
rojeto de Lei nº 24/16, que dispõe sobre a 
provação do documento de Avaliação do 1° 
iênio do Plano Municipal de Educação 

.201212014) e sua adequação ao Plano Nacional 
:te Educação. 

PREFEITO MUNICIPAL 



) ) 

, Direitos da Criança e do Adolescente e : 
! Conselho Tutelar, programas de orientação e ! 
1 apoio aos pais com filhos entre O e 5 anos, i 
1 nos casos de pobreza, violência doméstica e 1 
1 desagregação familiar extrema; ' 

1
13. Preservar as especificidades da educação , 
infantil na organização das redes escolares, ~ , 

\garantindo o atendimento da criança de O ; 5. Elaborar, no prazo de um ano, orientações ) 
\ {zero} a 5 {cinco) anos em estabelecimentos ~ curriculares que considerem os direitos, as 1 

1 
que atendam a parâmetros nacionais de : necessidades específicas da faixa etária , 
qualidade, e a articulação com a etapa escolar 1 atendida e tenham em vista a necessária 
seguinte, visando ao ingresso do \a) aluno{a) 1 integração com o ensino fundamental; 
de 6 (seis) anos de idade no ensino 1 

1 

lifdªF:~:~:~eí-0 acompanha~entõ-;-~-11-. --1nStituir,-Oo-Pra2;-de--um-· an~j--------------------j 
1 monitoramento do acesso e da permanência 1 mecanismos de integração e colaboração 1 1 

das crianças na educação infantll, em especial l entre os setores da educação, saúde e 1 ! 
1 dos beneficiários de programas de 1 assistência na manutenção, expansão, 1 \ 

! transferência de renda, em colaboração com administração, controle e avaliação das 1 1 

~ as famílias e com os órgãos públicos de l instituições de atendimento das crianças de O ! 
~~-~~~~-~~ia ~~c~~!2_~ú<!_~proteç~~-~}~~ci~~43~~~~~e i~~d~-~-~~-~----~--~~~-L-----~~~--~-~--~--~~~-----------~-~ 
: 15. Promover a busca ativa de crianças em i ~ 15. Promover a busca ativa de crianças em 
'. idade correspondente à educação infantil, em : i idZ1de correspondente à educação infantil, em j 

; parceria com órgãos pUblicos de assistênçía ; Não continha no PME ! parceria com órgãos públicos de assistência i 
: social, saúde e proteção à infância, : 1 social. saúde e proteção à infância, 1 

' ' . 
! preservando o direito de opção da família em ! i preservando o direito de opção da família em , 

~.refação à~ria~ças de a~é 3J!'.~!l~2~i---~·-_L--~·--~·----~---~---~---~--L:::,~~~ão ~~ crl~f'.5.~de ~~~(tr~s) ano~.--~.J 

226 



) ) 

li6:~0Dist~Jto .Federal·-;~·s Muni~ípio.s, com ;r·--·-·-·-·-~· l 
. 16. O Distrito Federal e os Municípios, com a j 

1 colaboração da Uni:í.o e dos Estados, ·1 
colaboração da União e dos Estados, realizarão 

; realizarão e publicarão, a cada ano, 1 bl - d 1 d 1 
1 \ ' e pu 1carao, a ca a ano, evantamento a 
1 levantamento da demanda manifesta por 1 d d ·i t d • · f t 1 . . eman a man1 es a por e ucaçao 1n an 1 em I' 
1 educação infantil em creches e pre,escolas \ . 
' f d 

1 
· .

1 
' 1 creches e pre-escolas, como forma de plane.1ar 1 , como orma e p aneJar e ver1 1car o .1. d r 

1 aten 1mento; 1 d. 1 rt e veri tear o aten 1mento; 
,----·-· . ----------------------- -----------·-----, 
1 j 17. Manter o atendimento parcial e integral 1 l 17. Estimular o acesso à educação infantil em 1 das crianças de O a 3 anos e adotar, até o final : 
I tempo integral, para todas as crianças de O 

1 
da década, progressivamente, o atendimento 

· (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido 1 para todas as crianças de 4 e 5 anos,\ 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a . garantindo-se padrões de qualidade 
Educação Infantil. 1 estabelecidos, de acordo com as 1 

necessidades da demanda. 1 

Meta 2 - universalizar o ensino fundamental D!R 1. Universallzar1 de fato, o Ensino 
de 9 {nove) anos para toda a população de 6 Fundamental; 
(seis) a 14 (quatorze} anos e garantir que pelo 
menos 95% (noventa e cinco por cento} dos DIR 2. Garantir a expansão progressiva de 
ahinos concluam essa etapa na Idade atendimento, em período integral, à crianças 
recomendada, até o último ano de vigência e adolescentes nas redes públicas de ensino; 
deste PNE 

DIR 3. Garantir o acesso ao ensino pôblico e 
gratuito aos que, por algum rnotivo, não 
frequentaram a escola na ídade esperada e 
aos deficientes e pessoas com necessidades 
educ:aclona1s especiais; 
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1 Estratégias Plano Nacional: 

) 

Estado e o Município, no prazo de 5 anos 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 
anrendizauem de todos os alunos na escola· " li ' Estratégias Plano Municipal 

j 2.1) o Ministério da Educação, em articulação : 15. Rea!ii_ar fórum sobre organização 
1 e colaboração com os Estados, o Distrito ! curricular para revisar a matriz curricular com 
i Federal e os Municípios, deverá, até o final do : base na reflexão sobre a organização do 

) 

,, 

j 2Q._-isegundo) ano de vigência deste PNE, [ ensino, aproximando os conteúdos 
1 elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional 1 ministrados do cotidiano dos educandos, , 
1 de Educação, precedida de consufta pública '! promovendo aprendizado com significado, 1 

Cotejamento !Jnduído no PMEl 

META NACIONAL 
(não incorporada} 

! nacional,. proposta de direitos e objetivos de , com o objetivo de ellminar a fragmentação I 
, aprendizagem e desenvolvimento para os (as) \ de conteúdo; 

~i1~~~~;:-~~;;~º~~T:!~~:i:!~s~o~irii;;t----------------------~2.2)pact~a~~n1~~u~l5o;- EsÍ~cto~:-Dis1rito . 
Federal e Municípios, no âmbito da instância \ i Federal e Municiplos, no âmbito da instância 1 

permanente de que trata o §. 5º do art, 72 , t permanente de que trata o § 5!? do art. 7!:. I 
desta Lei, a implantação dos direitos e] Não continha no PME 1 desta Lei, a implantação dos direitos e 

] objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 1 '. objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ! 
1 que configurarão a base nacional comu1n 

1 
; que configurarão a base nacional comum i 

~~,!:~Cula.~do ~~~i_~me~ta!; --·----·l__.--·----·----·----·------~urri~ular do ~nsíno f~ndame~tal; _______ í 
1 2.3) criar mec:anismos para o; 4. Avaliar o aluno, em todo o seu processo de 1 r 
1 acompanhamento individualizado dos (as) i aprendizagem, considerando suas 1 
' ' 
: alunos (as) do ensino fundamenta!; ; dificuldades como indicadores para a 1 
! reorganização do ensino e da aprendizagem; · 
'----~·-----~---,-·.--,-· __ , ______ _____L,: ___ ~·----~·----~·-·,-·-·,-·----"""--------,-------,-------~--·---- ---·-----~---_) 
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.·~ 

) ) 

rc·-·--·--·-·-·-·-·-· 
! 2.4) fortalecer o , acompanhamento e o 

·--·--·--·--··--·-----~· 

: monitoramento do acesso, da permanência e 
1 do aproveitamento escolar dos beneficiários 
, de programas de transferência de renda, bem 
1 como das sítuações de discrímínaçãa, 
! preconceitos e violências na escora, visando 

1 

ao estabelecimento de condições adequadas 
, para o sucesso escolar dos (as) alunos {as}, em 

DIR 6. Delinear políticas e ações para superar 
a repetência e a evasão que causam a 
defasagem idade-série; 

3. Proceder, imediatamente, o mapeamento, 
por meio de censo educacional, das crianças 
fora da escola, por bairro ou distrito de 
res!dêncla e/ou locais de trabalho dos pais, 

' colaboração com as famílias e com órgãos visando localizar a demanda e universalizar a 
públicos de assistencia social, saúde e oferta de ensino obrígatório; 
proteçao à infância, adolescência e juventude; 

5. Estabelecer um programa de discussão 
com os pais sobre as conc€pções e l procedimentos de avaliação dos alunos; 

1
8, Estabelecer em colaboração com a União, 

, o Estado e o Município, programas de apoio à 
i aprendizagem e de recuperação paralela, ao 1 
! longo do curso, para reduzir as taxas de 

! repetência e evasão; 1 

19. Assegurar condições de aprendizagem, a '1 

1
, todos os alunos, mediante: 
, a) Providências de acompanhamento ·1· 

1
. I' imediato, quando detectadas as . 

necessidade de reforço; 1 

L, 1 b) Aumento do tempo de permanência na 

-·--------··-----------~--_l_ escola para aulas de ref~~~ende_ndo o j y 
--·--·--· 

~__: 

\ 
' 

l 
1 

! 
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) ) 

,--·---·--~--· 
1 e) 

1 

aluno através dé plantão; j 
Oferta de material didático adequado 

1
. 

para os alunos da rede e determinado . 

1 

! 1 

pela necessidade da escola pelos seus [ 
integrantes; 
Organização de salas heterogêneas, 
agrupando os alunos e garantindo que em 
cada sala haja diversidade de 
desempenho e comportamento, 
fornecendo assistência adequada ao 
Professor e apoio de N..sistentes para 
haver inclusão efetiva, sem exclusão da I 
aprendizagem da turma; 

e} Oferecimento de estrutura para aulas de ! 
campo, em ambientes não forrnais de 

1

, 
educação; 
fqulpe multidisciplinar para inclusão do ,. 
aluno com deficiência. 

1 f) 

' ! :"; l 
!LSf·p;o~~abU;; atiVa de crianças T-·------------------- 2.5) promover a busca ativa de crianças e : ·; 
1 adolescentes fora da escola, em parceria corn adolescentes fora da e5cola, em parceria com 
j órgãos públicos de assistêncía social, saúde e órgãos públicos de assistência social, saúde e -
.

