-c ~~~~~-----· .. _ ----------·······-
se a reduçao do número de alunos por turma em processo d€ deta!hamento. ·t----
11. Promover a busca ativa pelo poder público SISTEMA ESTADUAL: Processo regular de 

:

1

' (localização e ldentificação) da população de 15 ' estudo anual de demanda, parceria com 1 

a 17 anos fora da escola, em parceria com as Conselho Tutelar e SEBES. 
'. áreas da Assistência Social e da SaUde; 
: 12. Garantir que as Instituições de Ensino 

pública e privada respeitem a Lei do Piso 

~.~.~ional; 
13. Garantir a formação continuada dos 
docentes, em temas multidisciplinares nas 

!-SISTEMA ESTADUAL: 
. . 

SISTEMA ESTADUAL 

diferentes áreas do conhecimento; 
' 14. AsS~gurar através de convên10·s;·-p-ro_g_r_a_m_a_s_,f-S-l_ST_E_M_A ESTADUAL: 

para melhoria da segurança dentro e fora da 

. 

1 
~~~ola; --------!----------,----------+------------
; 15. As..o:;egurar através de convênios com SISTEMA ESTADUAL: 

! 
1 Universidades, a criação de curso preparatório 

para o vestibular e ENEM, concomitante ao 
terceiro ano do Ensino Médio; 
16. Constituir equipes multidisciplinares e SISTEMA ESTADUAL: 

, multiprofissionais em polos (fonoaudiólogos, 
LP..~~cólogos e assistentes soc:~~is) que possam dar 1 

--~ 
1 

~ "Q o ,, 
~ o :e !"' > 
,~ ~ 
:;: ~· 
---'-' ,!'.:::'. 

7-

l -, 

94 



) 

~ .. ~.uportE! à prátif_a~e~d_u~c~a~ti~v~a~; -----------~--+--,------ ------------------------------; 
17. Viabilizar a partir de convênios, o apoio à ; SISTEMA ESTADUAt: 

saúde: descentralizado (fora da Escola), através 
do psicólogo, assistente soc:íal e out::~~: .. 

---~--------------

"' .,, 
o "' ~ o :r r> "" 
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FOtHAS_j) ') 
~~----·-~-

B - EDUCAÇÃO SUPERIO.R 

L EDUCAÇÃO SUPERIOR 

1.1~ Diagnóstico 

A Educação Superior no Brasil enfrenta sérias problemas atualmente, O primeiro 

problema diz respeito à cobertura de atendimento. Das modaHdades de enslno, juntamente 

com a educação infantil, é a que oferece menor índice de atendlmento à população. 

Os universitários estão distribuídos no Brasil, em 32 mil cursos de graduação, 

oferecidos por 2,4 mil instituições de ensino superior - 301 públicas e 2 mil particulares. As 

universidades são responsáveis por 53,4% das matrículas, enquanto as faculdades 

concentram 29,2%. 

Em 2001, apenas 13% dos jovens de 18 a 24 anos do Brasil tiveram acesso ao ensino 

superior. A taxa de escolarização no ensino superior tem sido inferior a diversos países da 

América do Sul, e embora tenha aumentado signlf!cativamente (76,4% em 10 anos) esta 

situação é incompatível com a posição de Uderança econõml;::a do país, 

Em 2013, dos 24 ml!hões de jovens de 18 a 24 anos, 7,3 milhões freqüentaram o 

ensino superior (30%), ou seja, ao menos 705b deles estão excluídos dessa esfera de ensino, 

O que tem ocorrido nos últimos anos é um aumento significativo na ofertas de cursos 

de Educação Superior, mas, sobretudo no setor privado, oferecendo cursos mais baratos 

para as classes mais pobres do país, porém, com qualidade ínco'Ylpatível na ma·orla das 

vezes. 

Desta situação decorre também a necessidade de se discutir a qi..:alidade e 

dlversidade dos cursos de ensino superfor na cidade. 

' 
\ 
i . 
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A população de Bauru em idade escolar para o Ensino Superior (18 a 24 anos}, em 

2010 foi de 40.644. Em 2015, é de 38.669 e a projeção para 2020 e ce 36.970, Ao longo dos 

últimos 10 anos ocorreu um ligeiro decréscimo ria população desta faixa de idade, de vendo 

permanecer esta tendência para os próximos 10 anos. 

1 População de Bauru eim idRde escol.ar para-O~ Ensin-0 Su}>t'rio.r -
' ' }'u!!~ SEADE 

A!'-<0 1 ISA l9ANOS 1 20 A 24 A~OS ' TOT.A.L ' 
' 2001 1 J 2,311 ' 29.S99 42.210 

2002 ' 12. 179 29.951 ' 42.130 1 1 .. 
2003 1:.t037 

i 
29.9Sl 1 42.018 ' ' 

2004 1 11,!!9:5 ' Jú.007 ' 4'..9:12 
2005 1 ll.753 30.021 4'..774 ' 
200ó l 1.598 Jú.002 ' 4l.60C 
2007 ' 11,433 29.950 41.383 ···----
2008 11.266 29.886 4 ;.152 . ··--.. ·-· .~ .. -- ~-" 

' 2009 11.095 29.804 40.899 
2010 J{}_923 29.721 40.644 --

' 201 l l{},902 29.384 4íL236 
1 2012 lô.876 29.043 39.919 -
' 2013 10.845 28.695 39.540 

-·-· --·- ··-~ 

2014 10.811 28.345 ' 39.156 
-···-- -··---

' ' 2015 10.771 ' 27.9S9 38.669 .. 
1 2020" 9.5A6 27,3S4 36.97{1 1 ..... 
* Pro1eção SEAOE 

Tanto a faixa de 18 a 19 anos. de ídade Quanto a de 20 a 24 apresentam a Mesma 

tendência de diminuição para os próximos 10 anos. 

População em idade escolar 18 a 24 anos, com projeção a partir de 2011, -
Fonte: SEAOE 

35.000 ------

30.000 

25.000 

o ·e. 20.000 

" , g. ::..s.ooo 
~ 

10.000 

5.000 

o 

f ·- - . ~- . . . .. --- ·- ---·---- - • • • • 

1- ---
1~ -·' ·-·----

j • • • • •. « -~-----~-~--· ""~- -•-V•----.•-< V.<UV•V•• 

-+-18 A 19 ANOS 

-W-20A24ANOS 
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FOLHAS l \\ , 

Já o número de matrículas cresceu lentamente de 2000 a 2009, sendo 17.135 em 

2000 e 19.899 em 2009 e mais rapidamente de 2010 a 2013, com 27,186 matr;culas em 

curso superior presencial na cidade. 

Matrftula;$ nos cur50s de graduação presenciais - 1 

' 1 Fonte: MEC/lNEP-Censo Educação Superior 2001/2009 ·1 

'-··- Estadual Particular Total 

' 2000 4.325 12.810 17.135 ' ' ' 
' ' 
' 2001 4.078 13.069 17.147 ' ' 

2002 4.294 14.187 18.481 
-------~----.. --

2003 4.436 14.3.51 ___ !!:?~7 
2004 4.624 13.937 18561 

2nn< 4.666 15.115 19.781 . 
2006 4.915 . 15.388 21253 . 
2007 4.902 16.793 21695 

>nn• 4.984 16.050 21.034 ' ' 
' 2009 s.oso 14.819 -- 19.~~9 

2010 S.832 16.371 22.203 --------
2011 5.726 18.149 23.875 

···········--
2012 5.807 18.766 24.573 

2013 5.798 21.388 27.186 
,____"_" 

Os programas de financiamento educacional do Governo Federal foram os principais 

responsáveis pe:!o aumento de matriculas no ensino superior particular, 

45.000 

40,0üO 

35,000 
i 
: 30.000 
' 
! 25.000 

! 20.000 

Evolução da população em idade escolar de 18 à 24 anos e matricula na 
graduação em Bauru - Fonte: SEAOE 

~. •. . ·- . . . 
Faltaram 12,354 vagas 

-.-ica::e 18 a 24 a"os 

~:: f 
5.000 ~ 

o '·~-·--" """""""" ~·-
~ ... ,..{'\'\. f:i'» Ç.:it;,. ,..{'\.., _(',lo _t;:.~ ...r.."b •• <;\°' ~<:;) :'.',-.... ~'), '::'.~ :'.',-!,;. ~ 

.. SJ "'" rve> "'1\3 -i" rv<.J- '\.'V" "''T '\-\)"" "si "'') -i0 "si '1'\';) "'º 
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FOLHAS \ \' ti 
.; 

As matrículas de graduação representaram 46,2%% de cobertura em Bauru para os 

jovens de 18 a 24 anos, em 2009. Em 2013, esse percentual subiu para 68,8% de todos os 

jovens de 18 a 24 anos. 

Há ainda a necessidade de aumentarmos mais 12.354 vagas para que se alcance a 

cobertura total no ensino superior. 

Cabe destacar que as matrículas no ensino público de graduação representavam 

25,5% de todas as matrículas em 2009 (público e privado), e em 2013 esse percentual caiu 

para 21,32%, representando uma diminuição de 4,18% de matrículas do ensino público 

superior. Isto significa que houve um maior investimento de matrículas no ensino superior 

particular do que no público. 

Comparação da evolução das matrículas no ensino público e 
ensino privado de graduação em Bauru em 2013. Fonte: INEP 

2015 

"""4-matrículas no ensino público -matrículas no ensino privado 

76,3 

------------- 78.7 

23,7 

+-------------- 21,3 

2008 2013 

Por outro lado, ao compararmos o número de jovens na idade de 18 a 24 anos, em 

2009 (40.899 jovens) com as matrículas disponíveis no ensino público de graduação (5.080 

matriculados), o ensino público representava 12,4% de cobertura. Porém, ao compararmos 

em 2013, o número de jovens na faixa de 18 a 24 anos que caiu para 39.540 com as 

matrículas no ensino público de graduação em 2013 {S.798), a taxa de contribuição das 

vagas públicas representaram 14,7% em relação ao número de jovens de 18 a 24 anos. 

Significa que houve uma melhora na cobertura de vagas de 2009 até 2013 no ensino 

de graduação, tanto na esfera pública como privada, porém com maior participação de 

vagas do ensino privado. 
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FOLHAS l -;, -~ .. -
O número de concJuintes dos cursos de graduação presencia! aumento:.i de 2000 

para 2013. 

r --: Concluintes dos c:utsos de graduaçã_Q presenciais ~ Fonte: 
MEC/INEP' - Censo Educação Supetlor'2o01{2014-

Estadual 1 Particular Total 
1 -· 

2000 674 ' 1197 1.871 ' 
2001 715 1313 2.028 -
2002 ' 790 2.093 2.883 ' ' 
2003 840 2.387 3.227 

2004 ' 807 2.060 2.867 ---------
2005 

' 
849 2.337 3.186 ' 

2006 ' ' 907 2.504 ' 3.411 ' ' ' --2007 872 2.569 ; 3.441 . 
1 2008 955 ' 2.349 1 3.304 1 
[ 2.009 982 2.803 ' 3.785 ' 

___ , .. _ 
2010 1.393 2.392 ' 3.78~-----

' 
------

2011 1.013 2.496 3509 

2012 958 ' 2.525 3483 

2013 948 ; 2.811 3759 

Em 2000, os conclulntes eram 1.871. Em 2013, esse número subiu para 3.759. o 

número de concluintes de 2010 a 2013 vem decrescendo na Escola Pública e aumentando na 

Particular. 

: 3000 
1 

Evolução dos concluintes dos cursos de graduação presenciais em Bauru 
- Fonte! SEADE 2015 

- 2500 f- ·--

i 
' 2000 

1500 -+-Estado&! 

i 
1000 

r·······~•••······•=== ······~==-····· ........ . 500 

1 
Q '. 

2000 2001 2002 2003 2004 200S 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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O gráfico demonstra uma queda no número de concluintes das escolas públicas e 

aumento nas escolas particulares. 

O número de inscritos no vestibular para curso presencial tem aumentado 

significativamente tanto nas escolas públicas como nas privadas, nos últimos anos. 

Inscritos em curso presencial 

Fonte: MEC/INEP - Censo Educação Superior 2009/2012 

Estadual Particular Total 

2009 14.918 14.668 29.586 

2010 15.575 13.966 29.541 

2011 18.061 17.505 35.566 

2012 20.441 18.196 38.637 

O correu um aumento de 5.523 novos inscritos na escola pública, significando um 

aumento de 37%. Já nas escolas particulares, ocorreu um aumento de 3.528 novos inscritos, 

significando um aumento de 24%. 

Já o número de vagas oferecidas na Rede Particular para cursos presenciais é 12,7 

vezes maior que o número de vagas oferecidas na Rede Pública. 

Vagas oferecidas por vestibular curso presencial 

Fonte: MEC/INEP - Censo Educação Superior 2009/2012 

Estadual Particular Total 

2009 1.105 20.811 21.916 

2010 1.315 13.015 14.330 

2011 1.385 14.356 15.741 

2012 1.445 18.492 19.937 

Tomando como referência 2012, o número de vagas oferecidas na escola pública foi 

de 1.445 e o número de ingressantes foi de 1.469 e o número de vagas oferecidas na escola 

particular foi de 18.492. O número de vagas oferecidas no ensino privado representa 92, 75% 

de todas as vagas. Embora tenha ocorrido um aumento no oferecimento de vagas nas 

escolas públicas nos últimos quatro anos, há ainda a necessidade de se diminuir a relação 

entre vagas públicas e privadas. Das 18.492 vagas oferecidas no ensino privado, apenas 

8.464 foram preenchidas 

Ingressantes por vestibular e por outros processos seletivos 
Fonte: MEC/INEP-Censo Educação Superior 2009/2012 

Estadual Particular Total 

2009 993 3.943 4.936 

2010 1.424 5.925 7.349 

2011 1.428 5.850 7.278 

2012 1.469 8.464 9.933 
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No ensino privado, o exame de admissão não exerce a função de selecionar. 

Cabe apontar ainda a relação de número de ingressantes oor outros processos 

seletivos, em cursos à distância, oferecidos pelo ensino privado. Este número tem 

aumentado significativamente, abrindo assim à necessidade de se discutir a eficiência do 

ensinar em cursos à distância. 

1 

1 

Ingressantes por outros processos seletivos -
CURSOS À DISTÂNCIA 

Fonte: MEC/INEP -Censo Educa"ª o S1.1perior 2009/2012 
Particular ----

t __ 
Quando comparamos os concluintes do Ensino Médio de Bauru com as vagas 

públicas oferecidas, encontramos situação menos desco11fortante, oorém apontando para a 

necessidade de se investir em mais vagas públicas. 

L 

Refação entre concluintes do Ensino Médio x vagas pUblitas de 
graduação~ Fonte: INEP 

-t-conclui,.tes ensí-o médio -vagas pCblicas 

3.424 3.461 3 692 

3.S34 

•..... ------••f-:--:-----••'"7:;;;:-------·· :.445 
• 1.315 1.385 

1.105 

2C09 20~0 2011 2012 

Verifícamos 3.834 conclulntes do ensino médio para apenas 1.445 vagas públicas de 

graduação em 2012. 
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Como Bauru pode ser considerada um centro universitário e liderança regional sob 

diversos aspectos, acaba atraindo e funcionando como complemento de rede de ensino de 

graduação para as cidades da região. 

Relação entre inscritos no vestibular, vagas e ingressantes 
no curso de graduação em Bauru - Fonte: INEP 

-a-inscritos vestibular ~Vagas oferecidas .,;li.·! .>Ingressantes 

~~:;;;:;. ____ ,.:~-----i~3~5~.5:66:..---·-.. ·~ 38.637 
29.585 29.541 4 • • 

•
... 21.916 
•
lli ... .;;, ................ ~~l,.----11t~1~5~.7~4j,1----~•illl"" 19.937 • 14.330 • 

., ·' '" 

2009 2010 2011 2012 

O número de cursos presenciais de graduação tem aumentado ao longo dos últimos 

anos em Bauru. 

Número de cursos presenciais 
Fonte: MEC/INEP - Censo Educação Superior 2000/2013 

Estadual Particular Total 

2000 18 45 63 

2001 18 50 68 

2002 20 61 81 

2003 21 70 91 

2004 21 83 104 

2005 21 96 117 

2006 21 104 125 

2007 21 101 122 

2008 22 95 117 

2009 23 110 133 
2010 27 118 145 

2011 27 125 152 

2012 28 129 157 

2013 32 144 176 

De um total de 63 cursos existentes no ano 2000, esse número subiu para 176 em 

2013. A Rede Particular é a que ofereceu maior crescimento no número de cursos. 
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Segundo o Censo da Educação Superior de 2013, Bauru tem: 

~ 176 cursos de graduação presenciais; 

~ 10 escolas de educação superior, sendo: 

./ 4 Universidades, e destas 2 públicas e 2 privadas; 

./ 4 Faculdades isoladas, e destas 3 privadas e 1 pública tecnológica; 

./ 1 Centro Universitário; 

./ 1 Instituto de Ensino Superior. 

Distribuídos da seguinte maneira: 

Modalidade Institucional Tipo Quantidade Número de Cursos 

Universidade Pública 2 32 

Privada 2 77 

Faculdade Pública 1 3 

Privada 3 38 

Centro Universitário Privada 1 11 

Instituto de Ensino superior Privada 1 15 

Total 10 176 

O número de cursos de graduação provenientes de escolas públicas são 35 e 

representam 19,9% dos cursos existentes na cidade. O número de cursos das escolas 

privadas são 141 e representam 80,1% dos cursos de graduação de Bauru. 

Matrículas nos Cursos de Graduação Presencial -Áreas dos cursos - 2000 a 2007 - SEADE 

Área dos Cursos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Agricultura e Veterinária - - - 40 63 77 75 
Ciências Sociais, Negócios e Direito 8.251 8.880 9.307 9.702 8.878 9.064 8.887 8.928 
Ciências, Matemática e Computação 1.597 1.593 1.590 1.585 1.197 1.205 1.658 2.236 

Educação 1.613 1.531 1.772 1.748 2.438 3.004 3.485 2.684 
Engenharia, Produção e Construção 1.699 1.648 1.919 1.431 1.616 1.841 2.047 2.256 
Humanidade e Artes 656 502 661 1.267 1.435 1.458 1.563 1.649 
Saúde e Bem-Estar Social 3.124 2.795 3.014 2.921 2.700 2.826 3.241 3.555 
Serviços 195 198 218 247 257 320 295 312 
Total 17.135 17.147 18.481 18.901 18.561 19.781 21.253 21.695 

A maior freqüência de matrículas entre 2000 e 2007 referem-se a cursos nas áreas 

de Ciências Sociais, Negócios e Direito, seguido das áreas de Saúde e Bem Estar Social. 
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1 

Já em 2013, a maior quantidade de matrículas em cursos de graduação presencial 

são provenientes da área de Ciências Sociais, Negócios e Direito, e a menor quantidade de 

matrículas são provenientes da área de Serviços. 

Matrículas nos Cursos de Graduação Presencial -Áreas dos curws- 2008 a 20013 -

SEADE 2015 
.. 

! ! 1 

' Área dos Cursos 2008 200!> 2010 2011 2012 2013 

~·icultura e Veterinária 
i 1 

129 154 229 334 . 460 543 "---' 
' Ciências. Soclals, Negócios e Direll:o 8.441 8.109 8.785 ' 10.330 9.707 ' 9.530 

Ciências, Matemática e Computa~~º 2.245 1.838 1 1.767 1.869 1 1.940 2.280 ·--- ... .. 
··~· 

Educacão 2.559 2.478 
' 

3.365 3.318 2.786 3.000 
Engenharia, Produção e Construção .; 2.528 _2.7S6_.g523 __ i-J,:94s ___ H: 92~-- 5.940 

L 1s1ó· 
·-

Humanídade e Artes 1.147 , S87 1.090 , L031 1.099 ; 

1 

Saúde e Bem:Estar Social i 3.345 3.177 3.224 3.312 3.173 3,343 
' 277 240 ·329 .. I ·300 .. 280 i 311 . .J Serviços 
l 2i.014 26.846 ; Total 19.899 22.109 1 23.875 24.125 i 

" " 

As áreas em que ocorreu dlmfnuição de matriculas nos cursos de graduação em 2013 

foram Humanidades e Saúde. 

12000 

10000 

llOOO 

6000 

4000 

2000 

o 

Evolução das Matrículas nos Cursos de Graduação Presencial - Areas 
dos cursos- 2008 a 2013 - SEAOE 

-+-Agricultura e Veterinária -W-0€ncias Sociais, Negócios e Direito 

-Q-Ciê.,cías, Matemática e Com;:iutação~Educaçào 

---[ngerhar;a, Produção e Construção .,.._Human~dade e Artes 

A área de maior presença em cursos em Bauru é a de Ciências Sociais, Negócios e Direito, 

com 39% de participação. 
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Distribuição dos cursos de graduação por áreas do conhecimento -
Dados de 2013- SEADE 

Saúde e Bem-Estar 
Social 

Serviços 

2% 
Humanidade e 

Artes 
4% 

Ciências, 
~---Matemática e 

Computação 
9% 

·---------

Concluintes dos cursos de Programas de Pós-Graduação Strícto Sensu -
FONTE: htt12: l[Qainet.mec.gov.brL12ainelLdetalhamentolndicadorLdetalhesLmunící12ioLmuncodL3506003 

Doutorado Mestrado 
Mestrado 

Total 
Ano Profissional 

Conclulnte(s) Concluinte(s) Conclulnte(s) Concluinte(s) 

2004 126 333 44 503 

2005 195 385 31 611 

2006 183 464 49 696 

2007 225 493 54 772 

2008 236 449 60 745 

2009 288 554 68 910 

2010 316 584 51 951 

2011 373 565 90 1.028 
2012 352 533 57 942 
2013 428 666 60 1.154 

• No cálculo dos totais foram conslderada(o)s apenas Instituições com Programas de Pós-

Graduação distinta(o)s. 

Tem ocorrido evolução significativa de conclu intes do mestrado e doutorado ao 

longo dos últimos anos. 
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BOLSAS CONCEDIDAS EM BAURU - FONTE: 
h . 1 

~---- 1 "''~- ·.h1 li . Ih i;y•u~ ' h " ·m 

ANO BOLSA MESTRADO 1 BOLSA DOUTORADO 1 BOLSA PÓS· 
DOUTORADO 

TOTAL 
.. ···----1 ·-- -.~-- ... .. 

2009 86 109 

1 

4 

' ··----··· ' . 2010 99 137 5 . 
··--

199 

241 

1 2011 113 ·73 3 i ~ 

2012 . ::: --··-! 
'--'-º·"--~~---171 _L .t17 ----~---" ___ 1? ____ l_·~-~-~ 

O número de bolsistas dobrou ao longo de 2009 a 2013. 

1 1'.i5 183 3 
···--·-·· -' ' . 

Embora exista malor número de escolas, vagas e professores de graduação do 

Ensino Privado em Bauru, a maioria de mestres e doutores formados ê oriunda da Escola 

Pública de graduação de Bauru. O !CG do Ensino Superior Privado de Bauru para as esco1as 

avaliadas em 2009 pelo lNEP, encontrouwse na faixa 3, considerado ..im índice méd:o. 

- .. --
i fni;ÍJçe Geral de CurSos da Instituição ~ IGC 2009 (Triênio 2007, 2008 e 2009) -
' ·instituições privadas avaliadas em 1009 Fonte: INEP 
' 

N2 de 
Organízaç CUl'SOS que 

G ·Conceito 
IES 

ão fizeram 
médio da 

lGC • *IGC· 

' ' Acadêmk: ENAOE nos 
Graduação 

Contínuo: Fahcas 

• últimos ttês , ' i 
' anos 

' 
FACULDADE DE Cl~NCIAS 

: Faculdade 
1 

ECONÔMICAS DE BAURU 
3 2,8770 288 3 

1 ' 
F ACULDAOE DE SERVIÇO SOCIAL DE 1 ' 1 

' ' · Facvldade 1 2,8545 285 ' 3 
BAURU 1 ' 

UNIVERSIDADE 00 SAGRADO Universlda ' 26~ 3 • 29 2,5851 
CCRAÇÃO de ' 1 -· .. ~ 
FACULDADE DE DIREITO OE BAURU :.Faculdade 1 1 1 2,5625 

1 

256 i 3 i 

, FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU 8 2,4047 240 3 i Faculdade l 

1 
226~--j i INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ' ' ' Facvldade ~ 7 2,2583 

.BAURU _,_; i - ---- .. 
"0 fnd1ce Geral de Cuf1o& da lnstlti.Jlção (IGC• é um 1nd11:ad0f de qualidade de 1nstitUt1"Õe5 de educação supenqr, que 
tonsldera, em sua compo:.1ção, a qualidade dos cursos de graduaçlo e de pós.graduação (mestrado e doutorado) 
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A seguir, apresentamos a avaliação dos cursos efetuados pela INEP em 2009, em Bauru. Os resultados do CPC variam de 2 a 5, 

<:oncentrando, em sua maioria, no índice 3. 

l 
_____ CUR_._· _s_o_s_D_E_I:_Ns:i:!TUIÇÕES SUJ'ERIORES AY ALIADOS PEL-0 ENADE EM 2009 -.Fonte: INEP 

i Proporção Propon;:ão 
de de 

IES Sigla Dep. Are a Docentes DocentEs 
Administrativa 

-----------
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JúLiO DE 
MESQUITA FILHO 
UNIVERStDAOE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO 

UNESP PÚBUC.4 

UNES;i PÚ3LICA 

no Mínimo no mínimo 
Mestres Doutores 

*C0fl.1UN'.CAÇÃO SOCIAL 0,9211 0,7105 . _________ _,_, __ ··· i-

*COMUNICAÇÃO SOCIAL 1,0000 0,7391 

Pn:iporçãQ de 
Docentes 
Regime 

ParciaVlntegra! 

0,7632 

0,8696 

.. 

**CPC 
faixa 

' 

UNIVER5'DADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE p ·'BLICA , _. - i 
: MESQ.lHlA FILHO lJNESP u corv.u~!CAÇAO SOClAL 0,9286 0,6786 0,7500 i 2 

UNIVERSIDADE ~E,=T=A~o=u~A=l~P.=u~L=ts~T~A~JUC• u=o~~D~,+---+--·-- +------- ---t-----+----+,: -----··-··+I; ······,-
UNESP PÚBL1CA 'PSICOLOGIA 1,0000 0,9688 0,9688 

MESQUITA FILHO 1 
~--+------ .. --------

UNIVERS!DADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO OE , UNESP I PÚBLICA DESIGN 0,9365 0,6190 ! 
MESQUITA FILHO 1 ........... ~--- i 1 

0,7143 4 

UNJVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA ' ADMINISTRAÇÃO 0,7250 0,2250 ' 0,4750 3 

~~,fVEli.SIOADE DO SAGRADO CORAÇA~--º ____ ::::u-sc_ -_ -_ ++---_ -_P_R_1:v-A_ -D_•===:====-c-__ ~-M-U-,-,-C-Ay_i\_o_s~o-c-,.-,---+--0-,8571 0,2857 0,5000 2 ~ ~.-
' UNIVERSlDADE DO SAGRADO CORAÇÃO USC PFUVAD.4. COMUNICAÇÃO SOCIAL _0_,7_S0_0_+_0~,2_00_0_+--º~,5-S00 __ -+_3_-él a " 

U"'tlVERSJDADf DO SAGRADO CORAÇÃO use ;:iRIVADA COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,8095 0,2857 0,6667 4 ~ 