1 

proteção à infância, adolescêrcia e juventude; proteção à infâncía, adolescência e juventud~ "' 
2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que O!R 7 Ampliar e dotar as escolas de 2.6} desenvolver tecnologias JJCdagógicas que 1 ;; , C<J 
combinem, de maneira articulada, a infraestrutura necessária ao t!'abalho combinem, de maneira articulada, a 1 ), fJ 
o:ga~ização do tempo e das ativi~ades pedagógico de q_ua1i~a~e. con:empfando o:g~~lzação do tempo e das al!v1d_ades 1 ;~;:-~ 

_ d1dát1c~s. _entre ~ escola e o ~m~1ente J desde a constru.ç~o f1s1ca, :q.u1f)ament~s, ! d1dat1c~s. _entre a escola e o ~mbiente j ;i~!f"". 
1 wmunitano, conS1derando as espec.frc1dad!5..i_"3"15"'..J'.'lf<!_alrv1dade.s art1St1co-culturars, r comumtano, consid'".""do ."'...especrficidad~ !i , \: 
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~ educação especial, das escolas do campo e 
\ das comunídades indigenas e quilombolas; 

) ) 

esPõrtiVa~:--recreatlvas, com as adaptações j da educação especial, das es~alas do camp;;Í 
adequadas às pessoas com deficiências e das coniunídades 'indígenas e quilombolas; 1 
necessidades educacionais especiais; J ! 

15, Realizar fórum sobre organização \ 

1 

curricular para revisar a matriz curricular com 
1
. 

base na reflexão sobre a organização do 
: ensino, aproximando os conteúdos 
\ ministrados do cotidiano dos educandos, 
\ promovendo aprendizado com significado, ! 

f 

, com o objetivo de eliminar a fragmentação . 
J de conteúdo; . ___________ J 

2.7) d1sc1plínar, no âmbito dos sistemas de 2.7) disciplinar, no âmbito das sistemas de f 

ensino, a organizaçào flexível do trabalho ensino, a organização flexível do trabalho \ 
, pedagogico, incluindo adequação do \ pedagógico, incluindo adequação do 
! calendá:io escolar de acordo com a realidade , calendário escolar de acordo tom a realidade j' 

1 local, a identidade cultural e as condições \ local, a identidade cultural e as condições . 
climáticas du região; . cllmáticas da região; ~ 
-2.i)Pr~~~(~~í~iãÇãO~das -escOJas -- com ! \2~8) promo~~;:--; rel~ç;i;;-da~sco!~~-
instituíções e movimentos culturais, a fim de : instituições e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades j garantir a oferta regular de atividades culturais 

1
- culturais para a livre fruição dos (as) alunos '[ para a livre fruição dos (as) afunos (as) dentro 

{as) dentro e fora dos espaços escolares, - e fora dos espaços escolares, assegurJndo 
1 :assegurando ainda que as escolas se tornem ainda que as escolas se tornem polos de 
1 polos de criação e difusão cultura[; criação e difusão cultural; 
j2.9} i;;;ntiva--;-;;Partici~~~ pais 7u 5. Estabelecer um programa de discussão 1 
1 res;Jonsâveis no acon1panhamento das com os pais sobre as concepções e i 

~!ivídade~ es~ola~~-dos. filh~_por meio d'! p~din1_entos de avaliação dos alunos; 1 
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) 

estreitamento das relações entre as esco1~4 ~-~ - --·---·-· 

as famílias,_· -· -~·--·--~c---
2.10) estimular a oferta do ensino 
fundamental, em especial dos anos iniciais, ( 
para as populações do campo, índfgenas e i 

, quí!ombolas, nas próprias comunidades; -1l--
fLii'f(ies;nvolve~-furn;;-a1teÍ~ativas-de : 
\oferta do ensino fundamental, garantJda a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de 
proflsslonais que se dedicam a atividades de 

) 

k-est1mular - a ofe:~o--ensiÓO~ 
j fundamental, em especial dos anos Iniciais, \ 
i para as populações do campo, indígenas e 1· 

i quilombolas~ nas próprias comvn!~-~· 
l 2.11} desenvolver formas alternativas de 
1 oferta do ensino fundamental, garantida a 

1 
qualidade, para atender aos filhos e filhas de 

, profissionais que se dedicam a atividades de 

caráter itínerante; --·-----~·--~--~·-··-·-··-· caráter ítlnerante_L ____ ·----·--·-· 
2.12) oferecer atividades extracurriculares de 11. Assegurar que~ em cinco anos, as escolas 2.12} oferecer atividades extracurriculares de 
incentlvo aos (às} estudantes e de estímulo a atendam à totalldade dos requisitos de incentlvo aos {às) estudantes e de estímulo a . ' 

1 

habi!ldades, inclusive mediante certames e \ infraestrutura definidos, adequando os habílidades, inclusive mediante certames e \ 
concursos nacionais; 

1 

espaços e ambientes escolares para a concursos nacionais; 
j ampliação das atividades extracurriculares; 

19. Aulas efetivas de ínformátíca em horário 
1 

alternativo_ ! 
12.iif·----;;;;mover atividades de 18. Prover a todos o ensino da Educação! 2.13) promover atividades de desenvolvimento 
1 desenvolvimento e estímulo a habilidades Física, como maneira de se promover a ! e estimulo a habilidades esportivas nas 
1 esportivas nas escolas, interligadas a um autoestima, o desenvolvimento pessoal, o [ escolas, Interligadas a um plano de 
· plano de dissemir.ação do desporto 1 trabalho em equipe, o respeito a diversidade . disseminação do desporto educacional e de 

educacional e de desenvo!vtmento esportivo e a promoção da saúde; desenvolvlmento esportivo nacionaL 
nacional. 

Meta 3 ~ universalizar, até 2016, o DIR 1. Buscar a universalização, atê 2016, do 
atendimento escolar para· toda a população atendimento escolar para toda a população 
de 15 (quinze) a 17 {dezessete) aíios e elevar, de 15 a 17 anos e elevar, até 2010, a taxa 
l!=================i~-~-~-~·---~-~--~·-·-·- --···----~ L---·-~·-·---~-~---·-·~~-·~- -· 



até o final do período de vigência deste PNE, a 
taxa líquida de matrículas no ensino médio 
para 85% (oitenta e cinco por cento). 

) 

líquida de matrículas (é a relação entre a 
matricula na faixa etária adequada à etapa de 
ensino e a população desta fllixa de idade) no 
ensino médio para 9(YM, nesta faixa etária; 

1. Garantir a universalização do acesso para o 
ensino mêdio; 

) 

EstratégiaS Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li 
DIR 3. Criar condições para que se garantam a 1 

· 
3 

l) . , . 
1
. , 

1 
d permanência e o sucesso do aluno na escola; 

1 

' , 1nst1tuc1ona 1zar programd nacrona e 

1 
renovação do ensino médio, a fim de 

0 
R 4 G . f'. · · 

. • _ . 1 . · arant1r espaço 1s1co e matenais 
, incentivar praticas pedagógicas com d d b'bl' 

1
. d 

i b d . , , 
1
. d a equa os, 1 1otecas atua 1za as, 

a or agens 1nterd1sc1p 1nares estrutura as 
1 

b , . . d d d 
' 

1 1 
- • , , • a oratonos equipa os a equa amente e 

pe a re açao entre teona e pratica, por meio _ . 
d 

, 1 
1 

. d 'j professores capacitados para o processo 
e curncu os escoares que orgaruzem, e _ d" . 

maneira flexível e diversificada, conteúdos enstno~apren izagem, 

obrigatórios e eletivos articulados em 1 . . . . 
d. õ .. · t b Ih 1. i' DlR 5. Ter como finahdade principal preparar imens es como c1enc1a, ra a ,o, 1nguagens, . . , ~ . 
t 1 · lt rt , d , o 1nd1v1duo para o enfrentamento, com ex1to, ecno og1a, cu ura e espo e, garanttn o-se a , 

· · , d . t 1 b t, . 1 das suas diversas necessidades, sejam elas de 
aqu1s1çao e equ1parnen os e a ora or1os, a , , . A , 

'. produção de material didático esoecífico, a 1 carater soctal, cultural, econom1co ou 

Cotejamento 

META NACJONAL 
(não incorporada) 

1 1 , 
1
. d d f · , cognitivo, de modo a oferecer um conjunto 

1 

ormaçao con 1nua a e pro essores e a 1 ~ A , de meios que proporcionem conhecimento, o 1 
articulação com rnst1tu1çoes academ1cas, 1 , , 

1 

, esportivas e culturais; d1scern1mento para realizar escolhas e . 
continuar buscando aprimoramento como ) 

1 pessoa e como profisslonar; : J 
.. --.. --.. --·--·-~-~·--·---·,--·--·--·---.. ~---------
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l 

1 
DIR 7_ Viabllizar programas de formação, 

, capacitação continuada e valorização do 

1 magistêrio; 

, 3. Assegurar o atendimento aos padrões 
\ adequados de ipfraestrutura e de qualidade, 
, estabelecidos no PNE (Plano Nacional de 
( Educação) para o Ensino Médio; 

1

, 4. Assegurar que, em 2 anos, a totalidade das 
Escolas de Ensino Médio da cidade disponha 

de equipamentos de informática, com rede 
para internet, para apolo à melhoria do 
ensino e da aprendlz<igem, garantindo o 
acesso aos estudantes; 

9. Implementar ações de formação 
continuada para o corpo docente; 

13. Garantir a formação continuada dos 
docentes, em temas multidisciplinares nas 
diferentes áreas do conhecimerito; 

15. Assegurar através de convênios com 
Universidades, a cnaçao de curso 
preparatório para o vestibular e ENEM, 
concomitante ao terceiro ano do Ensino 
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. ·- ' 

) ) 

Médio; 
3,2) o Ministério da Educação, em artículação 
e colaboração com os entes federados e : 
ouvida a sociedade mediante consulta pública \ 
nacional, elaborará e encamlnhará ao , DIR 6. Garantir. um acompanhamento , 

' Conselho Nacional de Educação " CNE, até o · contínuo, de maneira a compreender 05 

22 (segundo) ano de vigência deste PNE, entraves e ptogressos para se alcançar as META NACIONAL 
proposta de direitos e objetivos de metas e objetívos propostos no Plano. (não incorporada) 

j aprendizagem e desenvolvimento para os (as) i Nacional de Fducação; 
: alunos {as} de ensino médio, a serem 1 

atingidos nos tempos e etap.JS de organização , 
deste níve! de ensino, com vistas a garantir i 

- ' . fu-çao~cam~m. ~--- . 
3.3) pactuar entre Uniã-0, Estados, Distrito 1 3 .. 3) pactU.ar entr~ União, Estados,· Dist'rito t 
Federal e MunJcfpios, no âmbito da instância i Federal e Munlcípios, no âmbito da instância , 
permanente de que trata o§ 5° do art. ' permanente de que trata o§ Sº do art. i 

7v desta LeL a imptantaçã-0 dos direitos e 1 - 7° desta Lei, a implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento , objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que conf1gurariio a base nacional comum ~ que configurarão a base nacional comum 1 

r3u.4r~icgu~?,.-~ndto1·re~~!_nf.rºu1·mça"éod!~d··-'.- -b·-.n-,--.-···.-,-p-a_ç_o_s 1, -·--- ------------ ~J curricular do enslno médio; 
1 "'>;! " 1 ·-- 3·.4) garantir a . .-fruição-·-~-~~$paços _ 

culturais, de forma regular, bem como a : culturais, de forma reguiar, bem como a 

1

. 

l ampliação da prática desportiva, integrada ao L -amp!iação da prática desportiva, integrada ao , 

1. ~~;~í:!~::;~a;~pllar proiramas e·-a·Ções de ·i:- -----·------ -------------·· ~~;;i~~~;:~-:-la_~_;m_p_!iar programas e ações d;-'I: 
.. d li d . f d t I DIR 3. Criar condições para que :se garantam a ª d f : correçao e uxo o ensino ur: amena, por • . correçao de fluxo o ensino undamental, por 

i . d h . d' 'd 1• d d permanenc1a e o sucesso do aluno na escola; , 1 meio o acompan amcnto 1n 1v1 ua 1za o o meio do acompanhamento indívidualizado do , 
J.&_ aluno {a) com. rendimento __ escolar .. . . .. {a) aluno (a!_.Cof'.:_ rendimen!O escolar defasado j 

:-~ 
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defasado e pela adoção de práticas como 
aulas de reforço no turno complementar, 
estudos de recuperação e progressão parcial, 
de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de 

~aneira coi:'.1patível c:::m sua ida~~~··· 
3.6) universalízar o Exame Nacional do Ensino 
Médio - FNEM, fundamentado em malrlz de 
referência do conteúdo curricular do ensíno 
médio é en1 técnicas estatísticas e 

, psicométrícas que permitam comparabilldade 
; de resultados, articulando-o com o Sistema 

Naclonal de Avaliação da Educação B<lsica -
SAEB, e promover sua utilização como 

i instrumento de avaliação sistêmica, para 
! subsidiar políticas púbilcas para a educação 
: básica1 de avaliação certificadora, 
' possibilitando aferição de conhecimentos e 

habilidades adquiridos dentro e fora da 
escola, e de avaliação classificatória, como 

) ) 

! e pela adoç~o de práticas como aulas de 
: reforço no turno complementar, estudos de 

1 

recuperação e progressão parclal; de forma a 
reposicionâ~lo no ciclo escolar de maneira 

-------~- ·---··---~--Tpatível com sua id•de; 

' ' 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

cr~~_ério <:!~i:'.~~-~- educaç§~~JlCria!i..__ ____ -J--_______ . _________ ·------------···------···---' 
3.7) fomentar a expansão das matrículas - , 

DlR 2. Garantir a ampliação de vagas e criar ! 
gratuitas de ensino médio integrado à 

_ . . condições de matrícula· 1 educaçao profissional, observando-se as ' 
pecu!faridades das populações do campo, das , . , . . '. 
comumdades indígenas e quilombolas e das 12. Ampliar o ~umero de vagas, incluS1ve para 1 
pessoas com deficiência; cursos prof1ss1onahzantes; 
3.8} e5t-~uturar -----~---- fortalecer .. o , D!R 3, Criar condiÇo--e-s-pa_r_a_q_u_e_s_e_g_a~antam a :·3.8) estruturar 

' aconipan~amento e o m?.nltorametJto ~e:_:_ permanêQ~'.3 e o sucesso__~º aluno 1:1ª escola; i acome_~nh".'_!!iento e 
e fortalecer o 

o monitoramento do 

.---~ ,.,,, 
.,._ ' , ! 

) - -~ 

- _- _--~ 

:~ 
; \ ~ 
1-'-L 

•• ~'--i. 
_(5> 

. ~' l ' ' 
: 1 . ' - - ! --- -- _,, 



) ) 

J acesso e da permanência dos e das jovens 
beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, no ensino médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento 

' escolar e à interação com o coletivo, bem 

, _______ , ___ ~-,--a·Cesso e da- permanência dos e das jovens l 

como das situações de discriminação, : 
preconceitos e violências, práticas irregulares ! 
de exploração do trabalho, consumo de 
drogas, gravidez precoce, em colaboração 

. com as familias e com órgãos públlcos de 
! assistência. social, saúde e proteção à 
'_~dol~-sc~_i:icl_~_~juvent::ide; ---~----,, 

11. Promover a busca ativa pelo poder 
público (localização e Identificação) da 

1 população de 15 a 17 anos fora da escola, em 
; parceria com as áreas da Assistência Social e 

j da Saúde; 
3.9) promover a busca ativa da população de 

beneficiários (as) de programas de i' 
transferência de renda, no ensino médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento 
escolar e â ínteração com o coletivo, bem 
como das situações de discriminação, 

, preconceitos e violências, práticas irregulares 
, de exp!oraçao do trabalho, consumo de 

drogas, gravidez precoce, em colaboração com 
as famílias e com órgãos públicos de 
assistêncía socía!, saúde e proteção à 

adolesc~~~ juven~ud~_;_-~··--,,--,, 

15 !quinze} a 17 {dezessete; anos fora da 16. Constituir equipes multidisciplinares e I' 

escola, em artícu:ação com os serviços de multlprofisslonais em pólos (fonoaudiólogos, 
assistência social, saúde e proteção à , psicólogos e assistentes sociais) que possam ' 
adolescência e à juventude; \ dar suporte à prática educativa; ()V 

i 17, Viabilizar a partrr de convênios, o apoio à ~_, 
saúde: descentralizado (fora da Escola), ~ ~ 

Q10) fome~tar pr~~~~ducaçãoe de L:~:~d~cólogo, assistente., social~ '._3.-10-J-, -fa'menta,,r,,programas ~,, educaçãoj'de,, '~ 
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) ) 

iura para ~·população urban~ e do carÕpo 
jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a ll 

( z.essete) anos, e de aduftos, com 
J qualificação soctal e profissional para aqueles : 

que estejam fora da escola e com defasagem ! 

i cu1t~ra para a população urbana e do campo 1 

: de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 : 
' (dezessete) anos, e de adultos, com ' 

qualificação social e profissional para aqueles 

1 que estejarn fora da escola e com defasagem 
t no fluxo escolar; n~ fluxo e~co!ar; .. .. ··--r\ ... 

3.11) redimensíonar a oferta de ensino médio 
nos turnos dilirno e noturno, bem como a 
distribuição territorial das escolas de ensino 
médio, de forma a atender a toda a demanda, 
de acordo com as necessidades específicas 

~_os (as) alunos {as); ----------+---------- ___ _ 
3.12) desenvolver formas alternativas de 

~~-------------1 
3,11} redimensíonar a oferta de ensino médio 
nos turnos diurno e noturno, bem como a 
distribuição territorial das escolas de ensino 
médio, de forma a atender a toda a demanda, 
de acordo com as necessidades específicas dos 
{~si alunos !.a_s~)'~- _____ _ 

: oferta do ensino médio, garantida a 
3.12) desenvolver formas alternativas de 
oferta do ensino médio, garantida a qualidade, 
para atender aos filhos e filhas de profissionals 
que se dedicam a atividades de caráter 1

. qualidade, para atender aos filhos e filhas de 
profissionals que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante; , itinerante; ·----· 
3.13) implementar políticas de prevenção à ; 3.13) implementar políticas de prevenção à 
evasão motivada por preconceito ou J evasão motivada por preconceito ou quaisquer 
quaisquer formas de discriminação, cria1do , formas de díscriminação, criando rede de 
rede de proteção contra formas associadas de • proteção contra formas associadas de 1 
exclusão; ~exclusão; 

. 3.14)-;;s11mular .. a parÚcipação .. dos' 2. Ampliar o número de vagas, inclusive para 

1

3.14) estimular a participação dos 
adolescentes nos curso:; das âreas cursos profissionalizantes; adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas : 

• 
, tecnológicas e científicas. e científicas, 

Meta 4: universalizar, para _a população de 4 DIR 1. Universalizar a educação especial 
(quatro) a 17 {dezess~te) anos com destinada às pessoas com necessidades 
cleficfência, transtornos globais do especiais na __ campo da apren~izagem, 

···--~·· 

('ô 

""' ~, 
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desenvolvimento e altas habilidades ou J originadas de deficiência física, sensorial, 
superdotação, o acesso ~; educaÇão básica e me:ital, intelectual, audítiva, múltipla, 
ao atendimento educacional especializado, transtorno global do desenvolvimento e 
preferencialmente na rede regulat de ensino, caracteristicas como altas habilidades. 
com a garantia de sistema educacional superdotação ou talentos. 
inclusivo,- de salas de recursos multifuncionaís, , 
classes, escoras ou serviços especializados, ! 
púb!ir.os ou coóveniados, i 

) 

j Estrat<!glas Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal · li Cotejamento 

4.1} contabilizar, para fins do repasse do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

f Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação ~ fUNDEB, as 
matriculas dos (as) estudantes da educação 
regular da rede pUbllca que recebam 
atendimento educacional especia!1zado 

j complementar e suplementar, sem prejuízo 
do cômputo dessas matrículas na educação 
báslca regular, e as matrículas efetivadas, 
conforme o censo escolar mais atuallzado, na 
educação especial oferecida em ir.stítuições 

' ' : comunitárias, confessionais ou filantrópicas i 
j sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 
! público e com atuação exclusiva na 
1 modalidade, nos termos da leL_o" 11,494 de 