l-u-•• -V-E-RS-ID_A_D_f_D_O_SA_G_RA_DO_C_OAA_~ÇÃ0~----1- use PRIVADA +-----:,=,=,c=o-"w=G::l-:A-·---+-:o::,9::4::29:::-· +-:o::.,::.::,::7-t--0::,4::$::1::1--t--:4-c llz; t 

-+---+-----+-------------+-~--+----1--~--·-+-~·-0 -
UNIVERSIOADEOOSAGRAOOCORAÇÃO use i PRIVADA TURISMO 0,7692 0,0769 0.5385 se l:· 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 1 use PRIVADA TEATRO 0,7857 0,2143 0,5714 3 
-----·---~----+---+-----;--------- ----1-_c----t-~--t---==--i----

UNIVfJiSJDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 1 use PRIVADA MÚSICA 0,8621 0,2759 ú,4483 4 
UN!VERSlOADE DO SAGRADO CORAÇÃO --+! use -',--P-Rl_V_A-DA--+--,-,-CR-,-. T_AA_l_A_D_O_E_XE_C_U_T_IV_O_ --------- ~--- --i--~--+-,-c-4 
------------~----------------~------+---''-- --+------ __ ,___ 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA TECNOLOGIA EV GASTRONOl\11A 0,9333 0,4000 0,4000 
~-------------~- ---+-····,-+ -----t--- ---+---
! FACU'.._DADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE ?.AURU FCES PRIVACA AOMINISTIAÇÃO 0,7303 C,1685 0,3596 3 

! FACULDADE DE tlÊ.NOAS -ECoNôMICA._<; ot: BAU_R_u_+--_FCEB -f---'-"_1v_A_D_A __ _,, ______ ci_2
7

N_c1_A_s_Ec_o_,_,o_-W7_1CAS~~-~~-~--... -j--o,~,-,9-,-,-i,--º~:~-60-9-+--o~.3~9~13=---- ······se1 L 
FACUL~!',D_E_D_E_O_Ê_N_c_1A_S_E_CO_N_ô_M_1c_PS_D_E_B_A_U_R_U-t_r_c_EB_+-_P~RIVADA ' c1t.NCIAS CONTÁBEIS ______ +--º~'-5000--~-º·-'-"-'-~--º-·3_46_2 ________ , -----~·~_J 

s 
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-··· 
FACULDADE OF DIREITO DE BAURU FDB PRIVADA ' DIREITO 0,9643 0,2143 ' 1,0000 3 ' ' ' ' 
fACULOAOES INTEGRADAS DE BAURU FIB PRIVADA ' ADMINISTRAÇÃO 0,5600 0,0800 ' 0,7200 3 ' ' ' ···-
FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB PRIVADA DIREITO 0,8636 0,2273 0,6818 3 ........... ~--- ...... ~--- ----··· 

FIB PRIVADA FACULDADES ~NTEGRAOAS DE BAURU ' COMUNICAÇÃO SOCIAc 0,6957 ó,0870 0,5217 3 
~- -·---· -------- -------- -----------~--4 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB ?RlVADA TURISMO ' C,4583 !'.!,0833 0,3750 3 
' TECNOLOGIA EM GESTÃO DE ' i ' ' , FACULDADES INTEGRADAS OE BAURU 

' 
FIB 1 PR!VADA 

RECURSOS HUMANOS 
0,2000 0,0667 Q,26&7 se 

' ' .......... ~---
IN5nTUTO DE ENSJNO SUPERIOR DE BAURU IESB PRIVADA ADMINISTRAÇÃO 0,3958 0,0104 0,3542 , 

--~-----

INSTITUTO DE ENSINO SUPERlOR OE BAURU IESB PRIVADA 1 DIREITO 0,6957 ' 0,2609: 0,5652 ' 3 ' 
: INSTITUTO OE ENSINO SUPERIOR DE BAURU CIÊNCIAS CONTÁBEIS ' 1 1:::.s ' PRIVADA OA231 ' 0,0000 0,3846 3 ' ' ' 
: l!\ISTlTUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU 1ES8 ' PRlVADA DESIGN ' ' 0,6500 0,1000 ' ' 0,4500 3 , .. 

1 
····t··· ··········-

INSllTUTO DE ENSINO SUPERIOR OE MURU IESB PRIVADA TECNOLOGIA EIV MARK!:TtNG C,1429 0,0000 0,5714 3 
···~-.. .. ~---

INSTITUTO DE ENSl~O SUPERIOR DE BAURU IESB PRIVADA 
TECNOLOGIA EM PROCESSOS 

0,1500 
GERENC·A!S 

0,0000 0,37SO 3 
' 

FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU f'RlVADA ' ADl\.11N!STRAÇÃO 0,4286 0,1071 ' 0,1071 3 
··········-

FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU PRIVADA ' DIREITO 0,3684 0,1579 0,1053 
···~-.. 

_,_ 
FACULOADE ANHANGÜERA DE; BAURU PRIVADA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0,4000 0,0000 0,2000 

---.. 
1 FACULDADE ANHANGÜERA OE BAURU PRIVADA TECNOLOGIA EM MARKETING 0,5000 0,3000 0/1000 

1 FACULO~~E AN~ANGUERA DE BAURU 
TEcfliQLÜGIA EM GESTÃO DE 

PRIVADA 0,4167 0,2500 0,0833 
RECURSOS HUMANOS 

···~-.. -"O> a . ..inY.i 5e reru~ram a partK: ;>ardo ENAD~. 
~· o CPC ê uma mêdia de diferentes Medidas da qualidade de Jm cur">O. As meoic:a~ utilila:l.s~ são: o Concei:o Enpdfi (1.;.1e 'l'Ml:de o deU"mpenh;; dos torduintesl. :i desempenho dos 
.,,g·essantes no Enade, o Concei~o 100 e as variáveis de "'iSUll'O- O dado vanáve1~ de 1.1si;mo - que corsidô'ra corpo coce"lte, lr~ra est•u:1..1ra e progr;;Ma pedagóg;,:o - é formado 'ºrr 
1n•ormações do Cen"'° da Edu.go.i;:.~.n Super'or e d<: r!!$posta$ 30 questionário ;ocioerunõ;r'co do ;;:nade, 
A forma do cilculo do CPC t<=m impFcações sobre a representat1111dade do lGC. f'<'lra urr rurso ter CPC ê necessârio qLe ele tenhi'I p.lrticipado do (r;ad.:> com alunos ingr€;;S<:nt<ls e alunos 
tcndulnte•» Portanto, il !GC e repr5entif!N;J do\ r.ursos que p.)rticip.)fl!IM das avalia~ do Enade, com alunos ingrersantes e r.01itluit\lé:>. 

3 

se 
4 

3 

Cabe observar que a maioria dos cursos da Rede Privada do Ensíno Superior apresenta menos que 30% de doutores em seus quadros, 

não se atendendo, assim, ao previsto na LDB, Da mesma forma a quantidade de mestres baixa em alguns cursos da Rede Privada, 

' 
' ' 
1 
' 

' ' ' ' 
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CONcEiTO ENADE 2013- ESCOLAS PRIVADAS- CENSO EDUCAÇÃO SÚP·E·RiOR 2013 - MEC • • 
• . .. 

. ICONCEITO 
ÁREA . NOMEDAIES·· SIGLA CAT .ADMINISTRATIVA ORG.ACAÍ>EMICA 1 ENADE 

FARMÁCIA UNIVERSif'ADE DO SAGRADO CORAÇÃO use Privada sem fins lur:ratlvos Universidade 
. 

2 
. 

1 1 .......... -~---
FARMÁCIA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP Pnvada sem fins lucrativos Universidade 4 
~ .. -
NUTRIÇÃO UNIVERSIDA.DE 00 SAGRADO CORAÇÃO 1 use Privada sem fins lucrativos Universidade 3 -----
NUTRIÇÃO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP Privada sem fins lucrativos Universidade 5 ------------
FISIOTERAPIA UNIVERSll?.~.~~--~O SAGRADO CORAÇÃO use Privada sem fins lucrativos Universidade 2 

f'ISIOTERAPIA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP Privadas.em fins lucrativos Universidade 
. 

4 ' ···--··· ------------------
FISIOTERAPIA FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB , Privada com fios lucrativos Faculdade se 
SERVIÇO SOCIAL Centro Universitário de Bauru Privada sem fins lucrativos 

Centro i . 
3 . 

Universitário . 
1 ·-

BIOMEOICINA 1 UNIVERSIDADE PAULISTA UNJP Privada sem fins lucrativos Universidade s ' ' --··· 
BIOMEDICINA FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB Privada com fins lucrativos Faculdade 2 _ .......... ~,.---------, -----------~--- -
EDUCAÇAO FISICA ' ' ' 

' ' ' ' (BACHARElADO) FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB Privada com fins lucrativos i Faculdade 3 
•••wwwwww ••• ·--· -·--

EDUCAÇÃO FÍSICA 
{BACHARELADO) FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU Privada com fins lucrativos i Faculdade 3 - -·-
MEDICINA VETERlNÁRIA UNIVERSIDADE PAULISTA UNlP Privada sem fins lucrativos U niver.sidade 4 

.,., ..., 
o 

R ! UNIVERSIDADE 00 SAGRADO CORAÇÃO \Privada sem fins lucrativos 
.... 

OOONTOlOGlA use Universidade 3 :J: 
> z 

1r 

~ 

,_, 
p = 
~· 

-·" 

i 
h 
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1.2 Avaliação bienàl das diretrizes~ objetivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO DO-PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 2012 A 2014 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PLANO MUNICl.~AL OE EDUCAÇÃO L AVALIAÇÃO 2~12_A_2_0_14 ___ -+-
Diretrlzes: : A ampliação das vagas públicas no ensin 
1. Ampliar a oferta de vagas públicas no ensino 1 superior ainda é insuficiente em virtude d 

superior, diversificando os cursos, de demanda, apesar do aumento de vagas n 
' maneira a minimizar a diferença entre vagas ! ensino superior privado. 

públicas e privadas, na direção de um ensino 

, superior de qualidade e que atenda às 

: necessidades regionais. 
~· As Universidades devem exercer as funçõe As Universidades públicas desen_v_o~l-ve-m-+: ----

que lhes foram atribuídas pela Constituição: atividades de ensino, pesquisa e extensão comi· 
ensino, a pesquisa e a exten~c, incluindo base nas necessidades sociais e regionais 
superação das desigualdades sociais el visando assim a superação das deslgualdades. , 

çãoda 
perlor na 

1. Ensejar condições para a amplia 
oferta de vagas na educação su 
rede pública, buscando garantir 
equilíbrio entre a oferta atual d 
público de 26% contra 74% do e 

um 
e ensino 
nsino 

r-~pr~l~,~~•~º~'~------
2. Ensejar discussões, por melo de fóruns, 

sobre a djy,::~~_ificação de cur~~2 no pnJ~~sso 

: 
' 

------· 
A diferença entre o número de Matriculados 
no ensino superior público caiu para 21,32% 
contra 78,68%, em 2013 não alcançando o 
objetivo proposto. 

Este objetivo não foi atendido. 

CONSIOERAÇÕl05 ____ _, 

' ' 

' ' 

~ ,, 
o "' o ,. 

'º 
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de ampliação de oferta de vagas, de maneira 
a garantir não só os condicionantes do 
mercado, como também as necessidades de 
desenvolvimento estratégh:o local, regional 
e nacional; 

3, Promover moções no sentido de ampliar as 
vagas públicas na educação superior para a 
criação de cursos de educação profissional 
de nlvel tecnolôgíco; 

4, Implementar políticas públicas que busquem 
ampliar o sucesso do estudante, 
proveniente do ensino médio pUb!lco, pardo 
ingresso no ensino superior, através de 
cursos pre_earatórios para o vestibular; 

5. Incentivar a criação de mecanismos 
promotores de intercâmbio entre os 
esti'lbelecimentos de educação superior e as 

~ escolas públicas de edu~ção básica de Bauru, 
· visando ao desenvolvimento de pesquisa, 

1 
extensão bem como programas de formação 
continuada para a educação básica, conforme 
as necessidades diagnosticadas; 

Bauru foi contemplada com o Instituto 
Federal de Educação e está ainda em , 
processo de construção com prevísão de i 
funcionamento para 2016. 
A Universidade Estadual Paulista - UNESP, 
oferece por meio de suas três faculdades 
cursos preparatórios para o vestibular, 
oferecendo ínclusive o material didático. 

Há parceria entre várias instituições de 
educação superior de Bauru e as escolas , 
públicas de educação básica da cidade ! 

visando ao desenvolvimento de pesquisa, : 
extensão bem como programas de formação . 
continuada 

Ações que visem o incentivo ao jovem do 
ensino médio de escola pública são , 

' efetivadas por meio de feiras de profissões. i 

Nas universidades públicas exístem 
programas específicos de permanência 
estudantil. 

6. Implementar programas informativos e de 
incentivo ao jovem do ensino médio de escola 
pública sobre cursos e profissões, ofertas e 
vagas, po!itlcas de amparo e/ou financiamento 
ao estudante universitário no que se refere ao 
acesso e permanência no ensino superior; 

·~~~~~~~~~~~~~~----
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As Instituições de Ensino Superior possuem 
mecanismos de comunicação com a 

7. comunidade que facilitam a dlvu~gação de : 
Promover a divulgação e incentivo junto aos 
professores da educação básica de informações 
sobre pós~graduação; 

informações sobre o oferecimento de cursos, 1 
' por meto de sites, redes !r.ociais, listas de e- i 

, mall e com divulgação interna dos sistemas 
' 
! de ensíno. A SME divulga para os Professores 

1

, da educação básica as informações sobre 

--------+· ~'""'~-~~s de pós-graduação na c.i.~_ad_e_. ____ +----
8, Incentivar o desenvolvimento junto às , As Instituições de Ensino Superior i 

' ' Instituições de Ensino Superior de projetos de desenvolvem atividades de pesquisa e ' 
Ciência, Tecnologia e Extensão, voltados para a extensão, em sua maioria, voltadas às 
melhoria da qua!ldade de vida da população, demandas da população local. 

: valorizadas e respeitadas as características e 
1 necessidades locais i:.:.~_gionais; _ 

A ampliação da pós-graduação apresenta-se 
9. Estimular a ampliação e o desenvolvimento d . - . d d 

, _ . . . _ · em gra ativa ascensao em vutu e a 
da pos-graduaçao e da pesquisa nas lnst1tu1çoes i ,. d , 

1 1 
. , 

. . . . , veman a vos a unos cone u1ntes, o que 
de Ensino Super:or e, especificamente, nas 1 . d , d 

. . _ . . proporciona aumento o numero e 
lnst1tu1çoes Privadas, aumentando assim o r· . . i·r. , lé d 1· -

, " , d . . \ pro 1ss1ona1s qua 1 1cauos, a m e amp 1açao 
numero ue uocentes o ensino superior com · . . 

. 
1
.
1
- - : do quadro de docentes para o mag1sténo em . 

maior qua 1 1caçao; : 
---------+~nccf\'..~.! superior. , 

110. Discutir e propor, junto às Instituições do Conforme as Diretrizes Curriculares 1 

: Ensino Superior, a inclusão nas matrizes Nacionais para a Formação de Professores da : 
: curriculares de todos os cursos de formação de Educação Básica esses temas devem ser 

docentes, temas referentes à Educação e trabalhados nos cursos de licenciatura. 
dlreítos Humanos, Educação Sexual, Ética, 1 

Educação Ambiental-<..9.~estões Ét_nico-Racials e .... ··---

,1 
l' 
il 
I; 
!j 
-~. '-#---,, 
''--"-' 
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Diversidade; 

11. Estimular implantação de 
Bauru foi contemplada com o Instituto 

a novas 
Federal de Educação está ainda 

Instituições de Ensino Superior públicas no 
e em 

município 
processo de construção com previsão de 
funcionamento para 2016. 

12. Estabelecer parcerias, entre as escolas Este objetivo não foi atendido. 
Municipais e Estaduais e as Instituições de 
Ensino Superior para a criação de equipes 

multidisciplinares (Psicopedagogas, Assistentes 
Sociais, Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, 
Terapeutas Ocupacionais), para o atendimento 
da Educação Infantil ao Ensino Médio; 

13. Viabilizar o intercâmbio entre as Instituições Existem alguns programas pontuais de 
de Ensino Superior e escolas públicas, para a instituições de ensino superior específicas 
organização de programas que visem a que atendem este objetivo. 
promoção, interação e estímulo dos alunos, 
modificando as suas perspectivas, fazendo com 
que estes familiarizem-se com o ambiente 

~ -o 
o "' r o :e r> )> 

acadêmico. V> z 
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Ili - MODALIDADES OE ENSINO 

1. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EIA) 

1.1. Diagnóstico 

Bauru apresentou 343,937 habitantes segundo o Censo 2010 do tBGE, sendo 

1.484 do Distrito de Tibiriçá. A população urbana da cidade em 2010 era de 337.180 

habitantes. Em 2015, a população de Bauru alcançou 354,928 habitantes. 

A taxa de analfabetismo em Bauru vem decaindo dos U!tlmos 20 anos, 

Taxa de analfabe1:1smo em BAURU- IBGE ~ 
t~~----···_20_1_0_/S_E_A_D_E _____ -!_1~_2_0_00_~ __ 2_01_0_-j 

Educação- Taxa de Analfabetismo da População : 
de 15 Anos e Mais (Em%) s,os S,24 3,0% 

O índice aponta uma taxa de analfabetismo de 5,24% em 2000, diminuindo 

para 3% em 2010. Segundo o IBGE, a população alfabetizada em Bauru em 2010 era de 

308. 736, de um total de 323.190 habitantes na faixa de 5 a mais anos de idade. 

Considerando a demanda potencial para Educação de Jovens e Adultos. (EJA) a 

partir de 15 anos ou mais, a população urbana e rural em 2010 era de 274.793 e a 

alfabetizada era de 266,305 habitantes. 

i-;;;SOA; DE 5 ..:..os OU MAJS ~E IDADE, ~~TAL E AS ALFABETIZA~AS, POR ~RUP05 DE-
1 

1 . . IDADE - URBANA E RURAL+ TIBIRIÇA 1 

[ · · FONTE: IBGE Censo 2010 ' 

Total 
POPULAÇÃO ALFABETIZADA DIFERENÇA % DEALfAB 

323.190 308.736 14.454 95,5% .. 
5a9anos ' 22.472 ' 16.954 5.524 75,42% 

-· ···-
10 a 14 anos i 25.919 

' 
25.477 441 - ' 15 a 19 anos 26,699 ' 26.454 245 99,08% 

··--· - ···------~ 

20a 29 anos 61.056 60.542 ' 514 99,16% 

.98,29%ª 

···---~--··-·--
r-----··· ..... .... - .. ~---.. -·--·· .. .,--·--·-.. -· ---... - .. 

30 a 39 anos 54.948 i 54.256 692 98,74% ' ' .. ' ···-
40a 49 anos 48.376 i 47.353 ~ 1.023 ' 97,88% i ' ' ' -

' 
50a59anos ' ' 

38.773 37.474 1 L299 96,65% 
' 60 anos ou mais 44.941 40.226 4.715 89,51% 

1 ' 
~. 

O pUblico alvo para o EJA de Bauru em 2010 era de 8,488 habitantes, 

dlstrlbuidos principalmente nas faixas de 60 a mais anos de idade, com 4.715; seguido 
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PROC. N2 ti.ili_, r'Í\ 

FOLHAS í t1 ·; : ! 

das faixas de 50 a 59 anos, com 1.299 e na falxa de 40 a 49 anos, com 1.023 hab;tantes 

alnda nao alfabetizados. 

~ 

Taxa _de analfabetismo no município de Bauru, conforme grupos etários, em - ' ' 2010 ·-- -· 
1 15a19 20ai9 - 30a39 40a4" 

i 
soa59 60 ou mais 

.. -
2,88 i '-··· 

6,05 8,15 12,05 ' 15,3 55,5 
-····-'------------

Cabe salientar que em 2009, o Conselho Estadual de Educação elevou a ;dade 

mínima de ingresso nos cursos de EJA, de 15 para 16 anos nos cursos correspondentes 

ao Ensino fundamental e 18 anos completos para o ingresso nos três anos de curso do 

Ensino Médio. Tal medida explica partialmente a diminuição da demanda por EJA, 

além da queda produzida por atendimento à demanda exlstente. 

Na medida em que tem ocorrido a diminuição do anaifabetismo na cidade, 

também tem diminuído o nómero de matrículas presenciais na EJA do er,sino 

fundamental. 

Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental - Matríc:ula inicial ' 
oor Dependência Adminlstrat~va - Censo Escolar- INEP 2015 i 

L_~::io/Detiendénda Total _ Munh::I 1 Estadual 1 Pr)~.!~ 
2001 5.389 2.929 2.169 ' 2õf:i. 

' 2002 3.1'93 2.870 870 53 
' 1 
1 

-··· 
2003 3.912 2,790 1.073 ' 49 

' .. ' 
2004 3.335 2.330 955 so - - ' 2005 3.080 1.891 1.147 ' 42 

' 2006 3.196 2.196 1.00Q o 
2007 ' 2.601 1.802 799 o 

·-
2008 2.185 1.547 638 o 

M<-••• ·1 2009 ' 1.829 1.227 602 o 
2010 1.320 1.150 170 o ' ' . 
2011 ' 2.600 1.814 786 o ' ----- -· 2012 2.457 1.562 895 o ' 

2013 1.723 1.433 290 ' o 

''::J 2014 1.550 1.293 287 o '---···------

Em 2001 ocorreram 5.389 matrículas presenciais de EJA no ensino 

fundamenta!. Em 2010, esse número caiu para 1.320 matrículas. Nos anos de 2011 e 

2012 ocorreu um aumento, voltando a cair novamente em 2014, com 1.580 

matrículas. 
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PROC. N•--'·~~1 ... íLf. ---''lrA+-
FOlHAS \ ';;· • ~ : \ i 

Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental - Matrícula inlcial por 
Dependência Administrativa- Censo Escolar - INEP 2015 

-+-Total 

-11- rvtur:íc1p21 

· Estadual 

A participação da Rede Municipal nas matrículas da EJA vem caindo ao longo 

do tempo. Já as matrículas da Rede Estadual que vinham ca:ndo mais rap;damente do 

que as do município, estas aumentaram a partir de 2011. Em 2010 tinhamo5 um 

púb!íco a!vo do EJA de 8.488 habitantes. Ocorreram de 2010 a 2013 9.680 novas 

matrículas. Entretanto a estrutura educacional continua produzindo ~ovos 

analfabetos, e embora não tenhamos novos dados para sabermos quantos analfabetos 

a cidade de Bauru tem atualmente, podemos afirmar que há a necessidade de se 

continuar a busca ativa desse público, criar políticas ql..e estimu!em a participação 

dessa população na esco!a, e elaborar o censo educaciona; municipal. 
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FOLHAS 1 ·, 1 " 

A matrícula do EJA para o Ensino Médio apresentou um aumento significativo, 

voltando a diminuir em 2013. 

Educação de Jovens e Adultos: Ensino Médio .. Matricula inicial por 
1 · · · -Dependência Admfnlstratl~~ - Censo Escolar- INEP 2015 i 
' Ano/Dependência r Total Municipal Estadual 1 Prlvada _ _j 
: 2001 ' 2.255 1.745 ' 510 ' 

2-003 2.397 - 2.100 297 
: 2004 

1005 - ~Li'03 
l-"""-=-----1-~~·-·-+----j-..- ----+---"----0 

2006 2.999 - 2.997 

~,,,~.~,~-----+---2:s22._--+-----=-··~2=.6~'='~··_···_-_·;=======:=-__, r-20· .. :c------+--=,",~95 . 2.695 
2009 2.782 - 2.782 
l-"'~------+--···~=--t-----+--~~--+-----.···--

i-c;'º7'=º~----+---~'·~''='3'---+---·--+···· -~'~·'~'~''--+----. _ ___, 
~011 ·-----4--'"'·=27~-- - 1 3".2"-79,_·~-+-- ···-·---1 

2012 3.536 - ' 3.536" 

2013 _ :t49! .. -~---·----· ...... ~:.:f?B" ------:: __ 
*Inclui matrlcu~la'~s~de~EJ~A~prese= nc1al, semlpresendal e EJA Integrado a educaçao profilisionil,-

Apenas a Rede Estadual oferece curso de EJA para o Ensino Médio. 

Os dados em sua totalidade apontam para a necessidade de se continuar 

investindo em EJA, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. 

lmporlante também observar a produção do analfabetismo na própria escola, ou seja 

"o analfabeto escolarlzado". Neste aspecto cabe à Rede Pública tanto Municipal 

quanto Estadual pensarem polítlcas de melhoria da qualidade de ensino e de 

permanência Integral dos alunos na escola. 

1.2 Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 
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r---·····-· -AVALIAÇÃO DO PLANO MÚNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 AZ014 

' 

L ~""""°'M ~ '"""""'---,... -AVAtiAi;Ão 2012 A 2014 
~-----~-------·---+----

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

> Diretrizes: 
---····-- -~---

1. Promover e garantir a educação para que os 
índlvíduos possam partilhar das riquezas e dos 
conhecimentos socialmente produz.idos, 
possibilitando assim o exercício pleno de sua 
cidadania; 

] 2. Reconhecer a educação continuada durante 
' a vida, acompanhada de medidas que garantam 

as condições necessárias para o exercício desse 
direito; 
3. Disponibllízar os recursos para o 
atendimento da EJA, com políticas que 
contribuam para o acesso e permanência dos 

~ alunos, garantindo também a formação 

---- ---·····--·---

CONSIDERA,ÇÕIES 
~-----

: continuada de seus ProfessoLe_s_·-------+--------------·----r-- ------------------; 
Objet!~~~: 

: 1 Estabelecer programas1 visando alfabetizar 
jovens, adultos e idosos, de modo a reduzir a 
taxa de analfabetismo para índices abaixo de 

, 1% até 2020; 

SISTEMA MUNICIPAL: Continuidade do 
trabalho realizado pelo CEJA- Centro 
Educacional de Jovens e Adultos, da 

' Secretaria Municipal de Educação desde : 
1986. Atendendo, em sua, maioria, adultos -

···-- ·····--·····-- ····--·····------; 

~ 
.,, 

o ~ r 
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·1··· e idosos em processo de alfabetização. No 
ano de 2010, o município atingiu o índice 
de 3%. No ano de 2014, o município 

1 recebeu o ªSelo de Município livre do . ' 
analfabetismon, conferido pelo MEC por 1 

encontrar-se com mals de 96% de 
munícipes alfabetizados. 
SISTEMA ESTADUAL: Continuidade do 
Ensino Fundamental {Ciclo 2} e ampliação 
do oferecimento do Ensino Médio. 