20 d!: jun~~ de ?º_97; 
4.2) promover, no prazo de vigência deste ; 
PNE, a u.'.1iversalização do atend.~~ento escol~.L 

i 4.1) contabíllzar, para fins do repa~se do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos , 

: Profissionais da Educação - fUNDEB, as 
. 

i matrículas dos (as) estudantes da educação 
' : regular da rede pública que recebam 
1 

atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar, sem prejuízo do : 
cômputo dessas matrículas na educação básica ; 

, regular, e as matrículas efetlvadas, conforme o 
; censo escolar mais atua.lízado, na educação 

especial oferecida em lnstitulções ; 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas ; 
sem fins lucrativos, conveníadas com o poder 1 

, público e com atuação exclusiva na 
' modalidade, nos termos da lei nº 11.494, de 

-----+-"2"0.!dilie.i:~,,;n,,h,,o~.d,,;e'-"200= .. ?._ ... ____, 
4.2) promover, no pra20 de vigência deste 1 

·----!-~.~-~:.-ª universal~~~ção do atendimento e_~çola~.! 
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: à demand~ manifesta pelas famílias---- de 1 ·r à demanda rnanífesta pelas ... famílias de ' 
crlanças de O {zero} a 3 (três) anos com : I crianças de O (zero} a 3 (três) anos com 
deficlencia, transtornos globais do j : deficlêncla, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou ; desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a lei superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 9.394, de 20 de dezembro de ... 1996, que : 

j estabelece as diretrizes e bases da educação : estabelece as diretrizes e bases da educação ' 
' 1 nacíonal; __ ~--- 1 na cio'.:~_!;_~--- ----···---

, 3. Firmar parcerias junto às Instituições de : 
~ Ensino Superior e de Referência na área da · 
: pessoa com deficiência para o 

desenvolvimento de programas e projetos de 
formação continuada para os professores da 1 

Educação Especial e Cuidadores, Professores 1 

da Educação Infantil, Fundamental e EJA dos ! 

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de setores públicos e privados, bem como das i 
recursos multifuncionais e fomentar a ! instituições de cunho filantrópico; 
formação .continuada de protessore$ e 
professoras para o atendimento educacíonal 
especializado nas escolas urbanas, do campo, 
indígenas e de comunidades quilombolas; 

6. Implantar programas para equipar as 
Unidades Escolares de Ensino Fundamenta!, , 
Infantil e EJA da rede póblica e privada, que : 

:-,-~ ';;-j 
-- ' - • r . ' . 
~- : ') ) 

- --' 

atendam educandos com algum tlpo de i 
necessidade educacional especial, incluindo i ' .. f?<:! todo tipo de necessidade educacional I , i{->í 
especial, incluindo todo tipo de deficiência C"E=f-
com equipamentos, adaptações, recursos : !C,; 
pedagógicos prescritos por equipe : _ ~,: :,~ 

-~l_nter~-~~-~iplínar ~--~-e- fa~Hitem~--~pren_~Xzccac;g"'e~m~:------ ----------~--~ ~ 
: ... ,_J 



) 

' e seu melhor dese mpenho, promovendo a 
'o Infantil) e ampliação [ construção (Educaça 

' (Ensino Fundarnen tal e EJA) de salas! 
multifuncionais co 
materíais dcstínad 
educacional espe 

m equipamentos e: 
os ao atendímento 
cializado e equipe 

________________ _,,~f'.!Ultiprofissional; 

4.4) garantir atendimento educacional 
especializado em salas de recursos 
multifuncionals, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados, nas 
formas complementar e suplementar, a todos 
(as) alunos {as} com deficiência, transtornos 
g!obaís do desenvolvímento e altas 
habilidades ou superdotação, matriculados na 
rede públlca de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de 
avaliação, ouvidos a familia e o aluno; 

---------

io com as entidades 2. Ampliar convên 
assistenciais com o P 
no atendimento em 

oder P1Jblico, que atuam 
caráter substitutivo e/ou 
avaliação dos alunos com complementar e de 

necessidades espe 
aprendizagem or 
deficiência física, 
intelectual, auditiv 

ela is no campo da 
iginais inclusive de 

senso ria!, mental, 
a, múltipla, transtorno 

global do des envolvimento e de 
características de altas habilidades, 

lentos, comprovados por superdotação ou ta 
meio de instrument 
realizados por urna 
com a participação 
caráter substitutivo 

os objetivos e validados 
equipe multidisciplinar e 
da família. Critérios para 
: alunos com deficiência 
a; deficiência mú!tlpla e 
à deficiência Intelectual; 

intelectual acentuad 
autismo assocíados 
todos com necessld 
nas áreas de desenv 

ades de apoio pervasivo 
olvimento; 

i 4,5) estimular a criação de centros 1. Promover progra mas gratuitos destinados 
~ mu~tidiscip~l~in~a~r~e~s~d~e~-'ª"P"º~io~, ... ~~~···· e. à ofer~~ ... ~.~ aten~~?. .. !.~.~~~ai para crianças com 

' 

) 

' 
' 

-
., ' 

':) 

. 
> ., 

' 
" ~; 
' '" -i\:>. ,, ; 
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assessoria, articulados com instituições necessidades educacionais especiais e/ ou 
acadêmicas e integrados por profissionais das crianças com deficiência em parceria com 
áreas de saúde, assistência social, pedagogia e áreas da saúde, considerando equipe mínima 
psicologia, para apoiar o trabalho dos (as} de psicologia, fonoaudiologia, terapia 
professores da educação básica com os (as} ocupacional, fisioterapia e assistência social, 
alunos {as) com deficiência, transtornos quer seja em escolas de educação infantil, em 
globais do desenvolvimento e altas creches ou instituições especializadas. 
habilidades ou superdotação; 

2. Ampliar convênio com as entidades 
assistenciais com o Poder Público, que atuam 
no atendimento em caráter substitutivo e/ou 
complementar e de avaliação dos alunos com 
necessidades especiais no campo da 
aprendizagem originais inclusive de 
deficiência física, sensorial, mental, 
intelectual, auditiva, múltipla, transtorno 
global do desenvolvimento e de 
características de altas habilidades, 
superdotação ou talentos, comprovados por 
meio de instrumentos objetivos e validados 
realizados por uma equipe multidisciplinar e 
com a participação da família. Critérios para 
caráter substitutivo: alunos com deficiência 
intelectual acentuada; deficiência múltipla e 
autismo associados à deficiência intelectual; 
todos com necessidades de apoio pervasivo 
nas áreas de desenvolvimento; 

l 

' ' e 
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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 
deficiência e que apresentam necessidades 
especiais; 

29. Constituir equipes multidisciplinares e 
multiprofissionais nos polos (fonoaudiólogos, 
psicólogos e assistentes sociais) que possam 
dar suporte à prática educativa; 

10. Garantir o transporte escolar adaptado 
4.6) manter e ampliar programas aos alunos, da rede pública de ensino, que 
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 disponibilização de 
material didático próprio e de recursos de 
tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no 
contexto escolar, em todas as etapas, níveis e 
modalidades de ensino, a identificação dos 
(as) alunos (as) com altas habilidades ou 
superdotação; 

comprovem sua efetiva necessidade, de 
acordo com os critérios da legislação, 
garantindo o acesso desses aos diferentes 
níveis e modalidades de ensino, 
acompanhados por monitores; 

15. Garantir, em cinco anos, a observância e o 
cumprimento da legislação de infraestrutura 
das escolas, conforme estabelecido nas 
normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) e respectivo Sistema de 
Ensino, para o recebimento e permanência 
dos alunos com necessidades educacionais 

) 

""•• - ·-~ .. , .,., ' 
') . 

. ' .. 

! ' w. 
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especiais. 

24. Cumprimento dos decretos federais 
3298/99 (dispõe sobre a integração e 
proteção da pessoa com deficiência) e 
5296/04 (dispõe sobre acessibilidade); 
7. Organizar programas que viabilizem 
parcerias com as áreas de assistência social, 
cultura, ONGs e redes de ensino, para tornar 
disponíveis em estabelecimentos de ensino, 

4. 7) garantir a oferta de educação bilíngue, 
quando necessário, livros falados, em Braille 

em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como e com caracteres ampliados, além da 

primeira língua modalidade escrita da 
comunicação alternativa suplementar que 

e na 
apresentam necessidades especiais sensoriais 

Língua Portuguesa como segunda língua, aos 
e motoras; 

(às) alunos (as) surdos e com deficiência 
auditiva de O (zero) a 17 (dezessete) anos, em 

14. Implantar o ensino de Língua Brasileira de 
escolas e classes bilíngues e em escolas 
inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 

Sinais - LIBRAS, para todos os alunos surdos 

5.626, de 22 de dezembro de 200S, e dos arts. 
e, gradativamente, para seus familiares, 

24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das 
demais alunos e profissionais da Unidade 
Escolar, mediante programa de formação; 

Pessoas com Deficiência, bem como a adoção .. ----, 
do Sistema Braille de leitura para cegos e --~, 

:·; i 

24. Cumprimento dos decretos federais . ' 
surdos-cegos; . ·-~· ' . 

i 3298/99 (dispõe sobre integração .. a e • . - 1 -
proteção da pessoa com deficiência) e . • 
5296/04 (dispõe sobre acessibilidade); , . 

j i 
26. Em cumprimento à legislação existente, 

JQq 
i e 

, 
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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 à 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 
estabelecimento 

violência, com 
de condições 

vistas ao 
adequadas 

) 

promover a sinalização das escolas, utilizando 

comunicação alternativa como libras, Braille e 
outros recursos; 
24. Cumprimento dos decretos federais 
3298/99 (dispõe sobre a integração e 
proteção da pessoa com deficiência) e 
5296/04 (dispõe sobre acessibilidade); 

OBJ 21 (Educação Infantil) Estabelecer 
condições para a inclusão das crianças com 
deficiência, com apoio de especialistas e 
cuidadores, definindo o número máximo de 
crianças por sala, imóvel, mobiliário, material 
pedagógico adaptado, espaço físico acessível, 
orientação, supervisão e alimentação; 

17. Garantir que os recursos destinados à 
Educação Especial, na Rede Pública, 
assegurem a manutenção e ampliação dos 
programas e serviços destinados aos alunos 
com deficiência; 

19. Garantir a formação continuada e espaços 
de discussão permanentes a todos os 
funcionários da escola para o tema Escola 
Inclusiva, abrangendo a pessoa com 
deficiência, 
realidade 

diversidade 
da escola 

sexual e outros da 
que se fizerem 

) 

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; 

' ' ioJ 
l~ ; 
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-------·····-----------···--···-------
necessárias; 

"-----------------------..... 
para o sucesso educacional, em colaboração 
<om as famílias e com os órgãos pUblicos de -
assístªncia social, saúde e proteção à infância, 
à adolescência e à juventude; 

21. Promover ações intersetoriais para 
aproximar áreas da Educação, Cultura, Saúde 
e Justiça com vistas ao combate ao 
preconi:elto e à discriminação; 

i 
23. Criação de um colegiado regulador i 
composto por órgãos/profissíonaí.s da área da : 
educação Inclusiva e afins{ dirigentes 
educationais, instituições conveniadas, 
equipe escolar, família e representantes de 
conselhos dentre outros) para deflntr o 
encaminhamento do sujeito de 

direitos/educando, após avaliações, ao ensino 
especialízado substitutivo, ensino comum e 
serviços de apoio à inclusão; 

! 28. Participação perrnanente no 
desenvolvimento de projetos sociais visando 
a efeUvação do ptocesso de inclusão na 
comunidade escolar; 

31. Oferecer apoio psicológicú aos 
profissionais da educação e familiares dos 
alunos com necessidades educacionais : , 

t 

especiais. --------------------:.'r-...· .°",~ ·;·n'. ... · 
4.10) fomentar pesquis~~ voltadas p.a~~-----~-- _ 13. Fir~~-~ __ parce~!~~---~~nto às lnstitulç~~? ... ~=e,._,_! _ ::~ -~ 

;~~_)~ 
' ' ;1 j 

_, l . 

' ' ,-, ' --
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-----~------------···------------------~---

desenvolvimento de metodologias, materiais ' Ensino Superior e de Referência na área da 

' 

didáticos, equipamentos e recursos de pessoa com deficiência para o 
tecnologia assístlva, com vistas à promoção do desenvolvimento de programas e projetos de 
ensino e da aprendizagem, bem como das formação continuada para os professores da 
condições de acessibl!idade dos (as) Educação Especial e Cuidadores, Professores 

' estudantes com deficiência, transtornos da Educação Infantil, Fundamenta! e EJA dos 
globais do desenvolvimento e altas setores públicos e privados, bem como das 
hab!lídades ou superdotação; instituições de cunho filantrópico; 

20. Previsão orçamentária, segundo Planos 1 
Pluríanuais da Educação, garantíndo a l 
execução permanente de cursos de formação ' 
e produção de material de apoio às escolas e 

'1 aos professores, versando sobre temas 
vinculados a estigmatizacão, preconceito, 

i diversidade sexual e questões étnicas raciais, 
' : dentre outros; 
j·4·.·11) promover o desenvolvimento de ; 

pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 
tormulação de politicas públicas intersetoriais 
que atendam as especificidade:. educacionais 
de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação que requeiram 

.. ::!:.~.~idas de atendimento especializado; 
4.12) promover a artículação intersetorial 21. Profnover ações intersetoriais para 
entre órgãos e políticas pôblicas de saúde, aproximar áreas da Educação, Cultura, Saúde 

4,11) promover o desenvolvtmento 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 

atendlfl'.~'..'.~~ .. ~-~E~~-ía~l~iz~a~d~o~; _______________ _ 

assistência social e direitos hum~!1os, ~-m e Jus!.~Ç-~--- com vistas ao combate ao 
-~---------------_J 

; ( \ -
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parceria com as famílias, com o fim de preconceito e à discriminação; 

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 integra! 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 14. Implantar o ensino de Língua Brasileira de 

habilidades ou superdotação, garantindo a Sinais - LIBRAS, para todos os alunos surdos 

oferta de professores {as) do atendimento e, gradativamente, para seus familiares, 

educacional especializado, profissionais de demais alunos e profissionais da Unidade 
apoio ou auxiliares, tradutores (as) e Escolar, mediante programa de formação; 
intérpretes de Libras, gulas-intérpretes para 
surdos-cegos, professores de Libras, 
prioritariamente surdos, e professores 
bilíngues; 

4.14) definir, no segundo ano de vigência 
deste PNE, indicadores de qualidade e política 
de avaliação . -e supervisao para o META NACIONAL 
funcionamento de instituições públicas e {não incorporada) 
privadas que prestam atendimento a alunos 
com deficiência, transtornos globais do 

·-
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desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 
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 META NACIONAL 

pessoas com deficiência, transtornos globais (não incorporada) 
do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de o (zero) a 17 (dezessete) 
anos; 
4.16 incentivar a inclusão nos cursos de 
licenciatura e nos demais cursos de formação 

para profissionais da educação, inclusive em 

nível de pós-graduação, observado o disposto 16. Incentivar e articular, junto às Instituições 

no caput do art. 207 da Constituição Federal, de Ensino Superior, a inclusão ou ampliação 
META NACIONAL dos referenciais teóricos, das teorias de de habilitação específica em níveis de 
(não incorporada} aprendizagem e dos processos de ensino- graduação e pós-graduação para formar 

aprendizagem relacionados ao atendimento pessoal em Educação Especial; 
·~-

educacional de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação; 
4.17) promover parcerias com instituições 1. Promover programas gratuitos destinados 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas à oferta da atenção inicial para crianças com 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder necessidades educacionais especiais e/ ou 
público, visando a ampliar as condições de crianças com deficiência em parceria com 
apoio ao atendimento escolar integral das áreas da saúde, considerando equipe mínima 
pessoas com deficiência, transtornos globais de psicologia, fonoaudiologia, terapia 
do desenvolvimento e altas habilidades ou ocupacional, fisioterapia e assistência sacia!, 

249 



) ) 

~Uperdotação matrículadas nas redes públicas quer seja em escolas de educação infantlf, em i 
!_d_e_t:~~.lno; -----~ .... - ------------------;-c_r_e_ch~::iu instltul~;?=e=s_,e"s"p"ec=i-=accliz=a=d=a=s'-, -·--t-------
, 2. Ampliar convênio com as entídades 

assistenciais com o Poder Público, que atuam 
no atendimento em caráter substitutivo e/ou 
complementar e de avaliação dos alunos com 

4.18} promover parcerias com ínst1tu1ções 
necessidades especiais no campo da 

comunltârias, confessionais ou filantrópicas 
aprendizagerri originais inclusive de 

sem fins lucrativos, convenladas com o poder 
deficiência física, sensorial, mental, 

público, visando a ampliar a oferta de 
intelectual, auditiva, múltipla, transtorno 

, formação continuada e a produção de global do desenvolvimento e de 
j material didático acessível, assim como os caracterlsticas de altas ·habilidades, 
' serviços de acessibilidade necessários ao 

superdotação ou talentos, comprovados por 
pleno acesso, participação e aprendizagem meio de instrumentos objetivos e validados 
dos estudantes com deficiência, transtornos 

realizados por uma equipe multidisciplinar e 
globais do desenvofvimento e altas 

com a participação da familia. Critérios para 
habilidades ou superdotação matriculados na caráter substitutivo: alunos com deficiência 
rede pública de ensino; 

intelectual acentuada; deficiência múltipla e 
autismo assoclados à óeficiêncla intelectual; 

i todos com necessidades de apoio pervasivo 
---~•_n_a_s_á_ri:~s de desenvolvimento; ____ lt--~--

i 4.19) promover parcerias com instituições 1 1 4.19) promover parcerias com instituições : 
comunitárias, confessionais ou filantróplcas J comunitárias, confessionais ou filantrópicas j 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 1 sem fins lucrativos, tonveniadas com o poder] 
público, a fim de favorecer a participação das : público, a fim de favorecer a participação das : 

' ' famílias e da sociedade na construção do : famílias e da sociedade na construção do 1 

sistema educacional inclusivo. _ l sistema educacional inclusivo. 

·--···------- H Meta 5 - .. ~.!fabetizar todas as crianças, no 
·····~ 

1 Meta S · alfabetizar todas as crianças, no 1 

250 



) 

.máximo, até o final do 3-º (terceiro) ano do máximo, até o final do 32 (terceiro) ano do 
ensino fundamerltal. ensino fundamental. 

1 Estratêgias Pfano Nacional: li Estratégias Plano Municipal 1 Cot.efamento 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de 5.1) estruturar os proçessos pedagógicos de 
alfabetlzação, nos anos iniciais do ensino alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

. fundamental, articulando-os com as fundamental, articulando-os com as 1 

~ estratégias desenvolvidas na pré-escola, com ' estratégias desenvolvldas na pré-escola, com : 
i qualificação e valorização dos (as) professores qualíficaçào e valorlz:Zição dos (as) professores ' 

(as) alfabetizadores e com apoio pedagógico (as) a!fabetiiadores e com apoio pedagógico 
específico, a fim de garantir a alfabetização , específico, a fim de garantir a alfabetização 
plena de todas as crianças; 

. 
plena de todas as crianças; . 