~~~~~~~ 

2.Assegurar e ampli;:ir a oferta pública e 
gratuita de educação de jovens e Adultos, 
equivalente ao ensino Fundamental e Médio 
presencia\, para a população a partir de 15 : 
anos, que não tenha atingido esses níveis de ! 

escolaridade 

3. Distribuir a oferta de vagas nos periodos 
diurno e noturno, de acordo com a demanda 
associada, sempre que possível, com a 
educação profissional 

SISTEMA MUNIClPAL: O Sistema Municipal . 
de Ensino assegura e amplia a oferta do i 
1º. Clclo do ensino fundamental no CEJA - ' 

Centro Educacional de Jovens e Adultos, 
realizando busca ativa e oferece o 22 ciclo 
do ensino fundamental na EMEF "Cônego 
Anibal Difrância". 
SISTEMA ESTADUAL: Na unidade escolar 
EE Prof.Luiz Zuiani e no CEEJA -Presidente 

Tancredo Neves é oferecido o ensino : 
médio, 
SISTEMA MUNICIPAL: No CfJA, ~C.:,~ííi~ns 1 

: 

dos Polos há classes no período dlumo, de 1 
acordo com a demanda dos bairros. 
SISTEMA ESTADUAL: No CEEJA, o ensino é ! 
desenvolvido com sistema flexível de i 
presença que posslbilita aulas e plantões 1· 

dos professores em -----~-~-'.-~.~i-~-~!.J.~-~-º-'~~~~~~~~~---

. 