'---'-------······· ····-- . 
5,2} instituir instrumentos de ava!iaçao , . 
nacional periódicos e específicos para aferir a i . ' alfabetiz.ação das crianças, aplicados a cada 1 ' 
ano, bem como estímu!ar os sistemas de 

META NACIONAL 
1 

' 1 ensino e as escolas a criarem os respectivos 
instrumentos de avaliação e monitoramento, 

(não incorporada} 

implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final 
do terceiro ano do ensino fundamental; ' . r---·····--· ·-·--· ·····~ 

5.3) selecionar, certificar e divulgar 5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias : 
tecnologias educacionais para a alfabetização educaclo"lals para a alfabetização de crianças, 
de crianças, assegurada a diversidade de assegurada a diversidade de métodos e 
métodos e propostas pedagógicas, bem como propostas pedagógicas, bem como o 
o acompanhamento dos resultados nos acompanhamento dos resultados nos sistemas 
sistemas de ensino em que forem aplicadas, ! de ensino em que forem aplicadas, devendo 

, devendo --·· ser _ dlsp::?_i:'..~~j_lizadas, . ser disponibihzada~L preferen~ialmen~~.: como 
-~ .... --... -
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' preferencialmente, como recursos 
; educacionais abertos; 
[ 5,4) fomentar o .. desenvolvimento de 
: tecnologias educacíonals e de prátlcas 
i pedagógicas inovadoras que assegurem a 

alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo 1 
escolar e a aprendizagem dos {as} alunos (as}, ; 
consideradas as diversas abordagens 

metodológica::> e sua efetivida~~c; --,----~+--
5.5) apoiar a alfabi!tização de crianças do 
campo, índígenas, qullombolas e de 
populações itinerantes, com a produção de 
materiais didáticos específicos, e desenvolver 
instrumentos de acompanhamento que 
considerem o uso da língua materna pelas 
comunidades indígenas e a identidade cultural ~ 
das comunldade_~guilo~bolas; ________ .. _ 

. 5.ú) promover e estimular a formação inicial e 
~ continuada de professores {as) para a 
i alfabetl2ação de crianças, com o 
! conhecimento de novas tecnologias 
: educacionais e práticas pedagógicas ! 

i inovadoras, est!mula:ndo a articulação entre 
programas de pós-graduação strlcto sensu e 

) 

----- -------------~jwwwr-eC~~sos educacion3.i5- abertos; 

-----------···· 

' 
! 5.4) fomentar o desenvolvimento de 
- tecnologias educacionais e de práticas 

pedagógicas inovadoras que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a melhoría do fluxo 
escolar e a aprendizagem dos {as} alunos (as), 
consideradas as diversas abordagens 

: metod~_l_~gicas e sua efe~!~~dade; -----: 

ações de formação continuada de professores 
(as) para-~ alfabetização; -------- -~··· 
5.7) apolar a alfabetização das pessoas com 

-j------ -----www---------------www 

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do -
campo, indígenas, quilombolas e de; 
populações itinerantes, com a produção de 
materiais didáticos específicos, e desenvolver 
instrumentos de acompanhamento que 

considerem o uso da língua materna pelas ~ 

comunidades indígenas e a identidade cultural ; 
das comu_~!dades quilombolas; ' 
5.6) promover e estimular a formação inicial e 
continuada de professores (as) para a 
alfabetização de crianças, com o conheclrnento 
de novas tecnologias educacionais e práticas '. 
pedagógicas Inovadoras, estimulando a ; 
articulação entre programas de pós
graduação stricto sensu e ações de formação 
continuada de professores (as) para a 
alfabetização; 
5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com 

detlclêncla, considerando as suas ---·~---.i..deficiê~~ia, considerand~~ 

. . . °" 
(;' ' .. , ,N 

··1·~~ 
. ' 
. . . . 

. . 
" . -
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... ---- ---- ___ .. ___ .. _____ " 
especificidades, inclusive a alfabetização : especlficldades, lnclusfve a alfabetização 
bilíngue de pessoas surdas, ' 

sem 1 bllíngue de pessoas. surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal. ' estabelecimento de terminalidade temporal. 1 

Me~a 6 - oferecer educação em tempo META 1 (Educação lnfantll}: Universafizar, at Meta 6 ~oferecer educação em tempo integral 
integral em, no mín_imo, 50% (cinquenta pot 2016, o atendimento escolar da população d em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
cento)_ das escolas públícas, - de forma a O a 5 anos e ampliar, até 2020, a oferta d escolas públicas, de forma a atender, pelo 
atender, pelo menos, 25%- {vinte e cinco por educação infantil de forma a atender a 50% d menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as} 
cento) dos {as) alunos (as} da eduCação básica, população até 3 anos, cm períod alunos {as} da educação básica. 

integral/parcíal, opcional à famílía de acorde 
com a demanda da cldade e com garantia d 
qualidade. 

1 Estratégfas Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 1 
OBJ 17 (Educação Infantil). Manter ( 

atendimento parcial e integral das crianças dE 

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta 
O a 3 anos e adotar, até o final da década 

de educação básica pública em tempo 
progressivamente, o atendimento para toda., 

integral, por meio de atividades de as críanças de 4 e 5 anos, garanlindosl 

acompanhamento pedagógico e 
padrões de qualidade estabelecidos, de acord 

mu!tldistlpllnares, inc!uslve culturais e 
com as necessidades da demanda; 

esportivas, de forma que o tempo de 
27 (Educação Infantil) Especificar carga : 

: permanência dos (as) alunos (as) na escola, cu a 

; sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 
horária de atendimento, se há espaço físico e i 

! superior a 7 (sete) horas diárias durante todo 
número de a:unos adequado, infraestrutt:ra, 

; o ano letivo, com a ampliação progressiva da 
profissionais suficíentes, atividades 

1 jorrada de professores em uma única escola; 
diversiíicadas com profissionais gabaritados : 

' ' que ofereçam qual!dade nas escolas de . 

1 período pa.rcial/ integral; l ···-· -···--~ 
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OBJ 31 {Educação Infantil) Estabelecer rotina 
de período integral para renovar atitudes que 
respeitem a individualidade, direitos e 
necessidades básicas da criança tais como: 
banho, sono, alimentação e atividades 

' 
: pedagógicas; 

' 

'DIR 2 (Ensino Fundamental) Garantir a 
expansão progressiva de atendimento, em 
período integra!, à crianças e adolescentes 

' nas redes pUblicas de ensino; 

OBJ 17 {Ensino Fundamental). Ampliar, 
progressivamente, a jornada escolar, visando 
expandir a escola de tempo integral, ' 

- ,~ 

i funcionamento em período de pelo menos "7. 
;,"-

' sete horas diárias, com garantia de ,, 
' : ,, 

professores e funcíonários 
. 

em número 

L... ••• ~.l:!ficiente_ para o atendimento; 
6.2) instituir, em regime de colaboração, 6.2) instituir, em regime de colaboração, 
programa de construção de escoras com~ programa de construção de escolas com 

' ' padrão arquttetôn1co e de mobiiiârío : padrão arquitetônico e de mobiliário 
adequado para alendimento em tempo 1 adequado para atendimento em tempo -

1 integral, prioritariamente em comunidades integral, prioritariamente em con1un!dades 
pobres ou com crianças em situação de pobres ou com crianças em situação de 
vulnerab!.l}da~_e social; 

f--••••M• vulnerabilidade social; 
-····-----6.3) lnstituclonalizar e manter, em regime de 6.3) institucionalizar e manter, ern regime de 

__ _colaboração, programa nacional de ampliação colaboração, l?.'..!?grama_~_aciol'.ai de a~pliação -····----



) ) 

Fe.strut~~-~éo!as públi'cas, ·por 1 1 e reestruturação das escolas púbHcas,POrl 
meio da instalação de quadras poliesportivas, , meio da instalação de quadras poliesportivas, j 
laboratórios, inclusive de ínformàtíca, espaços 1 laboratórlos, inclusive de Informática, espaços 1 
para atividades cultufais, bibliotecas, 

1 

para atividades culturais, blbliotecas, , 

1 

auditórios., cozinhas, refeítórfos, banheiros e , auditórios, cozinhas, refeitóríos, banheíros e ! 
outros equipamentos, bem como da produção \ outros equipamentos, bem como da produção i 

1 de material didático e da formação de i de material didático e da formação de recursos ~ 
' recursos humanos para a educação em tempo j humanos para a educação em tempo integral; 1 

~~~~~g;:~ent~~-;tiC~-do d-;;-;s-roiãC~m ~o~·~---·--·---- 6.4} fomen_t_a_r_a-art_i_c-ul-aç-ãO_d_a_es_<~-Ja-~~m aS~ 
1 

diferentes espaços educativos, culturais e diferentes espaços educativos, culturais e 1 

esportivos e com equipamentos públicos, esporUvos e com equípamentos públicos, J 
como centros comunitários, bibliotecas, como centros comunitários, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cínemas e praças, parques, museus, teatros, cinemas e 

~~tári~~----· -------------------- planetâr!~----·----·---·---· 
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas 6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à 

1 
à ampliação da jornada escolar de alunos (as) atnp!iação da jornada escolar de alunos {as) 
matricuiados. nas escolas da rede pública de matriculados nas escolas da rede pública de 

1 
educação básica por parte das entidades educação básica por parte das entidades 

, privadas de serviço social vinculadas. ao '! privadas de serviço social vinculadas ao 
j sistema sindical, de forma corcomitante e em , sistema sindical, de forma concomitante e em 
· articulação com a rede públlca de ensino; articulação com a r~de públ!ta ~~~-

- :':'.: 
_.,. l 

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que i 6.6} orientar a aplicação da gratuidade de que 1 
trata o art. 1~ da~! nº 12.101, de 27 de j I trata o art. 13 da Lei nº 12 .101, de 27 d<: 
~m.Qr:Q__q,g__2009... em atividades de · novembro çie 2009, em atividades de 
ampliação da jornada escolar de alunos (as) \ J ampliação da iornada escolar de alunos (as) 

1 

das escolas da rede pública de educação [ 1 das escolas da rede pública de educação 
,_~ás~.a_,_.d_e __ fo~l'.!1~-~-~:l~!Yl_i_ta~_te_._e_._em_-L_"~--·---------------~~-b_á_s_ic_a, de forrna concon:itante e em J 
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Í articu1âÇã~;red;p;j.bik.) de en:sino~-=r---~---~---·-_---:==~-·=·==~~· 
1 

6.7) atender às escolas do campo e de 

1
1 comunidades indígenas e Quilombo!as na 
, oferta de educação em tempo ·integral, com 

) 

artl~ã"Ção c-on;-a ~éde púb_~~de e':12iºº.L._ ! 
6,7) atender às escolas do campo e de 1 
_comunídades indígenas e qullombolas na 1 

base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades focais; 

6.8} garantir a educação em tempo integral 1 
para pessoas com deficiência, transtornos , 

1 oferta de edl1Cação em tempo integral, com i 
_ base en1 consulta prévia e ínformada, ! 

·--·--~--~---·------ --+\_c~~slde~ando-se_as peculiaridade.s locais; -~ 

globais do desenvolvimento e altas \ 

1
, habilidades ou superdotação na faixa etária : 

de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, j 
'assegurando atendin1eoto educacional 

especializado complementar e suplementar 
ofertado em salas de recursos mu!tifuncionais 
da própria escola ou em instituições 
es~~ializadas; 

~----·----·---+--------
i 6.9} adotar medidas para otimizar o tempo de 
1 permanência dos alunos na escola, , 
! direcionando a expansão da jornada para o 1 

efetivo trabalho escolar, combinado com 
atividades recreativas, esportlvas e culturais. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, com 
melhorfa do fluxo escolar e da aprendizagem 
de modo a atingir as seguintes médias 
nacionais para o ldeb: 

IDEB 1 

METAS PARA O IDES 
2015 1 2017 

\ 6.8) garantir a educação em tempo integra! ( 
, para pessoas com deficiência, transtornos 
1 globais do desenvolvimento e altas habilidades ! 
~ ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a ! 

17 (dezessete} anos, assegurando atendimento I 
educacional especializado complementar e 
suplementar ofertado em salas de recursos j 
multifuncionais da própria escola ou em J 

instituições especializadas; 
-j 

1 

1 
i 

! 
! Meta 7: fomentar a qualidade da educação 
1 básica em todas as etapas e modalidades, com 
I melhoria do fluxo escolar e da aprendízagern 
_ de- modo a atingir as seguintes médias 
i nacionais para o ldeb: 

1 2019 =--2o21j 
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Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal 1 Cotejamento 

7.1} estabelecer e implantar, mediante 
pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base 
nacional comum dos currfculos, com direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

1 
dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino J' 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

. fundamenta! e médio, respeitada a , ; 

~iversi.dade. regi~nal, ~stadl:lal e 1.oca!; ·--· : ·--,--,- , __ , __ , __ , __ ,_ ·~-- - . __ , __ ,___ -J 
! 7.2)assegurdrqoe: 1 j 7.2)assegurarque: ! 

1

, a} no quínto ano de vigência deste PNE, ,

1

. [ a) no quinto ano de vigência deste PNE, 1 
pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) ! pelo menos 70% {setenta por cento) dos (as) 1 

, alunos (as) dó ensino fundamental e do ensino 1 1 alunos (as) do ensino fundamenta! e do ensino 
1

. 
1 médio tenham alcançado nível sufíciente de ) l médio tenham alcançado nível suficiente de 
' aprendizado em refação aos direitos e \ · aprendizado em relação aos direitos e J 

obi.etivos de aprendizagem e desenvolvimento ! objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
' ' 

de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por j' ! de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por 
cento}, pelo menos, o nível desejável; , ! cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PNE, i' ! b) no último ano de vigência deste PNE, todos 
todos os (<.ts} estudantes do ensino 1 os (as} estudantes do ensino fundamental e do 
fundamenta! e do ensino médio tenham ! ensino médio tenham alcançado nível 

, alcançado nível suficiente de aprendi2ado em j suficiente de aprendizado em relação aos 

\ relação aos direitos e -Objetivos de i díreltos e objetivos de aprendizagem e 1 

, aprendizagem e desenvolvimento de seu ano ~ desenvolvimento de seu ano de estudo, e 8~0% 1 
/ de estudo, e 80% (óitenta por cento), pelo 1 (oitenta por cento), pelo menos, o nível , __ , __ . __ . ______ , __ , ______ , __ , ___ ·-----~--~--

·' ; 
) : '.::: 

' 
' 
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~ menos, -Ú níV~I des-ejável;---- - --~--~-~--~-y--~-----------------=-----=---~----=-L desej_áve-1;: ~-=----~---- "--··--·---~--

~ 7.3) constítuír, em colaboração entre a União, 1 7.3} const1tu1r, em colaboraçao entre a Un1ao, 
\ os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 1 os Estados, o Distrito Federal e os Municíplos, , 
: um conjunto nacional de indicadores de 1 um conjunto nacional de indicadores de j 

ava!iaçiio fnstltucional com base no perfil do _ avallação instltucional com base no perfil do ! 
alunado e do corpo de profissionais da 1 alunado e do corpo de profissionais da 1 
educação, nas condições de infraestrutura das ' educação, nas condições de infraestrutura das ! 
escolas, nos recursos pedagógicos dtsponivels, ] escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, ( 
nas característícas da gestão e em outras 1 nas características da gestão e em outras : 
dimensões relevantes, considerando as dimensões relevantes, considerando as f 

.especifici~ades das modal.idades de ensino; ·--·--·~<:cific!~ade:; das m?-dalí~ades d~ en~_ino; ____ , 
7.4} induzir processo contínuo de 08J 3 {Formação Valorização dos 7.4) indulír processo contínuo de 1 
autoavallação das escolas de educação básica, Profissionais da Educação): Construir autoavaliação das escolas de educação básica, 1 

1 
por meio da constituição de instrumentos de mecanismos de avallação institucional, de por meio da constituição de instrumentos de 
avaliação que orientem as dimensões a serem forma participativa, para melhoria da avaliação que orientem as dimensões a serem 

j fortalecidas, destacando-se a elaboração de j qualidade do ensino; fortalecidas, destacando-se a elaboração de 
1 planejamento estratégico, a melhoda l planejamento estratégico, a melhoria contínua 
1 contínua da qualidade educacional, a ] OBJ 8 (Financiamento, Gestão Educacional e da qualidade educacional, a formação 
i formação continuada dos (as) profíssionais da 

1 
regime de colaboração); Garantir a continuada dos (as) profissionaiS da educação 

.
1 

educação e o aprimoramento da gestão participação da comunidade escolar na e o aprimoramento da gestão democrática; 

1 
democrática; 

1
. discussão e elaboração da proposta 
, pedagógica, buscando sua avaliação e 
1 atualização periódica; 

i 
: Tema transversal: Gestão democrática, 
! controle social e partícipação (por todas as 

·----·-----·--·----- , rn_!!as}, ----·-,~------~---~---·---·--+-----
7.S) for_r:na!iz~r e t:Xecu~!:!-~nos ~e aç~es ! ~~A NACIONAL .PRES~~.EM V~RlA ~-5) f~r~~!iza_~~~~~'. os planos d.e a~~ 

=.~-
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~( 



) 

ã'rticuladas ·dando cumprimento às metas de METAS DO PLANO MUNIOPÁL·~~~-·1-artic~lad~-s dando cumpriÓ!ento às- metas ctél 
qualidade estabelecidas para a educação . qualidade estabelecidas para a educaçã~ ! 
básica púb!tca e às estratégias de apoio 

1
. j básica pública e às estratégias de apoio técnico 

técnico e financeiro voltadas à melhoria da , e financeiro voltadas à melhoria da gestão 
gestão educacional, à formação de \ [ educacional, à formação de profes.<>ores e 

1 
professores e professoras e profissionais de : j professoras e profissionais de serviços e apoio I 

, serviços e apolo escolares, a ampllação e ao 1 . escoláres, à ampliação e ao deserivolvlmento 
1 desenvolvimento de recursos pedagógicos e à i 1 de recursos pedagógicos e à melhoria j. 
j melhoria e expansão da infraestrutura física j ·1· expansão da infraestrutura física da rede 
,~~di;: escolar; escolar; 

7.6} assocíar a prestação de assistência V.6) associ;r a prestaç,ão de assistência técniCi! · 
técnica financeira â fixação de metas 1 financeira a fixação de metas intermediárias, 
intermediárias, nos termos estabelecidos , nos termos estabelecidos conforme pactuação 
conforme pactuação voluntária entre os 1 voluntária entre os entes, priorizando sistemas 
entes, priorizando sistemas e redes de ensino e redes de ensino com ldeb abaixo da média 

! com ldeb abaixo da. média na.cional__.__ ·----·----·--------· --~· nacíonal~----·----·----·--~ 
1 

7.7) aprimorar continuamente os 17.7) aprimorar continuamente os instrumentos . 
. 
1
. instrumentos de avaliação da qualidade do de avaliação da qualidade do easino 

ensino fundamental e médio, de forma a J fundamental e médio, de forma a englobar o 
'englobar o ensino de ciências nos exames ensino de ciências nos exames aplicados nos 

., 

aplicados nos anos finais do enslno ! anos finais do ensino fundamental, e 
fundamental, e incorporar o Exame Nacional 

1 

incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, 
do Ensino Médio, assegurada a sua \ assegurada a sua universalização, ao sistema 