.,., ... o l!l r 
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enquanto na EE Dr. Luiz Zuianí #: oferecido 1-....... ~- -----+-.cº..cccu~r=soJ?Eesencial no período notl!.crn~ºc·--f------
SISTEMA MUNICIPAL: O Currículo Comum, , 

4. Incentivar a construção de propostas 
político~pedagógicas, considerando as faixas de , 
idade, em conformidade corn as pecullarldades ' 

: da etapa do ciclo de vida em que se en<:ontram 

documento elaborado pe!o Sistema de 
Ensino Municipal contempla a Educação 
de Jovens e Adultos ressaltando a sua 

importância e as especificidades dessa 
moda lida.de. 
SISTEMA ESTADUAL: Existe a adequação L -----+-.cdcco~c~u~r'.!~.'.Jlo para a EJA. 
SISTEMA MUNICIPAL: Adesao ao PNlDEJA 1 . 

5. Assegurar o fornecimento de material 
didático pedagógico aos alunos e professores, 
de acordo com suas especificidades, bem como 

~ materiais de incentivo à leitura condizentes 
: com a faixa etáría desses alunos; 

em 2014 com a análise de diferentes 
editoras e escolha pela equipe docente e 
coordenação do Centro Educacional de 
Jovens e Adultos (19 ciclo do Ensino 
Fundamental) e EMEF Cônego Aníbal 
Difrância(2~ ciclo do fnslno Fundamental. 

SISTEMA ESTADUAL: Adesão ao PNlDEJA e 

-·······~ 

---------·+·· material produzido pe.!~.wwwSwwwEwwwEwwwSWWWP_e_f_U_N_D_A_P_. -+-······---------······-----~ 
: SISTEMA MUNICIPAL: Ampliação de oferta . 

6. As5<egurar e incentivar a formação de cursos e oficinas de fofmação : 

continuada de professores da Educação de continuada pela SME 
Jovens e Adultos(EJA), fornecendo condições SISTEMA ESTADUAL: Formação 

técnicas e 1 necessárias para o desenvol\límento docente continuada em orientações 

.,-,---~.~~~ralizadas .Pela REDEFO~: ... ---WWW--+---
: 7. Realizar Censo Escolar Municipal, a cada 3 ; SISTEMA MUNICIPAL: Quando da 

anos, de maneira a mapear demanda social por ! 
EJA, b!:!~cando detectar a P'.?:J?..Ulação não ' 

confecção do Plano Munlcípal foi mapeada 

a demanda através da malha de setores 
=~~---~· 

~ 
.,, 

o e; .... 
:I: r> )> 
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escolarizad,a ou com baixa escolaridade, de ' 
maneira a subsidiar o planejamento de ações e 
de oferta de vagas nas diversas modalidades da 
EJA 

) 

censltários, identificando a população com 
mais de 15 anos não alfabetizada. 
Semestralmente os educadores do CEJA 
visitam os bairros para reorganização das , 
turmas existentes e abertura de novas 
classes. 
SISTEMA ESTADUAL; Acompanhamento 
pela Sistema de Cadastro de alunos e 
levantamento anual nas escolas estaduais 
para estabeleter a demanda no município 
em relação ao oferecimento da 
modalidade, 

~~~~~~---jf----

S l S TEM A MUNICIPAL: As parcerias são 

8. Estabelecer parcerias com as ernpresas para 
, implantação e/ou manutenção de programas 
' 

realizadas por intermédio dos Sindicatos 
das categorias que ainda apresentam 
demanda a respeito. 

de escolarização junto ao quadro de 
funcionários, cónforme demanda existente 

oferecimento da modalidade. 

SISTEMA ESTADUAL: Divulgação junto às i 
empresas das possibilidades de 1· 

.~~~~~~~~~-1-~- -~~~~__,~~~~~~~~~~~~~--~~--; 

9. Construir políticas e estratégias de ações que 
assegurem o direito ao acesso e a permanência 
do aluno da EJA na escola, construindo 
estratégias e mecanísmos preventivos à 
evasão, bem como de atenção aos evadidos 
das escolas do ensino regular. 

SISTEMA MUNICIPAL: No Sistema : 
Municipal de Ensino, os educadores do 
CEJA acompanham os alunos faltosos para 
identificar os motivos e orientá~los na 
reposição, atividades dornitiliares, enfim, 
dlferentes estra':égias para sua 
permanência e, semestralmente, os 
educadores reestruturam suas classes com i 

k ...... ~~~·-·-----···-~~~--~-~-n~~as matrículas, a partir ~-~--:n_u_t_ír_õ_e_s~p_a_ra~I ~-·~~~~--------~~-~ 
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ampliação das classes nos bairros. 
Ampla dlvo!gação dos períodos de 
matrícula e do trabaiho realiz.ado nessa 
modalidade em diferentes meios de 
comunicação. 

) 

SISTEMA ESTADUAL: O EJA para o ensino : 
médio é desenvolvido pela Rede Estadual de : 
Ensino em uma unidade escolar {presencial) e 
no CEFJA que atende na modalldade EJA 
presença flexível. É realizada ampla 

: 

divulgação dos períodos de matrículas atravês i 
dos diférentes veículos de comunícação 
(rádio, TV, Jornal e REDES Sociais}, nos bairros 
nos diferentes espaços com cartazes e faixas 

1 s.ob responsabilidade das escolas estaduais e 
:parcerla com a rede municipal para o 

nejamento da continuidade de estudos ; ' 
alunos da modalidade, ~ 

. ....... --~------····· 

, SISTEMA MUNICIPAL: O Departamento de 1 
alimentação escolar da SME atende a 

JO. Formular e implementar programa de demanda da EJA nos três períodos, ; 
merenda escolar para alunos da EJA, sobretudo atentando sobre as especificidades dos l 
em unidades escolares, salas isoladas e com gêneros alimentícios dos hipertensos, 

, merendeiras para todos os períodos , diabéticos e outras necessidade5 
: 

: SlSTEMA ESTADUAL: Atendimento oferec"1do 

k~a·ntir q~~---~s escolas da EjA coni~;;)-P-1em ~:E~~~vê~~Jl~~ÃL~~~l~~i~:;~ Muniê-iPat 
l;;.~;~drões d~ ln_fraestrutux.~--~stabeleci~os pelo ' de_~:.::;ino contempla 10 Polo~-~-:?wwwCwwwEwwwlWWWA~, _se_n_d_o~-------------
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Plano NacioOa-!d€. Educação e por este Piãno 1 01 Polo administrativo e 9 Polos que 
Municipal atendem os alunos e garantem os padrões de 

ínfraestrutura estabelecidos pelo PNE. 
SISTEMA ESTADUAL: Prédio do CEEJA e da EE 

1 Dr,-~~-~? Zulani mantidos pela ~-~-~?~P-·----1---
--r-S~l..,ST.EMA MUNICIPAL: Com a existência do , 

' 
Polo de Informática no Po1o do CfJA Centro e : 
nas EMEF's, os alunos do CEJA usam as ' 
ferramentas tecnológicas nas atividades 
pedagógicas. No contexto cultural, 

' educadores e educandos do CElA partlclpam : 
l 

de diferentes eventos que ocorrem em nosso 
município, com total apolo da Secretaria 

12. Garantir a todos os alunos da FJA o acesso e 
. . Municipal de Cultura e dentais órgãos do 

uso de equipamentos culturais, esportivos, de 
l b d . d , setor. 

: azer, so retu o aos equipamentos e : SISTEMA ESTADUAL· os equipamentos de 
: informática e à internet para a realização de . f , , · , , _ 
' . "d d " 

1 
1n ormat1ca e acesso a internet sao , 

at1v1 a es intra e extrdc. asse . : 
oferecidos pelo programa Acessa Escola ' 
sendo que tanto o CEEJA como a EE tuiz 
Zuíani possuem quadras, equipamentos 
esportivos e Sala de leitura para atender aos 
alunos da EJA, bem como os programas 
culturais da SEESP. Também participam dos 

< diferentes eventos culturais que ocorrem no 

e---······· _ ....... __ : mun1cípi~: ... -------- ....... - .... ·~---+--------

~
3. Garantir .a divulgação ampla da oferta de SISTEMA MUNICIPAL: A divulgação é 
agas através das diversas formas de realizada nos diversos melas de comunicação 
c:municação disponíveis: bei:n como , e pelas redes sociais, bem ".-~~ .... P~ª~'c~e~(~'ª~-----
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~·-----------------~------------~ 
1 articulação com a comunidade, associação de com as diversas Secretarias do Município de 

1 
moradores, igrejas, etc Bauru" 

, SISTEMA ESTADUAL: São utilizados os 
diferentes meios de comunicaç.\'!o e as 
diversas mídias, divulgação nas escolas, pelo 
Programa Escola da Família, além das redes : 

------..c•~'~º~~-~L~:__ - ---·~-----

! 
SISTEMA MUNICIPAL: Em parceria com as 
Universidades, a participação significativa de 
educadores do CEJA e CEE.IA em Congressos, 

• 
' Encontros e Simpósios, com trocas de : 

experiências através de palestras, oficinas, 
comunicações orais e posters, etc. 

14. Realizar encontros e eventos de trocas de SISTEMA ESTADUAL: Em parceria com a 
UNESP, Departamento de Educação, foi 

experiências em alfabetização de jovens e -
' realizado o 3• CONGRESSO DE EDUCAÇAO DE . 

Adultos JOVENS E ADULTOS - TERRITÓRIOS DE ] 

EXTENSÃO, CRIAÇÃO, INOVAÇÃO E • 
, FORMAÇÃO POLÍTICA, com a participação 
• ' significativa de educadores atuantes na EJA, 

além de partlcipação em Congressos e : 

l- Simpósios nas oficinas, comunicações orais, : 

!?alestras -:te. 
------·-· ----+-'SISTEMA MUNICIPAL-~-------É garantido o 

15, Garantir acesso e transporte para os alunos ' transporle diurno de alunos da EJA portador 
- de área rural e bairros distantes às escolas e de alguma deficlência, 

1 

sala da EJA SISTEMA ESTADUAL: É garantido o 'I 

~------------- __ !__transporte diurno de al1:::.:os daw EJA portador _ 

~ ... o e: ,--
:e r> J> 

"' z 
'º -U· e' 

~· '-" 

1 

li 
i 
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de alguma deficiência pelo convenlo de 

f------------········--------r._.t~ra~ .. ~P.:'rte Escolar com o Munícípio. 
SISTEMA MUNICIPAL: Real!za~se contato 
com as diferentes secretarias no 

: encaminhamento de consultas j 

16 
Art" 1 l't- d d ~ d . oftalmológicas, acompanhamento das faltas , 

. icu ar as po i icas e e ucaçao e Jovens e evasões através do servíço social e CRAS, : 
: e adultos com outras áreas como saúde, assim como a divulgação e participação nos 
. esporte, assistên<::ia social e cultura_. 

1 

eventos culturais, ofertando acesso à cultura 
fortalecendo o atendimento em rede . 

em suas diferentes expressões. , 
i SISTEMA ESTADUAL: Encaminhamento para ' 
' 

t..... .. ············· . ~~v;;::~::~::: s;:ii::.d;p:~,:~ií:~o:i: 
, . : Secretaria do Bem Estar Social, através dos 

, 17. Estabelecer poltticas que facilitem parcerias CRAS - Centro de Referências da Assistência 
para o aproveitamento dos espaços ociosos 
e)(istentes na comunidade e rede, tendo como 
assegurar curso de geração de renda 

' . ........ .. 

ação de um centro integrado para 
atender os alunos da EJA, principalmente os 

1 idosos e as pessoas com necessidades , 
' ' 
: educacionais especiais e com deficiências, ' 

visando proporcionar qualldade de vida 
enquanto eles estíverem frequentando a escola 

Social para a divulgação e incentivo na j 

participação de cursos de geração de renda. 'i' 

SISTEMA ESTADUAl: Não iniciou o 
.~esenvolvimento deste -~.~~~tivo. , 
SISTEMA MUNICIPAL: Nos Polos do CEJA. 
encontram-·se disponíveis Salas de Recursos l 
com atendimento especializado. A 

integração é feita por meio de convênio com 
as entidades SORRI, APAE, APlEC€ e lar 
Escola Santa Luzia para Cegos que atendem 
alunos matriculados 
encaminhamento à 

o -o 

"' r o :r " ~ :z •• 
~ e' ~- I~ -· ' ' 

~ 

' ' 

1 
' ' 
I' i 1 
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Especial. 

SISTEMA ESTADUAL: São feitos os 
encaminhamentos da população alvo da 
Educação especial para APAE e SORRI {via 

SUS). 
SISTEMA MUNICIPAL: Os conteúdos de arte 

19. Efetuar revisão curricular da EJA 
são trabalhados pelo próprio professor da 

a 
classe. Os demais objetivos ainda não foram 

acrescentando as disciplinas de Arte, Língua 
efetivados. 

Estrangeira Moderna e Educação Física 
SISTEMA ESTADUAL: As revisões são 

ministrado pelo especialista. 
realizadas atendendo o prescrito pelas 

diretrizes e orientações da SEESP. 

20. Flexibilizar currículos, frequência mínima 
SISTEMA MUNICIPAL: A legislação federal é 
cumprida. 

para aprovação e carga horária, em 
SISTEMA ESTADUAL: São realizados segundo 

concordância com a lei federal 
as diretrizes da SEESP. 

SISTEMA MUNICIPAL: Objetivo ainda não 
~ -o 

efetivado. o ,, 
21. Articular com a Secretaria de Saúde, r o 

SISTEMA ESTADUAL: São desenvolvidos os :i: ,, 
programas de saúde bucal junto a EJA 

projetos de Saúde Bucal atendendo às 
(;; z 

'º 
diretrizes da SEESP. -e- o' 
SISTEMA MUNICIPAL: Construção de uma r "" '= pesquisa de escolaridade junto aos ~ 

22. Estabelecer com a SEBES para a busca ativa 
moradores dos residenciais do Programa 

Minha Casa Minha Vida e nos CRAS. 1, de alunos para frequentarem a escola 
SISTEMA ESTADUAL: Coleta anual de 
demanda das comunidades pelas escolas li 
estaduais. li -· 
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SISTEMA MUNICIPAL: Existem 9 Polos do 
CEJA com classes funcionando nos diferentes 
períodos. No Polo do CEJA Centro, na sede 

administrativa encontram-se os recursos de 
multimídia e sala de informática, com a 

23. Construção de Polos da EJA em locais participação dos alunos das classes. Todos os 
estratégicos, garantia da melhoria dos já livros didáticos e paradidáticos estão nos 
existentes, com recursos de multimídia, Polos, constituindo uma biblioteca de acesso 
biblioteca e sala de informática, para o à todos os alunos. 
funcionamento da EJA, oportunizando a SISTEMA ESTADUAL: Além do CEEJA com 
participação das salas isoladas prédio próprio as escolas estaduais que 

oferecem a modalidade são definidas pela 
demanda localizada. No CEEJA e em todas as 
unidades escolares estaduais existem os 
recursos de multimídia, sala de Leitura e 
Acessa Escola. 

~ "O o "' r o 
:I: 

" > 

~ 
z 
~ 

~. 

{'-> 

"" ' ~ 

1 

1 

1 
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PROC. N•--''ccc<illl l"-L ---4''1+--I . 
FOLHAS -~ 1~ --'!ib 

2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

2.!; Diagnóstico 

A Educação profissional no Brasil tem evoluido slgnlficatlvamcn!e: 

Evolução da Matrícula d& Educação Profissional por Rede ·Brasil - 2007 - 2013 

800.000 
729.75-0 749.675 

700000 

600.000 

500.000 

400.000 1 448.7&4 

1 387.154 

1 

300.000 

200.000 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20'.3 

--Pública: -t-Privada 

Total de matrículas: 1.441.051 

Fonte MEC - Censo 2013 

Em Bauru, o número de matrículas na Educação Profissional e Tecno:ógíca em 

nível Técnico tem aumentado nos últimos 6 anos. 

r Educação Profissional e Tecnológica {Nível Técr\ico}: - Matrícula 1tl'fclal por 
- Deoendêncla Administrativa 

: Ano/Dependê~~~ª Total Pública ,.... Priva:da 
' 

. ·-
2005 2.233 649 1.584 
2006 1.919 505 1.414 

···-
2007 1 2,124 ais 1.309 

~·-· 

2008 ' 3.069 922 ' 2.147 -
2009 3.296 ' 1.111 1.lSS ' ' --. 
2010 3.517 1.392 ' 2.125 

' 
2011 3.349 1 1.548 1.801 ' ' ' 
2012 3.105 ' 1.404 1.701 ' 

2013 3.449 1.518 
' 

1.931 

.. L_ J 
-~ 

2014 3.299 1.458 1.841 .. , ____ .... ----
De 2.233 matrículas íniciais em 2005, aumentou para 3.512 em 2010, mas 

voltando a cair para 3.299 em 2014. 
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Evoluç~o do nVmero de alunos matriculados na Educação Profissional em 

Bauru~ Fonte: http://www.inepdata.inep.gov.br/ 

2500 
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1500 : __ 

1000 

500 

o 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

~~''' ''------------------·------

A Educação Profissional da Rede Pública representa 44,2% do total de alunos 

matriculados na educação profissional da cidade, 

Apresentamos a seguir todas as escolas ce Bauru corr; cursos 

profissionalizantes: 

ESCOlAS DE EOu(A.çAo PROFISSIONAL DE BAURU-
fONTE: CENSO 2014 ~ MEC 

Oependêru:ia Alunos ' 
Escola 

administrativa 
~,~, 

' !!lt'!8 ~~BY lf:!STIT!:JTQ TEÇN!ÇQ ! ?RIVADA 482 

8I!:Jff:!A Q!~Aí'.1ICQ CQLE!ilQ , ?~IVAPA 53 ,_ 
' 

ç;QL IfÇ !~QUSTB!~L PRQF l~AAç; EQBI8b BQLQA['.;! UNESP i ESTADUAL 658 
----·~ 

FACULQ6Q~ AN~AN!,;iU~RA QE BAIJRU EEP 'PRIVADA 174 -e-·-- --cw•~· 

JOAO M6BTl::!S ç;Q!J2E fi21:;9LA,2E!'jAI PRIVADA 462 
-----· ----------

NQBQf~!f ~ICE-,,! P;;,l\/AÇ!A 1C8 
----- ,~, 

ROQRl§yg~ DE ABREU ffi' ~~TAD!.Ji?:L 80C 

! ~&~!l~ BA!JRU : PRIVADA 549 

;!.!t>.l~!JB !1NIDAOE DE ENSINQ ld:!i ~8!JDE DE BAURlJ. : ilRIVADA 13 

TOTAL ' 3.299 
' ---- ·······-



A segL.ir, apresen~axios todas escolas de Educação Profiss:ona! de Bauru corr os cursos 
oft!recidos e nú'l'lero de alunos e~ 2014: 

·----.-NA-.-,-.-Y-IN_S_Tftl) __ T_O_T_!_C_N_IC0-~·1io_u_C_A_ÇÃ._O_P_RO_f_IS_S_IO_NA_L_P_RIVAOA 1 

Ambiente e saúde 
~· 

SaúcE Bucal 75 , 

Enfermagem 

Al"á:ises clinicas 

Nutrição e Dietética 

Radiologia 

Estética 

Total 

Segurança dotràbalho 

Seg0rarça do Trabalro -----
Total 
-----------

To ta I Geral 

--···------

-----····-•-------
139 

+-----···---~ 
11 1 

-------····----·~ 
60 : 

145 

24 

458 

1 24 

• • 24 

482 altinos 

-------··-
ATHENA OINAMICO OOLEG!O - PRIVADO 

53 

'Total 53 

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL lSAAC PORTAL ROLDAN-ESTAOUAL 

Informação e Cór"unícação ---------------
301 

iTOtal 301. 

i TOTAL GERAL 

···-. FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU EEP ~PRIVADO 

Co~putação Gráfica 47 

lnforrrátit.'l 24 

Total 71 

Gestão e neg6cios 

Logistica 72 • . 
-··-

• 

'.Total 72 

!--------
: t"1eio Amb.ente 

Ambiente e sa.:de 

31 -------+- --------·····--------j 
31 i 

-----~- -------·····,_.] 
:rata! 
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PROC. N7 .; ·: 1\ é ' . 
FOLHAS_l\;;• . 

1 TOTAL GERAL 

JOAO MARTINS COUBE ESCOLA SENA! - PRIVADA 
' -

• Pmcução lnd'"strl<;1! _ - ______ , 

Impressão Fotogrãfic:;:i e Flexográf;ca 112 ' • ' ' =:j ------ -~~ .. -----
• Total ' 112 .. 

' • Controle: e processos industriais ' ' ' 
Eletromecânica ' 138 • .. --------·- -·--

• tv'lanutenção Autowot,va ' 115 

• Total 253 .. .. ___ --------. ' Jnfraestrútur2 

• Edificações 97 

1 

• Total 97 
--·- -

• TOTAL 'GERAL 462 -

1 LICEU NOROESTE- PRIVADA . .. ····-

l lnfraestrututa 

Edifr;ações 
' " 

Total 38 

Controle e processos :ndustriais 
- -~-~ 

Elt>trotécn ca 42 
'' 

Total 42 

Ambiente e saúde 

Prótese Jentár1a 28 

Total 28 

TOTAL GERAL i 108 
-

E- . ---- --.. ·--
RODRIGUES DE ABREU - ETEC - . w .. -

Gestão e negódos .. --·-·-· -----·--· --·-
Adrnin1stração l'!_3 

Transações lmol:lilí~rias 58 
------

Serviços Juridicos 44 
·-·· 

~og'stica 131 
i--------- .... 
Tot<1I 346 -·--

Ambiente e saúde ' 

' 37 ' Nutrição e n;etétka ' 

' Enfermagem : "º ' -..... 

!Total 177 

lnfurmaçãe> e co~~'-º-'"'--'ça-· º ____________ _;\ 
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PROC. N'-'"-''1."-'l-'-<---·"<+v+
1 

-1 
FOLHAS ll 1, _:;;t= .; 

r· ···-------- -----------.--·--·----
, lnforrnática ,. 79 

: !r:far~átic,o pa'a Internet 8 
l-T-o_ta_I--------·---.._~----· ·---.\·-----,-,---------
~--·---------·' -------~·-·----------~ 

Segurança do trabalho 
---·· 

Segurança de Trabalho 106 

To~I 106 

[ · .. ·.-. ______________ ._,_._._c_BA_U_Ru_-_._R_IV_•_o_• ___________ -i 
Ambiente e sakde 

Estétlça 48 ____________ .. ______ _ 
Massoten,1p'a 

Nutríção e Dietética 19 

F;:vmiicia 71 . 
-·· --------- ··---~ 

Enterrragem 61 ' 
1 

~·- ···--· ··--- - ' Podologla 33 

Totai . 254 

L lnfc-mação e comunicação 

1 lr1for-:iática 1 85 -
1.Total 85 

Produção cultural e <1esign . 
~--· 

Outros - Eii!O Produção Cultural e Design 16 _j 
~-· 

' Des:gri Ce l'iteríores 50 .. 
Total 66 ' 

.. 
Segurança dotraba!l-Q 

Segurança do Trabalho ···-± 99 
·-

Total 99 
~---

Ges~o e negócios 
---·- ·--·· . ·-

Reçwrsos H0mancs 22 
.... 

Contabilidade 13 -- -------
Total 45 

TOTAL GERAL 549 --
UNISAB UNIDADE DE ENSINO OE SAUDE DE BAURU- PRIVADA 

Ambiente e sa;de 
---------··~---·-------! 

' Saúcie Bucal 13 
L----------------"·---------~ 

133 



PROC. N• 'l't Í'iG '», 
,. 

FOLH1\S •• \l,{' -

_____ ---;---·-... ------· ~-:~ 
Detalhamos a seguir os cursos oferecidos , para o vestibulinho, bem como a 

demanda existente para cada curso no ano de 2014, pela ETEC (Estola Técnica Estadual 

do Centro Paula Souza) em Bauru: 

····--,-------------------··--------··--------~···-------, ESCOLAS CETEC BAURU-LISTA DE VESTIBULINHOS 12. SEMESTRE 2014 

Fonte: httg;//www.cpscetec.eom.br/ 
1-~--~7---~----------~----~---~----~----4, 

E:::~e:::~ô:~~:: CurliQ/Hablllteção Período Inscritos Vagas Demanda ' 
1--~~~~~~-+-------+----i·----j--·----+----c 

mbltrite e Sl!úce :nfermagen ' Noite 245_~;-_c4c0_-+ 6,:2 : 

iGestllo e Neç:i~~~-'---+----M.arketing Noite "-S ' 40 1.:2 

Gestao e fl.:ei;tu::io~. Adrrl~!stração ' Noite 223 , ~5~---- ' 5,~ 
~-~stllo e Neyó::ics _,__M_m_1_o1_,._,_,çcã_o"("E_ti_·~")·-+--'"-'·'"'-"-'-+---'-•_s _ _,! __ 4_C __ ~:---~ 
k:;esrllo e Negócics ContaJihdade Noite ' 74 4C : 1,85 , 

----!--.. ·------- ----~ 

k;estilo e Negócios i Finanças " __ _, __ r_;,_1_w _ _, --'''"--c'f--~40 __ ,_,
1 

_c1c•1cº~-

k;cstil~_!_.Nc',c:O~ci:""---_,, ---"''cºcíst='"'~---l-'"'':'':'-+--i:Oc5 ___ 4•1-_42._ __ -+-·c'c'6c2~-i 
Pestiio e Negótlts 1 Scctetar ado Noite 43 40 1,07 1 

"::estão e N~_g7ócH:''c'-·--+-T~'.'.'.!saç!les TmobilL3'ia:s --J-~N:':"'~-+--'-º~- +--'-º~-+-'c'cCcO_.~ 
Informação e Cúmt.iritcação ~r.formátiçd Noite 1'.2 $0 1 1,4C 

.~~~-+-~-~-t-----j~ ' 
!1r'ormação e Comunlcaçilo ll1fornât:c(a p-Or\a !<!teme: Int~g-al 163 40 1 4,07 

---~É~·tclm,~---+-- e---+, -~-:--t--,, -+----l 
.·'-''~'-'-'-""'--.. ·---- Seguran.ça do Tre'.l~_!..?.+-:"o':ite0._~_220t21 ___ +_..::1 .. _..:__~S,"2"'--I 
~eg.irança , Segurar~a d.:> Tra'.liliho 
1---~~----+I 1Et,tn' 
EDUCAÇÃO BÁSICA 1 Ensino f'<'idio 
F,co:ucccA:ÇAo. o~BAc,.csc:c0A~--+, ---,~'1s.1no Méd1c 

"··-------

lnt<:gral 

Mir1h!! 

T<irde 

94 

384 

76 

2.227 

40 2,35 
..... ~ 

35 10,97 
--+-~--i 

35 2,17 

••• 3,53 
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PROC N• '\{,rlb 

FOLHAS l· ·; ,, . i -

Detalhamos a seguir os cursos oferecidos , evasão e transferências no ano de 

2014, pela ETEC (Escola Técnica Estadual do Centro Paula Souta) em Bauru: 

Mapeamento de movimentação de alunos CETEC BAURU- 2014 

Fonte: htta;//www.g!!CeW.ÇQm.luL 

Transf, , Traocti Eb:o Teenológlca Educação 
Básla CUnl10/Hablllt11ção Desistência 

Transf, 
l!x edlda Recebidas· men~o• 

7 o o B 

fest.l'.í."' é Neçóc·os Marketi11g o G 

Gastllo e "iegóclos "clmlnlstrtitfíb 17 O o ' ,---

. ......, 

. 
~ 

T()tal d ' 
alunos 

14? 

'·º 
119 

o o 114 ei'"Jio e Negôc·OS clmlnlsttaçã.o_(cC_-ti_mc) ___ .. __ ,_ __ o __ -+--cl _ _, ___ _, ____ f-_-l 

estão e llA~.?.c_1o_,____ mln!stcl!çõo • EJA 3 o o o 12 

e o too : 
o 6 

··:;--j 
51 ' 

F'º""'o'c'cN·~'9::i;;6o'c'°o'----+"ºtati·,cJade 12 o 

estã~-~-""'º"'-'-'º-'--.. ----'"-'-""'"----------+--2_4 __ +---º--+----------
1 3 57 es.tãc e- Neg6cios :Logística 2 O 

[i~o e Negócios !s~t1111aéo ' 17 o o o ' 'º ' ' ---~ 

Gestão e NegOCios ,Serviços Juriditos 1 s o l o 5i 

~-;: Neg6cíos rarsaçõe'ii IMooillàrlas ' ' ' 

' 
' ' ' o ' o 65 .. 

nfcrmação e Comu'litaçãc :ifo(mát:-:e 40 ' o o o !41 ' .. 
níonraçãc e Co:nL'litaçàc rifo•mátíca (Ettm) o ' 7 e o ª' ' -· .. _ . 
~rformação e :::omurucaçàc l"l~ormátlca para Internet ' o G • 

' l 1 

;:nfonYtação e Corrunlcação tnfcrmátka Dll•a :ntemet {Etiw) ' 7 o o 1 o 1 'º ·-· 
ISegural'ça Se>fiurança co 1tabalho ' o o $ ' :_oa ' ~-~-.. ----- -------
!Segurança Seguran;a éo Trabalho (Etlm) o ü o o 40 

jEDl.:éAÇÃO BÁSJ\.A Ens·ro Mérlic o " " • o 2~0 ____ , __ . 
---·· .._. 

/TOTAL 165 26 " 30 1.434 . 
, ... .. 
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PROC. N• ,J 11.c I\ 

ª" ~ ' FOLHAS. \ ' __ __, __ ,!;;t: 

Detalhamos a seguir os cursos oferecidos, o número de aprovados e os retidos 

por freqüência e rendimento no ano de 2014, pela ETEC (Escola Técnica Estadual do 

Centro Paula Souza) em Bauru: 

~----------------------·-· -··------.. ·-. 
Mapeamento de movimentação de alunos CETEC BAURU 22, Semestre 2014- 1 

Aprovados e retidos por freqüência e rendimento 
Fonte: http;//ww':'(·ÇJ!át#tei;.cam.br I 

, j :RetJdoS"Por 
: A •d0$ :Promoçl!I( 'Retenção !'Retidos po Retidos por. Frequencla Eixo 

Tecnológico/ 
,Educação Báislca 

Curso/ 
HabiHtaç.to . prov i Parcial Parcial ,Frequência Rendlmentgi e 

i 1 ' 'Rendimento 

Total 

~··· 

:Ambiente .'.:_s_w_·,_,_l~'~"~"-'~-'~'~*-"-J--'~"~-· --'--+--º~-+--'---l-~º--+--'--+--1~ 
!Gestl!o e Neq&>os; ~arketing 16 • O o ' O 3 O 20 ' 
1 --·----j-~-+-----l-~--·+----le--- -+-~--+-- ---1-~--l 
~3~1in e liegó:::~?I Adrríriistraçiln 78 2 o O C 3 : 102 

' Adrninistniç.Jo 
,Ge::;tão e "egóc1os! r; 1L1 O O C: G O i 114 
r'------,.--"R~i~r~,·---1----i-----+---t-----1-----t-----+---4 
•8 Aérnin!straçãc - 1 
1-'-"J!_o_e_N_'9_ó_'_'_'l---···EJA ó +--·--i __ o_ -1----º----ª--+--' ___ I __ 1_º_, 
e~o e '111.!<]ó:;os Contabll1dacie 55 4 O 4 1 lS o 91 ------·« 

Ges~o e Negócios Finanças 8 C i O 0 1 5 O ' '.c4 : 
1-~~--1~-!---~C.--4-----+-~-+.---+-~--------f-- ---+---4 
Gestão e Negócio~ .. -'-º~''-"'-'~'--+- 43 1' 1 -º--+--º--·;---º--+--'----!-- -~ 
Gestilc e f\eg6cios Se~tariado 15 ' e O o , 5 O 23 

t;;;;;;;;;:;::;;;;:;;;;;;;~;;;;;;;;:;;<o~~~===~~===~==-º=-==r=---t-----1-----1-------~~----. ~::stãc e -~e9écios ~Jridiccs 46 ::J : O O O O 55 : 

Gestilo e Neg6oos rra'lsações 57 1 o O o 3 -------- -~1 
nform<1çl'lo e l:!)Oblliár1i!$ ' 2 ', 1·0~- ·1 
~, Informática ' 61 9 O O 3 ~ 
omuni:açilo +---------+---!---- --1----1------,--- ---+---1 

lnfcrnaç~o e nfon'1át:ca (Eti'T1)1,' 66 10 O ! O O 1' 

~"trtJnka:'.30 
+-~~--+. --,.-+--+--,----... -1----~-c, 

nformação e rnformátTa i::ara : 

;; 77 

o 37 
o~rn~o~o~ica~-~'~º--+~t?nt~rr.et 'Etlm' ----+--·····-----;-----+---! 

~çgurança Se;;tiranÇ<ll do , a.e 1 4 O [ o O ' O 102 

1 o o ' 
-------+, -C'""~'~'~'h~O--+-·---.,..---f----j(-- ---l-----+-----1----1 
Segurança Segurança do 37 3 O C O O 40 
e' ,.,.,~=----f---rr~b<1lh:J íEt11n' ' 
l,FDUCAÇÃO i ' 
'BÁSICA EOSlOC Médic 173 14 o ' o ' 2-'.)5 

--l----l-····--.. ·+-------------
o 

---+----l 

63 • 4 41 13 1.291 

Em Bauru temos a FATEC (Faculdade de Tecnologia) que possui atualmente três 

cursos: Tecnólogo em automação industrial, Tecnologia em redes de Computadores; 

Tecnologia em Sistemas Biomédicos. 

A primeira formatura ocorreu no 1!'!' semestre de 2011 com t6 formandos do 

curso de Te;:no!ogia de Sistemas Biomédicos, 

Recentemente Bauru foi contemplada com a construção do campus do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo OFSP), Desta forma, o 

município passará a contar com mais uma ins,tituição de ensino superior púb!lca. O JFSP 



é uma autarquia federal de ensino vinculada díretamente ao Minístério da Educação 

(rv1EC), sendo organizado em estrutura multicampL 

A iniciativa visa oferecer acesso à educação pública de quaHdade, ou seja, 

cursos reconhecidos e com acesso gratuito à população. 

2.2 _ Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 
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..... AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -2012 A 2014 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

PLANO MUNICIPAL DE .. ~ED~U~CA=ÇÃ=O---+--~A~V=.Al=IA~ÇA~-~0=2~01Z=A=20=1~4--··············+.1----~C=O=N=S=ID=E=RA~ÇLÕ~ES~-------il 
Diretrizes: : 

1 
1. Atender às demandas da sociedade, dos SISlCMA ESTADUAL: Instalação de Cursos; 
empregadores e dos trabalhadores, em slntonia extensões e programas em parceria com· 

, com as exigênçias de desenvolvimento ETECs e Unidades de Formação Profissional,. 

•c..'="='~'•~n~t=á~v~•~l l=o~ca~I~, ='e~g~io~n=a~l~e~"=ª~'~iº~"=ª=I~; ----+'-"~ª ~egíão de Bauru : 
i 2. As Instituições de Educação Profissional SISTEMA ESTADUAL; Acompanhamento pela! 
' devem assegurar a construção de currículos que Supervísão de Ensino das escolas privadas dei 

propiciem a inserção e a reinserção dos educação profissional. 1 

profissionÇJiS no mercado de trabalho atual e 
futuro; 
3. Garantir o compromisso de desenvolver 
prâticas que estimulem a pesquisa e o 
aperfeiçoamento do ensino, a formação 
docente, a interdisciplinaridade, as inovações 
didático-pedagógicas, o uso de novas 
tecnologias no processo de ensino e 
aprendizagem, buscando atender às 

necessidades do mercado de trabalho. 
Objetivos: 

1. Articular em parceria com os governos 
federal, .. ~~.~dual e municipal, e iniciativa 

1 SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento pel 
~ Supervisão de Ensíno das escolas privadas dt 
: educação profissional. 

SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento pela , 
' Supervis~o de Ensino do programa VENCE e 1 

···--·· 
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privada, um sistema integrado de informações das parcerias com ETECs {extensão) com 
que oriente a política educaclona! para cadastro de alunos e cursos no Sistema 
satisfazer às necessidades de formação inicial e PRODESP" 
continuada da força de trabalho; ! . 
2. Artic~lar junto aos órgãos env.olvidos uma 1 SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento pela 1 
periôdica revisão e adequação às exigências Supervisão de Ensino do programa Vl.:.NCE e 1 

para o desenvolvimento de cursos básicos, das parcerias com ETECs (extensão) com 1 

' técnicos e superiores da educação profissional, cadastro de alunos e cursos no Sistema 1 
observadas as ofertas do mercado de trabalho, PRODESP. 
em colaboração com os sindicatos patronais e 
dos trabalhadores; 
3, Estabelecer políticas públicas para a SISTEMA ESTADUAL: 
capacitação específica e diversificada para as 
pessoas com deficiência e/ou necessidades 

_especiais; 
4. Assegurar que os programas 

Profissional às pessoas com 
independente do gtau de 
desenvolvam as etapas de 

de Educação SISTEMA ESTADUAL: 

deficiências, 
escolaridade, 
qualificação, 

encaminhamento e acompanhamento no 
mercado de trabalho; 
5. Gatanf1r que nos programas de Educação SlSTfMA ESTADUAL: 
Profissional incluam-se além da capacitação 

profissional, o desenvolvimento das habilidades 

_ sociais"-~~-~icas e de gestã?~;---·-----f---
6. Assegurar que os programas de Educação SISTEMA ESTADUAL: 

l Profissional possam ser ofettados por qualquer 

1 organismo, desd~ ___ ~q~e reconhecido e/~~~L---------
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conveniado com o Poder Público; 

7. Assegurar a entrada de alunos nos SISTEMA ESTADUAL: 

programas, a partir de 14 anos, sem limites de 
idade máxima; 

8. Garantir a capacitação de todos os SISTEMA ESTADUAL: 

profissionais que atuam no programa de 
Educação Profissional; 

9. Estabelecer parcerias com as Instituições de SISTEMA ESTADUAL: 

Ensino na área de Educação Especial para 

capacitar os profissionais do Ensino Médio, 

Técnico e Profissionalizante; 
10. Ampliar o número de vagas e locais que SISTEMA ESTADUAL: 

ofereçam cursos profissionalizantes/técnicos; 
11. Viabilizar a promoção de cursos SISTEMA ESTADUAL: 

profissionalizantes aos finais de semana; 

12. Garantir a adequação do espaço físico e SISTEMA ESTADUAL: 

material didático para a pessoa com deficiência; 
13. Viabilizar a formação de equipe mínima SISTEMA ESTADUAL: 

para a educação profissional: pedagogo e 
instrutor para alunos com deficiência. 

.,., 
"' o "' ~ o :l; ,, 

l> 

1: z 
'º . -

i/~ 
e-· 
~ 

0" 

1 
>'-

140 



PROC. N• : llé · · 
FOLHAS 1 >4 

3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

3.1. Diagnóstico 

A Secretaria Municipal de Educação conta uma Divisão de Educação Especial 

com os seguintes profissionais: 80 professores, sendo: 61 Especialistas em Educação -

Professor Substituto de Educação Básica - Especial; 10 Especialistas em Educação 

Adjunto - Professor Substituto De Educação Básica - Especial; 7 Professores cedidos â 

entidade - APAE; 1 Professor cedido à entidade - APIECE; 1 Professora com matricula 

congelada atuando como coordenadora no Ensíno Fundamenta!; 21 Agentes 

Educacionais Cuidadores de crianças jovens e adultos. 

As matrículas na Educação Especial vem caindo nos últimos 3 anos. De um 

total de 655 em 2001, caiu para 381 matrfcu!as em 2014, 

Educação Especial~ Matrícula !nlclal per Dependêncla Administrativa : 

l--7-'----~-------S~E~A~D~E~2~0~15~-------~-----····j 
Ano/Dependêocla Total •Munlclplll Estadual Privad<i ' 
rc~""'=="'~"'-+-~~~-;--~~~~-r-~~~-+-~~~·-

2001 655 - 222 433 
2002 642 - 223 419 r--------+----·----+---- ---+--- ----+- -------1 

r--~zo~º' __ _,, __ ~7º'--+----· 211.~ __ , ___ 4~9'~·---
2004 ~ 715 ----,..· __ 196 519 

1---+,"oo""•---t---,;.;o=,---+----~ ' 24 579 
2006 676 - ' 54 622 -·-e-, ---~---+·---~--·,---------+-- -~·---+-.. ·----

· ---='""'~----t---c.''~º~---1·---~---- f-I --~'----·--~'~'~'--...; 
2008 723 1 43 ' i: 669 

--~""'"-----' 2009 672 - 1:1 i 662 

,..! --~'~º~1º~--+----·?-º'-·--+-' ----. 10 --+-·--'~9ª···~ 
---+'~º~1~1---t--~'='='---t·------+------+--~936~ _ _, 
' 2012 ' 433 - . 433 ' 
r---","'01"'3~--+.--~,~.5~--+---_---+---_----4•---,~,=,---1 

'"L-_-::~'~º~1-•:::::~, ~~~~~'~'~'~-=--=--=-~~ _-_-_-_-_-_--::::::~::::::-::::::~::_ .. _·-_···,-~,~,-=-~-::.~::_-.º Munidpto não apre~enta dane especial porque, até Z<JOS, seu ateru.hmeoto em Educ11çlio tspec1a! est11va 
reduzido a te\são de funei@ários por melo de convfnioo com entidades de edutllção esl)«l<il lota.is. A partir 
de2006, alunos com deficiênçia passaram a frequentar a escola regul;w, 

As matrículas da educação especial ficaram reduzidas ao atendimento privado 

e entidades específicas como APAE, etc, Nas escolas, houve o processo de inclusão nas 

salas de aula regulares e nas s.alas de recursos. 
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As matrículas de Educação Especial especificamente referentes ao Ensfno 

Fundamental encontram-se no quadro a seguir: 

·-
Educação Especial - Matrícula inicial no Ensino Fundamental por 

1 Dependência Administrativa ' ' 
SEAOE 2.015 ' ' r---·-· ' r--~no/~pendênda Total Municipal Estadual Prlvàdà 

2001 ;90 ' '" 3$!! 
"" 

2002 43g " 22S 255 -··· 
2003 493 " 211 '" 2004 545 " :66 "' ........... -·;_ 

2005 '" " ' '4 ;J4 
' 

2000 5'7 " ' S3 544 ·- ~--- ···--··· 
2007 670 " 7 663 

-~--

2000 314 4' 1l ' 261 ' -- ' 2009 449 " 1C 439 ' 
2010 409 lC "" 

' 
" ' 

2011 '"' " 335 -- 2012 31' " 3.14 

2013 115 " 195 
-------···· ------------··-- ; 
' 2014 304 " 304 .•. 

A diferença entre matrículas no Ensino Fundamental e o quadro anterior de 

matrículas gerais da Educação Especial referem-se a alunos que frequentam outras 

Instituições de Educação Especial, como APAE, APIECE, etc. 

O atendimento na Rede Municipal de Ensino para alunos de Educação 

Especial divide-se entre Ensino Infantil, Ensino fundamental e CEJA. 

Através do mapeamento dlagnóstlco de identificação dos alunos, de 2010 a 

2014, o quadro dos deficientes dividia-se em: os deficientes auditivos (D.A.), os 

deficientes físicos (D.F.}, os deficientes visuais {D.V.}, os deficientes intelectuais (D.L), 

os Transtornos de Globais do Desenvolvimento (TGD} outros transtornos lOUTROS), 

que são alunos. 
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De 2005 a 2014, o atendimento no Ensino Infantil da Rede Municipal 

aumentou de 61 para 154 trianças ocorrendo matar crescimento a a!unos 

diagnosticados com outras necessldades especiais. 

' 

Mapeamento diagnóstico de identlfkação dos alunos que apresentam DE!ficlªncias/ 
_Néce$$ldades Edutaclorials Especiais matriculados na Rede Mun1dpal de ENSINO 

INFANTIL 2005 a 20014. 
Fonte: Secretaria da Educarão do Munlefclo de Bauru 

D.A. ' D.F. ' o,v. OI. TGD OUTROS TOTAl, ' e• .. 

' 2005 11 ' 10 ' C6 34 : ___ ' ól - ' ' -- -

2006 ~---~ ~~'-4 ' 07 36 65 - -
- --~---

2007 ' 07 07 ' 10 _____)_ 67 - - 91 ···-
2008 ' 07 07 10 

' 
67 ' - - 51 :-2009 06 07 10 

' 
67 ' - - 9() 

r •2010 
~ 

08 05 07 16 ' 17 32 ss ' ' -' 2011 09 ' 17 01 16 25 75 ' 144 
..--2012 13 11 03 " 29 61 ;± ---- 2~~3 05 

' 
13 ' 01 30 26 50 .. l ___ -i~! ···-

2014 00 ' 30 01 38 29 ss ' .. ---
"'A partir de 2010 foram ac•escen~acos os a~e:-<dimentos de TGD e OUTROS que sâc qwadros 

de necessidades educacionais especiais e atendidos e>r1 salas de recurses 6as Unidades Educacionais. 
No Ensino Fundamental também ocorreu aumento no número de alunos 

matriculados, De um total de 116 em 2005, evoluiu para 427 em 2014. 

Mapeamento diagnóstico de ldantlfttação dos alunos que apresentam Oeficiênclas/ 
' Néees.sídades Educacionais Especiais matriculados na ~ede Municipal de ENSINO 

FUNDAMENTAl.2005 a 20014. 
Fonte: Secretarla da E;::h.1cação do Munlcloio de Bauru 

O.A. 1 O.f. D.V. DI. TGD OUTROS i TO!Al 
2005 07 os 00 104 - - 116 
2006 12 09 09 208 - ' 

238 
2007 13 i º' 07 215 

. 
' 237 ' ' 

- -
200Jl ' 13 02 07 215 - 237 
2009 06 ' 02 07 ' 215 230 ' - -.... 

*2010 09 03 06 ' 25 04 249 296 
---

' 2011 03 15 05 
' 

41 12 397 474 ' . 2012 ' 04 21 05 54 22 3:.S 421 
2013 05 22 20 264 386 

' ··--- ---1 
2014 05 34 ' 27 289 427 1 ---- .:·-H· ~~ .. -
~ A partir d-E> 2010 foram acres.centados os atend mentos de TGD e OUTROS que são quadro$ 

de necessidades educacionais especiais e utencidos em s<1la$ de recursos d11s Unidades Educacionais. 



PROC.N' ·1~-i\é \ -1 
1..:f.;::O:::LH.::;A;:::S=\ 1,.,,·~=,-~~--==cc.·.·:-,J~ .•• J 

Já para os alunos com necessidades eduçac:ionals especiais matrlculados no 

CEJA apresentamos o seguinte: 

' ,, 
! 
' ' 

' 

Mapeamento dlagnóstlcq ®'lckt:nt!t1Cação do,. alunos que apresentam Defic!incioi/ 
Necessidades Edueaclonais Especiais matriculados rua.Rede Municipal do CEJA 2005 a 

20014, 
fonte: Secretaria da Educa,.:so do Munlclnio d.e Bauru --

D.A. D.F, O.V. DI. TGD OUTROS TOTAL 
2005 05 - o: 75 . 

' ' . a1 ' ' 
2006 00 ' 

.. , 
' ' 04 ' 01 47 ' . - 57 

····~ 

- -2007 
~-----

02 00 00 39 41 
2008 02 00 00 3S - - ' 41 

' 
2009 01 00 00 39 - 40 
•2010 01 00 00 .,, 01 13 ' 87 ... 
2011 01 04 02 28 00 24 

' 
59 ..... 

2012 00 02 00 3$ 00 19 1 59 ---- ----'··-
2013 00 00 00 21 00 08 ' 29 ' ---~ 

2014 ' " 04 01 24 00 06 35 

' ' 

+A pa'tv de 2010 toram acrescentados os atendp;1entos de TGO e OLTROS q-.e são q\Jadros 
de necessk:aces edwcacio0a,s espe<lals e atendidos em salas de recLrsos das Unicades Ed,.;ceciona:s, 
tomando o diagnóstico mais p~ciso. 

1600 
1 soo 
1 
1 400 

! 300 

1 
r 200 
i 
' 

100 

Evolução dos mat~iculados que apresentam necessidades 
educ::acionais especiais/Deficiênc:ia - 2010/2014 - Fonte: PMB 

1

1

_ --~ z_· ~-------- _-- -- --
--.Z--~ --------- ':::'"-~-º . 

1 -
-*-TGD 

-,;tJ, .. OUiROS 
- :.,,)<, ,,,~, --~· .............. --~·"-'"j,,-, =="···"···,;_)'!•====:· 1<'._ 

o ·-· -6'---ª-1,,Zi i _. ::: .. :! , .. ! ' 

1 
2010 2011 2012 2013 2014 

Embora tenha aumentado o número de categorias diagnósticas, percebe~se 

um aumento s.igniflcat!vo no item "outros.", o que pode significar imprecisão no 

enquadramento. 
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3.2 Avaliação bienat das diretrize~ objetivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO DD PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -2012 A 20l4 

PIANO MUNIQPAL DE EDUCAÇÃO 
2. Universalizar a educação espe(.ial destinada 

pessoas com necessidades especiais no campo da' 
aprendizagem, originadas de deficiência física, 
sensorial, mental, intelectual, auditiva, múltipla, 
transtorno global do desenvolvimento 
características como altas habilidades, superdotaçã 
ou talentosos. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Objetivos: 1·· 
l, Promover programas gratuitos destinados à SISTEMA MUNICIPAL: Através de parcerías 

oferta da atef1ção inicial para crianças com com as entídades (Associação de Pais e 
necessidades educacionais especiais e/ ou i Amigos dos Excepclonals -~ APAE/Bauru, 
crianças com deficiência em parceria com Associação de Pais para a Integração Escolar 
áreas da saúde, considerando equipe mínima da Criança Especial- APIECE, lar Escola Santa 
de psicologia, fonoaudiologia, terapia Luzia para Cegos e SORRI), Hospital de 

L ocupacional, fisioterapia e assistência social, Reabllitação de Anomallas Crânio Faciais - ; 

... ~;~~h:~j:ue~s;l:~7~::;~:~~~~~z:~~::antil, em ~~~~li~iza:i;ist;rioRe~~I!~~~~~ {~en~~~ d: 1 

CONSIDERAÇÕES 
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1 
·- ··················------···········~··· 

Universidades, a Secretaria Municipal da 
Educaç~o promove gratuitamente os 
atendimentos cJínicos, multidisciplinares e 
atendimentos em caráter substitutivo e/ou 
complementar aos alunos do Sistema 
Municipal de Ensino, desde o ano de 2006. 
SISTEMA EST AOUAL: A Diretoria de Ensino 

: 
' 

' da Região de Bauru atende gratuitamente ; 
aos alunos matriculados na rede Estadual de 1 
Ensino, através dos convênios (v 
estabelecidos com as entidades (Ass 

ía SUS) 
ociação 
nals ~ 

para • 
de Pais e Amigos dos Excepcio 
APAE/Bauru, Associação de Pais 
Integração Escolar da Criança E special~ 
APIECE, CEDALVI e SORRI) e das p arcerias 

, com as Universidades, em 2014 in iciou • ' : parceria para avaliação dos alunos 
ão e : caraterizados como Superdotaç 

' estabeleceu a parceria com a U NESP-C. 
Bauru para atendimento a partír de 2 015 em 
um projeto que conta com financ lamento 
FAPESP. 

!---··~·- ···--···---+--------------
: 2, Ampliar convênio com as entidades SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria M unicipa! 
' assistenciais com o Poder Público, que atuam da Educação mantém parceria atra vés de 

om no atendimento em caráter substitutivo e/ou ! repasses de recursos públicos e 
complementar e de avaliaçãú dos alunos com i entidades: Associação de Pals e Am 
necessidades especiais no campo da l Excepcionais - APAE/Bauru, Associa 
aprendizagem ori:t;l'.láis inclusive de .~~f~~.~~ncia j Pais para a Integração Escolar da 

ª' 
igcs dos 
ção de 
Cri~.~.~~ .. 

-··---
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~Ca, sensorial, mental, intClectua.I, auditiva, 1 Especi~I- APlECE, Lar Esco.la Santa Luzia para. 
1 ~"'~ltipla, transtorno global do 'i cegos e SORRI que atuam no atendimento 
'. desenvolvimento e de características de altas em caráter substitutivo e/ou complementar 
1 habilidades, superdotação ou talentos, · e atendimento mu!tidiscfplínar, pur equipe 

comprovados por meio de instrumentos especializada, aos alunos com necessidades 
objetivos e validados realllados por uma Educacionais especiais e deficiências. A : 
equipe multídiscipllnar e com a participação da : parceria é renovada anualmente e as vagas \ 
família. Critérios para caráter substitutivo; são ampliadas de acordo com a demanda. , 
alunos com deficiência intelectual acentuada; SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria Regional de 
deficiéncia múltipla e autismo associados à Ensino da Região de Bauru mantém os de 
deficiência intelectual; todos com repasses de recursos públfcos com as 
necessidades de apoio pervaslvo nas áreas de entidades: Associação de Pais e Amigos dos ' 
desenvolvimento; Excepcional.s - APAE/Bauru, Associação de 

Pais para a Integração Escolar da Criança 
i Especial·· APIECE e SORRI que atuam na 

atendimento em caráter substitutivo e/ou 
complementar e atendimento 

, multidisciplinar, por equipe especializada, 
aos arunos com necessidades Educacionaís j 

especiais e deficiências cujas características \ 
indiquem a necessidade de tais apoias , 
especialmente nos indivíduos avaliados como j 

casos pervasivas, os convênios são 1 

1 
renovados anualmente e as vagas são J 

______ -----~ -~ -~ ~pliadas ~acordo com a demanda __ 

1 
______ ---·--·--~ 

3 Firmar parcerias Junto às Jnst1tu1ções de Ensino 1 SISTEMA MUNICIPAL: A SME através do 
Supef1or e de Referência na área da pessoa 1 DPPPE/OEE, entidades parceiras {APAE e 

[ __ com deficiência para o desenvolv1m1?nto d~RRI} e Universidades, sâa oferecldos ____________ -~ 
' ' ' 
1 
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programas e projetos de formação continuada semestralmente projetos e cursos de 
para os professores da Educação Especial e formação continuada na área da educação 
Culdadores, Professores da Educação Infantil, especial aos profissionais da educação. 
Fundamental e EJA dos setores públicos e l SISTEMA ESTADUAL: A formação aos 
privados, bem como das instituições de cunho i professores especialistas é oferecida pelos 
fllantrópico; 1 convênios com as 1nstituíções de Ensino 

--------·~·--··---

4, Estabelecer parcerias com Instituições de 
Ensino Superior e Instituições de Referência na 
área de pessoas com deficiência para a 
realização de estudos e pesquisas sobre as 
diversas áreas relacionadas aos alunos com 
defit::íêncía e que apresentam necessidades 
especiais; 

Superior (UNESP}, através de convêníos com 
as instituições pela Escola de Formação de 
Professores (EFAP), Rede de Formação 

IREDEF()R)~e _A_PA~E_. ---~ 
SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 
da Educação através do OPPPE/DEE 
oferecem o suporte necessário para a 
realização de pesquisas na área da Edu<:-ação 
Especial contando com a contrapartida das 
Universidades em informar os resultados das 
pesquisas. 
SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 
da Região de Bauru manteve a 
disponibilização para a realização de projetos 
de pesquisas tendo como contr11partlda das 
instituições o acesso aos resultados obtidos. 
Atualmente inicia o projeto voltado para o 
atendimento da Superdotação, que se 
constitui também num espaço de pesquísa 

r------~-···· __ _,,_d_a_ UNESP, ª-!?.~~_ado pela FAP~_S_P. __ 
S, Organizar um sistema de informações em rede, SISTEMA MUNICIPAL: Além do sistema de 1 

~--~'º_b_r~ a população a ser atend!da e ~'.'mbém a informa~ões PRODESP, a Divisão _de~·-~~~-

.... V 

---·~·--··· 
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que esteja em atendimento pela Educação 
Especial (escolas regulares e escolas especiais) 
para que essas informações sejam 
disponibilizadas ao professor; 

) 

Educação Especial a partir do ano de 2014 
passou a utilízar o Sistema Gestão Escolar 
para gerenciamento das informações e ; 
prontuários relacionados aos afunos com 
Necessidade Educacionais Especiais e com 
Deficiências, matriculados na Sistema 
Municipal de En~ino. 

~ SISTEMA ESTADUAL: Na Secretaria Estadual 
j de Educação, o sistema de informações 
' PRODESP- Cadastro de alunos~ sinteti1a as 

informações e possibílita o acesso das 

,_ _________ ----··---- ----+-f'!iesmas pe.!as escolas: 
SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

6. Implantar programas para equipar as Unidades da Educação aderiu ao Programa Sala de 
Escolares de Ensino Fundamental, Infantil e EJA Recursos Multifuncionais - MEC, para as 1 
da rede pública e privada, que atendam Unidades Escolares do Ensino Fundamental e 
educandos com algum tipo de necessidade EJA. Com a adesão, as escolas passaram a 

educacional especial, incluindo todo tipo de , receber materiais pedagógicos e 
deficiência com equipamentos, adaptações, ; equipamentos adaptados facilitando a i 
recursos pedagógicos prescritos por equipe ! aprendízagem e Inclusão dos alunos. Na ' 
interdisciplinar que facilitem a aprendizagem e 1 Educação infantrl o programa esta em fase de : 

seu melhor desempenho, promovendo a 
construção {Educação Infantil) e ampliação 
(Ensino fundamental e EJA) de salas 
multifuncionais com equipamentos e materiais 

destinados aó atendimento educacional 
especializado e equipe mu!tiprofisslonal; 

---··--~~···----··---

Implantação. 
Atravl?s do Programa Escola Acessível -
FNDE/MEC, as Unidades Escolares recebem 
verba direcionadas a manutenção nos 
aspectos físico e pedagógico. 
SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 

.. ? Região_ .. de Baur~_ (SEESPJ_ .. através ~-º-'~-- _______ _ 
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~·ecursos ri~os do cAEsP equiPa as unid~des I 
scolares estaduais com os materiais e 

' qulpamentos 
ultidisciplinar 

prescritos 
de 

pela equipe , 
avaliação e ' 

acompanhamento. 
Através da FDE vem curnprindo o . 
ronograma de reformas visando à garantia · 
e acessibilidade em todas as unidades 

escolares do muníclpio. 
Também participa da Ação do MEC através 
da adesão das unidades escolares estaduais 

; ao PODE Acessibilidade 
SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 
da Educação mantém parceria com as 

7. Organizar programas que viabilizem parcerias Secretarias de cultura, assistência social, 
com as áreas de assistência social, cultura, conselhos que atuam em prol da pessoa com 
ONGs e redes de ensino, para tornar deficiência participando, divulgado e 
disponíveis em estabelecimentos de ensino, promovendo eventos, disponibilizando 
quando necessário, livros falados, em Braille e materiais e recursos que viabilizam o 
com caracteres ampliados, além da atendimento e o acesso do aluno com 
comunicação alternatíva suplementar que deficlêncla. 
apresentam necessidades especiais sensoriais SISTEMA ESTADUAL: São utilízados os 1 

e motoras; materiais adaptados produzidos pela Centro 
, de Apolo Especializado Central (SP) e 

8.
··-- ··-------------··--~R.~glonal (M.?rília}. 

Disponibilizar um professor especialista em : SISTEMA MUNICIPAL: As escolas Municipais ; 
cada escola pública, prlvada e conveniada, ! de Ensino Fundamental e os polos do CEJA, ! 

L. di~.riamente, .Para avali.?~ aten~.~r os alun.~s : conta!!J com P~.ofcssores .. especialis!as nas 1 
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.~~~~~~~~·-~~·-~~·-~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

com deficiência e desenvolver projetos ; Salas de Recursos Multlfuocionais 
direc'1onados à educação inclusiva; Atendimento Educacional Especjalizado 

AEE. As Unidades Escolares de Educação , 
Infantil que possuem alunos com j 

, deficiências, contam com professores ·1 

, especialistas Itinerantes para avaliação e 
atendimentos. Alem dos atendimentos aos i 
alunos, os professores orientam equlpe 
escolar e pais e desenvolvem projetos 
relacionados à Educação Inclusiva. 
ISTEMA ESTADUAL: Mantém as Salas de , 

)Apoio Pedagógico Especializado SAP'ES (atual 

~
PE), com professores especialistas 
onhecidos como serviço de apoio ou sala de 
ecurso e atendimento de itinerância quando 

demanda não comportar a abertura de sala 
.na unidade escolar. 

Atende com o professor interrocutor 
presente em todas as salas de aulas que têm 
matriculados alunos Deficientes Auditivos 

···-·---·----·----·-- ___ -----1--us_u._a_' r_io~s_d_e llBRAS. i 
SISTEMA MUNICIPAL: O Município conta 

9_ Disponibilizar agente educacional ~cuidadores 

d U 
.d d • 

1 
d d com Agentes Educacionais ~ Cuidadores de 

em ca a n1 a e 1:.sco ar e acor o com a . '. 
. - Crianças, Jovens, Adultos e Idosos que estão , 

demanda da escola e complexidade dos casos. : 
1 

d 
1 

d S M · · 
1 

d 1 
• . j ota os nas esco as o 1stema un1c1pa e ' 

Que o numero de agentes seja adequado ao t E . 
1 

d 1. ·~ _ \, 

1 
, d . ::1 ns1no que possuem a unos <.:om e 1c1encias 

numero e crianças que apresentam d . t d 
e necessitam o apoio cons ante o 

necessidade de acompanhamento; .d d 0 M , · t · st d 
~---- cu1 a or. un1c1p10 em 1nve l o-º~ª~'-- ___ ----· ----·----···_____l h 

·~~-~,~$1 
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----------------------------·---- ---- --~------ -------------··---, 
' contratação de novos agentes para o 1 

atendimento adequado ao numero de ' 
crianÇ<3s. 
SISTEMA ESTADUAL: Os cuidadores de 

' alunos, público alvo da Educação Especial : 
1 que necessitam de apoio para alimentação, 

autocuidado e locomoção são os agentes 
educacionais mantido pela SEESP, cada ' 

------------------·---+~uidador.é respo~.sável po~ 1 aluno: 
SISTEMA MUNICIPAL: A SME garante o 

10. Garantir o transporte escolar adaptado aos transporte escolar, atendendo a legislação 
alunos, da rede pública de ensino, que ' vigente, garantindo o acesso dos alunos, 
comprovem sua efetiva necessidade, de · acompanhados por monitores. 
acordo com os critérios da legislação, SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 
garantindo o acesso desses aos diferentes atende ao transporte dos alunos, público 
nlveis e modalidades de ensino, alvo de Educação Especíal, em convenlo com 
acompanhados por monitores; a Prefeitura Municipal, pelo convénio de 

Transporte escolar. , 
---·--+s-1STEMA MUNICIPAL: A Secretaria Muoicipa~ 

da Educação conta com o profissional ! 
cuidador desde o ano de 2011, ; 

11. Assegurar ao aluno com deficiência o ' 
acompanhando e auxiliando os alunos em : 

acompanhamento em sala de aula, cuidados suas atividades de cuidados básicos, ' 
básicos de higiene pessoal, alimentação via 

1
. ã 

1 1 
- . d 

1
. . . a 1mentaç o e locomoção. Na questão 

ora e ooomoçao por meio e pro 1ss1ona1s , d . . professores , . . , pe agog1ca, conta com os 
espec1f1cos {cuidadores); . E . 1. t s'las de 

J
, spec1a 1stas que a uam em ª 

Recursos e itlnerância. 
L_. ___ .. _ ·-··--·- ------~---- ____ ~-!~TEMA ____ ESTADUAL: Os cuidadores d_e~_ 
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alunos, público alvo da Educação Especial '. 
que necessitam de apoio para alimentação, j 

, autocuidado e locomoção .<.ão os agentes 1 
1 educacionais mantido peia SEESP, cada 

cuidador é responsável por 1 aluno. · 
SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal : 
da Educação, em parceria com os Conselhos, ' 
Secretaria de cultura, Secretaria do Bem 
Estar Social, entidades pa<ceiras e 

12, Viabilizar programas e ações de combate ao 
. d. . . :.. b' professores especialistas desenvolvem ações : 

preconceito e 1scnm1naçao no am 1ente 'd d E 
1 

. d · . . . . nas Un1 a es sco ares, v1san o vencer 
escolar e comun1tano por meio de campanhas ' _ _ _ . . 

·d· b 
1 

. d . . barreiras do preconceito e d1scr1mtnação, 
na mi ia nos esta e ec1mentos e ensino e na ' . d b. d d d 

. . . cnan o um am tente a equa o e 
comunidade geral g<.1rant1ndo as temáticas da ct· . 

1
. " 

.. " . apren 1z:agem e sacia 1za'r'o. 
diversidade (pessoa com def1cb1e~c1a, SISTEMA ESTADUAL: São desenvolvidas as 
díversidade se)(ua!, emigração, a ngos, ações previstas para MEDIAÇÃO, Projeto 
questões étnicos raciais); 

, Prevenção também se Ensina e ações em 
' conjunto com as ínstituições estaduais e 

municipais objetivam a consclent1zação da 
comunidade escolar e externa. 

~~~-.-~~--.;.. 

13. Viabilizar o fornecimento e uso de StSTEMA MUNIOPAL: Com a Implantação de 
eqoipamentos de informática especfalmente Salas de Recursos Multífuncionais, o MEC , 

' dotados como apoio à aprendizagem do disponibiliza equipamentos, mobiliários, ' 
educando com necessidades especiais, através materiais didáticos e pedagógicos para a 
de parcerias entre Município, Estado, União, organização das salas e a oferta do 
organizações da sociedade civil e iniciativa i atendimento educacional especializado - 1 
privada e prescritos por equipe ! AEE. São dlsponibllizados equipamentos de ~ 

--~"'~~.ltl/interdi~~iplinar_t_ .. ~-~-... : 1ntormática ad_?ptados .Possibi!jta~do o j 
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14. Implantar o ensino de Língua Brasileira de 
S\nals - LIBRAS, para todos os alunos surdos e, 
gradativamente, para seus familiares, demais 
alunos e profissionais da Unidade Escolar, 
mediante programa de formação; 

) 

acesso, a participação e aprendizagem dos 
alunos, além dos investimentos realizados 
pela Secretaria Municipat da Educação. 
SISTEMA ESTADUAL: Todas as salas de 

t recursos e espaços destínados à ltinerancia 
receberam equipamentos, notebooks 
adaptados p.ara deficientes tisicas, 
deficientes visuais etc, assim como para uso 
nas salas de aula, comprados com recursos 
lixos do CAESP (SEESP), 
SISTEMA MUNICIPAL; Embora o Decreto N" 

5,626, de 22 de Dezembro de 2005 que ! 
regulamenta sobre a língua Brasileira de : 
Sinais prevê sobre a difusão de LIBRAS e o 
investimento nessa área, no período de 2012 
~2014, o investimento se deu 
prioritariamente às metas de universalização 
das vagas, nos processos de contratação de 
equipes básicas para as Unidades Escolares. 

Não ha demanda no Sistema Municipal de 
Ensino até o momento. 

< 

SISTEMA ESTADUAL: Todos os alunos 
Deficientes Auditivos, usuários de LIBRAS 
são acompanhados pelos professores 
interlocutores em todo período que . 
permanecem na escola. , 

-----~~ -~~ ---··-----·--< 
15. Garantir, em cinco anos, a observância e o : SISTEMA MUNICIPAL: As escolas do Sistema L 

,. ___ c_u_m~~rimento da .!egislação d~. infraestrut~~a 1 Municip~.l de Ensino que passaram e já estão .. ----- ___ _ 
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____ .. .. .. ---~- ----- ------ -----
das escolas, conforme estabelecido nas 1 em processo de reformas, em seus projetos 
normas da ABNT {Associação Brasileira de , já contemplam as questões de acessíbllidade, 
Normas Técnicas) e respectivo Sistema de i atendendo as normas da Associação 
Ensino, para o recebimento e permanência dos ! Brasileira de Normas Técnicas ~ ABNT. 

alunos com necess1dadés educacionais \ Destaca .. se que as Unidades Escolares do 
especiais; Ensino Fundamental recebem verba de 

acessibilidade do Governo Federal do 
Programa Dinheiro Direto na Escola ~ 

Estrutu rat 
SISTEMA ESTADUAL: As escolas estaduais do J 

Munfcipio de Bauru passam por reformas ' 
para tornar plena a acessibilidade atendendo 
à ABNT conforme cronograma da FDE 

----+~(SEESP). 
• SISTEMA MUNICIPAL: O SME mantém 
; contatos e articulações no sentido de 

. . . , _ , ~ ! incentivar a formação e pesquisa na área da 
16. Incentivar e articular, JUOto as !nst1tu1çoes de : d - . 

1 
• 

1 
d i 

, . . _ . ~ i e ucaçao espec1a tanto em n1ve e 
Ensino Superior, a inclusao ou amphaçao de d _ . d -
h b·r N 'f' , . d d - gra uaçao como em pos-gra uaçao. 
~ 1 rtaçao e_:;pec1 1ca em n1ve1s e gra uaçao e SISTEMA ESTADUAL: Através da REDEFOR 

pos-graduaçao para formar pessoal em 
Educação Especial; 

em que atuam as instituições de ensino 
superior é realizada a formação continuada 
em nível de pôs~graduação 

(ESPECIALIALIZAÇÃO) ... ...._--
17. Garantír que os recursos destinados à S1STEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

Educação Especial, na Rede Público, assegurem da Educação, através dos setores 
a manutenção e ampliação dos programas e competentes acompanham a , 

serviços destinados aos alunos com_:_e_m~p_re.~g~a_b_il_id_a_d_e_d._a_s_v_e_r_b_a_s_e __ o_s_r_ec_u_r_s_os_~• __________ -----··--1 '..jj.,•"·-'10 
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defic1énc!a; 
-------~···--· ·······-----~---------------

1 

destinados à Educaçao EspectaL 

: 

SISTEMA ESTADUAL: A Diretoría de Ensino 
realiza o acompanhamento da utilização de 

1 verbas e recursos destinados à manutenção e 
; ampliação dos serv-1ços sendo acompanhada 

i pelos órgãos centrais da SEESP, da Secretaria 
: 
' da Fazenda e Tribunal de Contas. 

----------4·--··· 
1 SISTEMA MUNICIPAL: O SME tem se 
: 

: preocupado n~o só com a universalização do 
acesso a educação, como também com a 
diminuição do numero de alunos em sala de 
aula no prazo de 10 anos 

: 18. Diminuir, gradativamente, no prazo de dez 
anos, o número de alunos na sata de aula 
regular, onde esteja matriculado aluno com 
deficiência comprovada por laudo médico, 
Conselho de Escola e equipe de Educação 
Especial; 

SISTEMA ESTADUAL; A SEESP tem! 
gerenciado o nUmero de alunos em sala de · 
aula, regulando o limite de matriculas de 

acordo com o número de alunos deficientes 
cadastrados nela matriculados, e deverá ser 
detalhado pelo poder executivo para o · 

cumprimento da lei Ng 15 830, que limlta o 
número de alunos das salas de ensino 

fundamental que têm matrículas de alunos 
deficientes. ------+= 

19, Garantir a formação continuada e espaços de SISTEMA MUNICIPAL: São oferecidos 
discussão permanentes a todos os funcionários semestralmente cursos na área d.:i educação 
da escola para o tema Escola Inclusiva, especial que visam vencer barreiras do 

abrangendo a pessoa com deficiência. preconceíto e criar um ambiente adequado à 
diversidade sexual e outros da realidade da aprendizagem. 

~---•s_c_ol.a que se fizerem necessârl'.ls; ... SISTEMA ESTADUAL: São oferecidos cur_s_o_s~--~--~ ---- -
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para os integrantes do quadro de suporte 
pedagógico do magistério visando ampliar a 
formação sobre o terna e a legislação 
educacl.~.!1ª1 pertinente. 

-----~S-IST-E~MA MUNlCIPAl: Não há··· previsão : 

20. Previsão orçamentária, segundo Planos 
Plurianuais da Educação, garantindo a 
execução permanente de cursos de formação e 
produção de materi,al de apoio às escolas e aos 
professores, versando sobre temas vlnculados 
a estigmatizacão, preconceito, diversidade 
sexual e questões étnico racial, dentre outros; 

orçamentàrla especifica para os temas. A 
Secretaria Municipal da Educação mantém 
parceria com o Núcleo de Educação em 
Direitos Humanos (NEDH~, da UNESP, que · 
desenvolve ações sobre os referidos temas. 
O Departamento de PPPE oferece formações 
aos profissionais da educação referentes aos 
temas, para que os mesmos sejam 
multiplicadores nas Unidades Escolares. 
SISTEMA ESTADUAL: Existe previsão 
orçamentária estadual para garantir o 
oferecimento de cursos de formação dos 
professores e do suporte pedagógic.o, 
confecção e produção de material de apoio 
sobre os temas. -------+ 

~ SISTEMA MUNICIPAl: O SME por meio do ! 
' DPPPE arlícula e promove ações em parceria ; 

21. Promover ações intersetQrials para aproximar com as demais Secretarias Municipais, 1 

áreas da Educação, Cultura, Saúde e Justiça Universidades e Entidades especializadas. 
com vistas ao combate ao preconceito e à SISTEMA ESTADUAL: As ações são realizadas 
discrímínaçào; em parceria com os Cons.elhos Municipais, 

Secretarias Municlpais, Universidades, 
Secretarias estaduais, Entidades 

~---- -----------------~ ·······--- --~-- --------·······-·-~ 
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especializ.adas, ínstituiçôes especializadas e ; 
de pesquisa e nos projetos centralizados na · 

r ---········ ---------·-----·+cS~E~E~SP J!'..~~~rados ao currículo P'?.t?.~~~º~· --+----

22. Rever os conteúdos e estratégias de 
abordagem relacionados à diversidade sexual 
em <.iala de aula e construí~los com a 
participaç.ão de pedagogos e de 
representantes de organizações de direito 
público, como Conselho Municipal da 
Diversidade Sexual Comissão de Direitos 
Humanos, da OAB e Conselho Municipal de 
Direitos Humano!>. dentre outros; 

!--------···---------···----< 

SISTEMA MUNICIPAL: Já exlstem ações em 
andamento pela Secretaria Municipal de 
Educação 
SISTEMA ESTADUAL: Ações descentralizadas 
da SEESP oriundas dos núcleos e centros: 
Diversidade sexual e identidade de gênero, 
CAPE, Direitos humanos dentre outros, ações 
desenvolvidas pelo Núcleo Pedagógico da 
DER" Bauru e pelos Professores 
Coordenadores das unidades escolares, 

23. Criação de um colegiado regulador composto SISTEMA MUNICIPAL: Através do Conselho 
por órgãos/profissionais da área da educação Municipal da Educação e Conselho Escolar, 
Inclusiva e afins (dirigentes educacionais, podem~se criar Câmeras Técnicas, com o 
instituições conveniadas, equipe escolar, intuito de debater, normatizar e definir os 
família e representantes de conselhos dentre encaminhamentos ao ensino especializado 
outros) para definir o encaminhamento do sobstítutlvo e apoio a Inclusão, 
sujeito de direitos/educando, após avaliações, SISTEMA ESTADUAL: 

' ao ensino especializado substitutivo, ensino ! 
comum e serviç::;:?J,'.:, apoio .3 inclusão; 

. . : SIST.EMA MUNICIPAL: Os Decretos s.ão 
24. Cumpnmento dos decretos federais 3298/99 1 .d 

ld' ~ b . t M _ d cumpn os. 
ispoe so re a in egraçao e proteçao ª SISTEMA ESTADUAL· Os Decretos são 

pessoa com deficiência) e 5296/04 {dis.põe · 
cumpridos. 

sobre acessfbilidade); 

--------·-·-··· 

---,----!!--------~·--·· 
25. Aprovaçã~... mediante a aqui~~fão dos SISTEMA MUNICIPAL: Atualmente -º-'~-------------
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--- - - ············--.------------
conhetimentos, conteúdos específicos para a professores Especialistas da Divisão de 
série, com a garantia da adaptação curricular; Educação Especial, orientam e auxl!iam os 

professores do ensino comum sobre as 
questões de flexibilização e adaptação 
curricular. 

SISTEMA ESTADUAL: Existe orientação 
oriunda dos órgãos centrais da SEESP para 
garantia de adaptação curricular para 
alavancar a aprendizagem, desenvolvida sob 
oríentação e acompanhamento dos PCNPs 
do Núcleo Pedagógíco, Professores 

res especialistas Coordenadores e professo 
que auxiliam os professores para as ações na i 

' ' ' f----···--···-------- sala de aula. 
SISTEMA-M-UN~IC~l'C'PA"'L_: _,A-tr-a vés d-o-.. p;:ograma 1 

Escola Acessível - FNDE/M 

Escolares recebem recurso 
26. Em cumprimento à legislação existente, desenvolvimento físico e 

promover a sinaliz_ação das escolas, utilizando aluno, possibilitando assim 
comunicação alternativa como libras, Braille e : da legislação. 
outros recursos; i SISTEMA ESTADUAL: A s 

EC, ª'-' Unidades 
5 destinadas ao 
pedagógico do 
o cumµrlmento 

reformas da 
são ao PDDE-

' 

acessibilidade e a ade 
Acessibilidade possibílltar am às escolas , 
realizarem a adequação. ___ _ 

Atualmente os 
da Divisão de 

m e auxiliam os 
1 

professores do ........ 

27 G 
. I .d d , . : SISTEMA MUNICIPAL: 

_ arantir ao a uno com necess1 a es especiais, t Es . r t 
no campo da aµrendizagem, a flexibilização PEdro ess~resE pe

1
cia 1 ~ as 

. ucaçao specia, onenta 
curricular, de acordo com suas necessidades; L _________ _ gestores, coordenadores e 

···--··· 
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ensino comum a questão da flexibilização e 
adaptação curricular. 
SISTEMA ESTADUAL: Os professores 
recebem a orientação do Professor 

Coordenador da unidade, do Professor 
especialista que atuam na APE em que o 
aluno esteja matriculado e dos PCNPs do 
Núcleo Pedagógico DER Bauru. 

SISTEMA MUNICIPAL: A SME, Gestores das 
Unidades Escolares e Professores da 
Educação Especial participam 

28. Participação permanente no desenvolvimento constantemente de reunião e projetos 
de projetos sociais visando a efetivação do sociais voltados a inclusão. 

processo de inclusão na comunidade escolar; SISTEMA ESTADUAL: A DER-Bauru 
(Supervisão e Núcleo Pedagógico) e gestores 
das unidades escolares participam e efetivam 
os projetos sociais nas escolas estaduais. 
SISTEMA MUNICIPAL: A SME mantém 
parceria com as Universidades e Entidades 

.,, 
""' o "' Especializadas áreas, fornecem 

r o 
multidisciplinares 

nas que :I: ,. 
29. Constituir equipes e /;; equipe multiprofissional viabilizando suporte z 

multiprofissionais nos polos (fonoaudiólogos, 

~ 
à prática educativa. -psicólogos e assistentes sociais) que possam -:::-· 
SISTEMA ESTADUAL: São realizadas parcerias ,, 

dar suporte à prática educativa; 
Entidades (via SUS) 

' 

com Universidades e r 

especializadas para o suporte à prática 
escolar. 

30, Relatório da avaliação da equipe SISTEMA MUNICIPAL: Atualmente as o , 
multidisciplinar alunos Universidades e Entidades Parceiras realizam para no processo 

1 1 
i 
' ~. __ l 
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educacional; as avaliações multidisciplinares dos alunos 
encaminhados e ao termino da avaliação 
enviam o relatório às Unidades Escolares. 

Após conclusão dos casos são agendadas 
visitas nas escolas pelas entidades parceiras 

para discussão e orientação referente ao 
diagnóstico do aluno. 

31. Oferecer apoio psicológico aos profissionais da 
educação e familiares dos alunos com 
necessidades educacionais especiais. 

SISTEMA ESTADUAL: A avaliação realizada 
pelos convênios, instituições ou CAPE 
Regional é objeto de relatório enviado à 
unidade escolar a ser socializado com os 
professores e acompanhado pelo Professor 
Coordenador. 
SISTEMA MUNICIPAL: O apoio psicológico é 
oferecido pelas entidades parceiras APAE e 

SORRI, exclusivamente aos pais que possuem 
alunos em atendimentos. Os demais podem 
ser encaminhados pelas Unidades Escolares e 

ou própria entidade aos serviços oferecidos 
pela comunidade. 

SISTEMA ESTADUAL: Os encaminhamentos 
para o atendimento psicológico de (CAPS E 

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL) são 
realizados via SUS pelas escolas. 
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IV TEMAS TRANSVERSAIS 

1. EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

1:1. Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 

AVAUAÇÃO DO PlANO.MÚi~iCIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

1 PIANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
r··· Objetivos: 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 ==,.,....,=~·· -··· 
CONSIDERAÇÕES 

1. Registrar, explicitamente, no Projeto Político 
Pedagógico e nos planos anuais de cada Escola 
ações e prazos relacionados ã Educação em 
Direitas Humanos; 

Foram desenvolvidas palestras e cursos 
sobre EDH e PPP, oferecidas pela SME à 
comunidade esc::o!ar. 

Foram enviados textos para todas as escolas, 
por melo da SME, como subsídios para a 
inserção da EDH no PPP. 

• -------·--···--+., _A_S_M_E_a-tra._v_é_s_d_o_N_E_D_H_o_f_e_re_c_e_u ________ t _____ _ 

2. Oferecer cursos e oficinas permanentes aos semestralmente curso aberto a gestores, 
professores e funcionários sobre Educação em professores e funcionários sobre FDH. 

Direitos Humanos; A SME através do NEDH mantém encontros 

qu·1nzenais ~~-~~!.~~_os, sobre EDH abert_~~ª-··------

Cl " .. r- o 
I f'\ e; 2 .. 
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todos os interessados. 

Na Semana Municipal da Educação, foram 

oferecidas oficinas de EDH, com 
apresentação das experiências pedagógicas 

já realizadas em várias escolas. 

O processo de implantação dos Conselhos 
Escolares está em fase avançada de 
implantação, atingindo 100% das escolas do 
Ensino Fundamental e 40% das escolas de 

3. Implantar o Conselho de Escola em todas as 
Educação Infantil. 

Unidades Escolares; A SME ofereceu o curso de formação de 

Conselheiros Escolares e o NEDH participou, 

com palestras sobre Conselho de Escola e 

Direitos Humanos. 

O Sistema Municipal de Educação mantém 

parcerias com o Observatório de Educação 

em Direitos Humanos {OEDH) da Unesp que 

tem contribuído com acervo da biblioteca do 

4. Ampliar o acervo das bibliotecas e realizar NAPEM com livros e vídeos sobre EDH. 

publicações impressas e on-line para subsidiar o Alguns dos vídeos foram encaminhados para 

trabalho de professores; todas as escolas. 

~ .,, 
o "' ~ o 
,~ !"> 
,~ z 

~ 
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O OEDH e o NEDH mantêm em seus sites um 

rico acervo de textos avulsos e livros para 

subsidiar o trabalho de Educação em Direitos 

Humanos, além dos inúmeros sites já 
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S. Proporcionar aos profissionais da educação e 
outras llderanças na área, possibilidade de 

participação em eventos para intercâmbio e 
troca de experiências na área de Direitos 

Humanos; 

6, Estabelecer relações e parcerias com outros 

órgãos municipais, estaduais e nacionais de 
promoção, defesa e proteção aos Direitos 

Humanos. 

) 

existentes. 

-----------+----·---1 A SME tem estimulado a particlpação dos . 
professores que trabalham com EDH em 

eventos acadêmicos. 

A SME por melo do NEDH mantém parceria 

com o Observatório de Educação em Direitos 

Humanos da UNtSP. i . 
Houve participação do NEDH no Conselho de ' 

Direitos Humanos de Bauru. 

~~~~-·-·~-,-~~~~--r-~,-~-,,~-c~·~-·~"'C'""C'--·-~~-r-~--~~--·--~~----~~~-1 

7, Incluir nos conteúdos escolares, em todos os Esta é uma política pública da SME que já 
níveis de ensino o desenvolvfmento dos valores está sendo atendida como tema transversal. 

humanos por meio da educação ético-política e 

da ped~~~~la hístórico~crítica. ~· ------------------~ 
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2. · OESIGUAlOAOES, DISCRIMINAÇÕES E DIVERSIDADES 

2.1. Avaliação bien~I das diretrizes, objetivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO. DO PLANO MUNÍCIPAl DE EDUCAÇÃO - 2012 A 20l4 

DESIGUALDADES DISCRIMINAÇÕES E DIVERSIDADES 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVAUAÇÃ0}012 A 2014 

~~~tivos: -· -

~ 1. Revisão dos conteúdos e estratégias de 
As escolas do sistema municipal abordam o 

j tema de modo transversal, e os conteúdos 
j abordagem do tema, sugerido para o uso em j são revisados • partir dos cursos de 
: sala de aula; 

1 for~~ção, .... . .. 
i 2. Orientação sobre desigualdades, i A Secretaria Municipal da Educação realiza 

discriminação e diversidades aos profissionais l cursos de formação continuada sobre estes 
da educação, familiares e comunidade em temas, e aborda as formas de orientação à 
geral; profissionais e c~.:nunidade. 

Durante os cursos de formação continuada 
3. Produção de material didiltico-pedagóg1co oferecidos pela Secretaria Municipal da 

! que apoie os professores nas ativídades Educação, são apresentados materiais 
' cotidianas em sala de aula; didático-pedagóg:cos de modo a ampll.ar o 

! repertório dOj)fOfessoc 

4. Produção de atlvidades que contribuam para A Secretaria Municipal da Educação, por 
processos de ressocialização e mudança das meio de parcerias com universidades, 
bases culturais em torno da sexualidade promo:i:~ projetos e J:!!Ogramas de -pesg.uisa e 

--··-

------···--

CONSIDERA@:.ESc_ __ _ 

------····f 

. 
• . 1 1 
:.'..--.!....w...l 
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humana no coletivo da Escola, com 
especialistas da área; 

) 

extensão que contam com especialistas na 
área" 

) 

---··---···---
s. Acompanhamento cotidiano das relações 
entre estudantes, para coibir o bul!ying, 
ôbedecendo-se o dispo:sto em le1 munlcipal {lei 
S.994/2010} e promover a interação positiva 

, entre os que possuem orientação sexual 
1 diferente; 
r 
; 6. Produção de ações formativas junto às 

estruturas educativas e de administração no 
município; 

7. Ações junto às Instituições de Ensino 
: Superior para que atuem no município, com 
: vistas à mudança da abordagem do tema, 110 

! processo de formação de professores e demais 

;~~ofis.sionais. da Educac;:~o; . .. 
8. Previsão orçamentária, segundo Planos 
Plurianuais de Educação, para a execução 
permanente de cursos de formação e produção 

. de material de apoio às escolas e aos 

A Secretaria Municlpal da Educação, por 
. meto de parceria, oferece formação : 
j específica sobre bu!lying nas escolas. i 
~ O acompanhamento é realizado pela própria 1 

escola, com orientação da SME. .-1 .. __ _ 
A Secretaria Municipal da Educação oferece ' 
cursos de formação, presencias e à distância, i 

dirigidos à docentes e servidores 
administrativos. ------- ·----· ----···---
A Secretaria Municlpal da Educação possui 

, parcerias com universidades que visam à 

formação de profe:ssores, 
1 

A Secretaria Munltipa! da Educação 
dotação orçamentária para este flm. 

possui . 
i 
' 

-·~ 
---···---·· 

L.Professore.s; ··-------~--~-+ ____ ____ -+---··-------···---- -----1 
: 9. Ações intersetoriais para aproximar áreas da A Secretaria Municlpal de Educação mantém 
·~· Educação, Cultura, Saúde e Justiça com vistas permanente articulação com os poderes 

ao combate ao preconceito e a todas as formas '. públicos e outras Secretarias, participando de 
d<:._discrimin~ção; ·- i campanhas e ações sociais, ---+-··--- ________ ----··-< 
10. Incluir, em todos os níveis de ensino, os : Os temas já estão incluídos em todos os 
L!.~~ que .!ratam de !~das as di.?.criminaçõt:s; 1 níveis de ensino nas escolas .. Pi:blicas d=º-·--- ----·---- ____ --~ 

~~:~v ' . :' ' . 
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1--·--·--·--· ·1 sistema municipal de ensino, de modo 1 ·--) 

l

'.--il..Gararl.tir apÔro esPeclalizado (psi.êo!ógi{~·· ·1, ~ªs~:r:~ª:;as~~~~~p:~r:ii·~:su~~~~~u~~:~:ce 0---------·--·--·--·----i 
assistência social) a alunos que sofreram ou apoio especializado e encaminhamento para 'I 1 

· sofrem algum tipo de discriminação e/ou i atendimento psicológico e asslstêncla sociat 
violéncía, garantlndo·lhes o acesso e 1 J, 

permanência na escola. com segurança; 
·--·~·--·--·--·--------~ 

12, Elaborar um plano de formação na temática \ A Secretaria Municipal da Educação oferece a 
História e Cultura Afro·Brasileira e Afrlcana, , todos os seus profissionais formação 
para promover a capacrtação dos Profissionais 1 especifica no tema Histona e Cultura Afro-
da Educação de todos os níveis de ensino Brasileira e Africana 

! visando implementar a Le1 Federal 10.639/2003 

~m do1sano~----------- ----------------'-------
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