J universalização, ao sistema de avaliação da . de avaliação da educação básica, bem como 

1 
educação básica, bem como apoiar o uso dos [ apoiar o uso dos resultados das avaliações 

1
, resultados das ava!ia_ções nacionais ~elas . nacionais ~elas escolas e redes de ensino para 

escolas e redes de ensino para a me/hona de 1 a melhoria de seus processos e práticas] 
1 seus processos e práticas pedagógicas; ___L pedagógicas; 

·-~·--·-~·--~-~~------ ·-·---·----·--------------------·--·--·---~---·--~--~ 

- . - ;' 



) 

7.8) desenvolver Indicadores específicos de ·--·--·--·--·-·--·--·--·T·7.8)-d-esenV-olver-- lndi~3dorC:;(;sPecíÍic~--de 1 

avallação da qualidade da educação especial, . avaliação da qualidade da educação especial, 
bem como da qualidade da educação bilíngue J bem como da qualidade da educação bilingue · 

ara surdos; _ ---·--·-------·--·--·--·--·--·--·--· . p~ra surdos_;_ __ ·--·--·-- . 
, 7 :9i orientar as políticas das redes e sistemas ~9) orientar as políticas das redes e sistemas 

1

. de ensino, de forma a buscar atingir as metas \ 

1 

de ensíno, de forma a buscar atingir as metas 
do ldeb, dlmlnuindo a diferença entre as do ldéb, diminuindo a diferença entre as 

i escolas com os menores índices e a média 

1
. 1 escolas com os menores índices e a média 

1 
nacional, garantindo equidade da nacional, garantíndo equidade da 

, aprendizagem e reduzindo pela metade, até o i 

1

, aprendizagem e reduzindo pela metade, até o 
, último ano de v1gencia deste PNE, as 'j último ano de vigência deste PNE, as, 

diferenças entre as médias dos índices dos j' diferenças entre as médias dos índices dos 

;~:~~sive.:om::~:~: F•;•'ª':,:":::t- _____________ --!~r~)~;~;:;.;:.,º~~'.::,g:::~::~,:.::: 
~ie~almente os _resultados_ pedagógico~ d~s 1· o.s resultado~ pedagógicos do_s indicadores do :.: ..:;i 
indicadores do sistema nacional de avahaçao sistema nacional de avallaçao da educação :::) ;;..~ i 
da educação básica e do ldeb, relativos às 1· básica e do ldeb, relativos às escolas, às redes I'~ ~ 1 

: escolas, às redes públicas de educação básica públicas de educação b<3sica e aos sistemas de -'' ~ . 
1 e aos sistemas de ensino da União, dos 1· ensino da Un1ão, dos Estados, do Dístrilo 1 -. i, ! 
1 Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, . Federal e dos Municípios, assegurando a :-~ 
: assegurando a contextualização desses I' contextualização desses resultados, com 1 ·: 1::-

resultados1 com relação ª. indica~ores S_?Ci_ais : relação~ indica~ores s~ciais relevant~s, como , j~ 
relevante~,- como os de n1ve! soc1oeconom1co f os de n1vel soc1oeconomíco ~as. familias dos j. , ~ 
das tan;1ha_s dos (as) alunos ~as~, e . a , : (a;) ~lu~os, (as), e a tran:parencia e o acesso 

1

. 1~ \ 
~ranspar:nc1a ~ . o acesso publlc~ as 1 ! publico a_s informações tecnicas de concepção , i 
1nformaçoes tecn1cas de concepçao e . . e operaçao do sislerna de avaliação; 1· · f 
operação do sistema de avaliação; 1 i , ---·:: 

·--·--· ·--·--·---···--'--·-- -----------~~--~---~--~ 
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1 7.11) melhorar o desem.penhÔ dos .aluno.s da !·--·--·--·--·--· ·--·11:11) m.elhor~r o desempenho dos aiunos .d;l 
: educação básica nas avaliações da 1· j educação básica nas avaliações da ! 

aprendizagem no Programa Internacional de , 1 aprendizagem no Programa Internacional de j 
AvaHação de Estudantes - PISA, tomado como 1 1 Avat1aç.ão de Estudantes - PISA, tomado como . 
instrumento externo de referência, ! instrumento externo de referêncfa, l 

j Internacionalmente :ec~nhecldo, de acordo 1 ~ internaciona_lmente .rei:_onhecido, de acordo 
1
• 

. com as seguintes pro1eçoes; : com as seguintes proJeçoes: t= - --··-·-PISA-==- . ~·-. -. ·-.-E-. ·Elli---,-·-... -. "201sI 2oi1 J 
! _Média dos resu~tado~~atem_átiat~l!itur~~ ciên~ias ----··--··--··--~------~---1 __________ 45~--~~---~-__JJ 

7.12) Incentivar o desenvolvimento, , 7.12) incentivar o desenvolvimento, 
selecionar, certificar e dlvufgar tecnologias j selecionar, certificar e divufgar tecnologias ! 
educacionais para a educação ínfantil, o : educacionais para a educação infanti11 o ensino 
ensino fundamental e o ensino médio e i fundamental e o ensfno médio e incentivar 1 
incentivar práticas pedagógicas inovadoras ; práticas pedagógicas inovadoras que 

1 
, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 1 assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

1 

aprendizagem, assegurada a diversidade de ; aprendizagem, assegurada a diversidade de _ 
métodos e propostas pedagógicas, com 1 métodos e propostas pedagógicas, com 

1 
preferência para softwares livres e recursos ; preferência para softwares livres e ri::cursos 

, educacionais abertos, bem como o i educacionais abertos, bem como o 
1 acompanhamento dos resultados nos 

sistemas de ensino em que forem aplicadas; 
i 7,13t garantir .transPorte .gratui.to ·para-Íodos. 

1

, {as) os (as) estudantes da educação do carnpo , 
na faixa etária da educação escolar 1 
obrigatória, mediante renovação e 
padronização integral da frota de veÍClJlos, de 1· 

acordo com especificações definidas pelo 

; acompanhan1ento dos resultados nos sistemas 
! de ensino em que forem aplicadas; 

~~-·~-·--·--·--·--·--·--. ---··--··--·---·--··--··-~· 

lnst~tuto ~~cion~l de ~etrol~_~qua!idade ~_L__---··--··-·-·-·--·---· 

i 7.13} garantir transporte gratuito para todos 
i (as) os (as) estudantes da educação do campo 
i na faixa etáría da educação escolar obrigatória, 
! mediante renovação e padrontzaçiio integral 
1 da frota de veículos, de acordo com 
! especlficações definidas pelo Instituto Nacional 
1 de Metrologia, Qualidade e Te~!1olog.~ -
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~ Tecnología - INMETRO, e financiamento 1· 

compartilhado, com participação da União , 
ptoporcional às necessidades dos entes 1· 

federados, visando a reduzir a evasão escolar , 
e o tempo médio de deslocamento a partlr de ! 
-cada -situa_ç!~~ca_l:.._-----~-------·--~-- -
7.14} desenvolver pesquisas de inode!os 

1 
alternativos de atendimento escolar para a 
população do campo que considerem as 

: especiflcidades locais e as boas práticas 
' ~cion~is e i:iternaclon_ais; ·----·--· 
1 7.15} universalizar, até o quinto ano de 

1
, vigência deste PNE, o :acesso à rede mundial 
de computadores em banda larga de alta 1 

' velocidade e triplicar, até o final da década, a 

) ) 

--·--·------·----~--! 1NMÉTR0,--etínanc1fimen-t~-Omp.lrti1ha-do,l 

1 com participação da União proporciona! às J 

! necessidades dos entes federados, visando a 

1

. 
i reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
! deslocamento a partir de cada situação local; 

··-·-··-··-·-·-··-·· _ __J___ . ---··-··1 
· 7.14) desenvolver pesquisas de modelos _ 
1 a!ternattvos de atendtmento escolar para a j 

1 população do campo que considerem as ! 
~ especificidades locais e as boas práticas ( 

--·--·----·--·--·--·-- 1 _nacío_nais e inte~nacii?naís; __ . : 
17.15) universalíz.ar, até o quinto ano 1i4 

( vigência deste PNE, o acesso à rede mundíal de ! 
i computadores em banda larga de alta . 
1 velocidade e triplicar, até o final da década, a ( 
i relação computador/aluno (a) nas escolas da 1 
! rede pública de educação básica, promovendo 

relação computador/aluno (a) nas escolas da 1 
rede pública de educação básica, promovendo 
a utilização pedagógica das tecnologias da ! 
informação~ da c~municaç-ã·~----- . -+---
7.16) apoiar técnica e financeiramente a i 
gestão escolar mediante transferência direta r 

! a utilização pedagógica das tecnologias da 1· 

! informação e da comunícação; 
·7~apola·r técnica e financelra.ment~ 

1 gestão escolar medíante transferência direta 
' , de recursos f1nance1ros à escola, garantindo a j !' de recursos financeiros à escola, garantindo a 

J participação da comunidade escolar no , participação da comunidade escola: no 
plane1amento e na aphcação dos recursos, 1 j pfane1amento e na aplícação dos recursos, 

1 

visa~do à amphaçao da transparência e ~o , : visando à amp!ração da transparência e ao 
efetivo desenvolvimento da gestao [ 1 efetivo desenvolvimento da gestão 

\_. º~-~c-'!;~~ _ ____ __ ____ , ' democrática, 
~.17} ampha~~~-e aprofundar~~-- __ -===-------lli.?) amphar programá;;-;~-;profun~a-ções 

. --- . 

l: 
.. tti 
.. "-'~'. ·1, ' . ; 

_' : 1 
' i _-
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i ) 

; de ateÍldimeflto ~(à} aluno (a), em iodas a;-r--------·-·-·--· 1 de atendimento ao {à) .a.!uno (~}. em todas as j 
etapa:s da educação básica, por meio de 1 etapas da educação básica, por melo de 

' programas suplementares de material : programas suplementares de material 1 
didático-escolar, transporte, alimentação e 1 didático-escolar, transporte, alimentação e 1 

as~istênci.a à saúde; ·--··--· ·--·---------·---~sistênEia à s_aúde; --·-----· 
7.18) assegurar a todas as escolas públicas de j ::18} assegurar a todas as escolas públicas de 

1

. 
educação básica o acesso a energia elétrica, 

1 

educação básica o acesso a energia elétrica, 
abastecimento de água tratada, esgotamento abastecímento de água tratada, esgotamento ,

1

: 

1 

sanitário e manejo dos resíduos sólidos, sanitário e manejo dos resíduos sólidos, 
garantír o acesso dos alunos a espaços. para a 1 garantir o acesso dos alunos a espaços para a , 

; prática esportiva, a bens culturais e artísticos , ~ prátlca esportiva, a bens culturais e artísticos e ] 
' e a equipamentos e laboratónos de ciências e, \ 1 a equipamentos e laboratórios de ciências e, < 

1 
em cada edifício escolar, garantir a , , em cada edifício escolar, garantir a 1 

~cess1b1l~â~oas com defic1ênc1a; 1 _________________ ---~ss1b1hdade às pessoas com deficiência; __ , 

1

7.19) 1nst1tuc1onalizare manter, em regime de! 1 META NACIONAL ] 

colaboração, programa nacional de 1 : , 

reestruturação e aquisição de equipamentos 1 J 1 

~:;~o:;~o~~~~~i~a~
1

;::~~~:c::u;~;zaçã~ ··--·--·--· -L--------- ______ J 
7.20) prover equipamentos e recursos ' 7.20) prover equipamentos e recursos I 

' tecnológicos digitais para a utilização 1 tecnológicos digitais para a utilização 

1

. 

: pedagógica no ambiente escolar a todas as , pedagógica no ambiente escolar a todas as 

1 
escolas públicas da educação básica, criando, 1· escolas públicas da educação básica, criando, .

1 

. 
. inclusive, mecanismos para implementação , inclusive, mecanlsmos para implementação 
! das condições necessárias para a 

1

. das condições necessárías para a ' 

1 
universalização das blbllotecas nas instituições universalização das bibliotecas nas instituições] 
educacionais, com acesso a redes digitais de i educacionais, com acesso a redes digitais de 1 

~~mput~dore2J..~clusiv~ a int~rnet; comp~~adori::s, ii_:icl~sive2...!!1~~et; .. .J 
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1 7.2_1} a uOião, em regime de colaboração com --·--·-·---- ------·· 

: os entes federados subnacionals, , 
META NACIONAL 

1 
estabelecerâ, no prazo de 2 (dois} anos 1· 

contados da publicação desta Lei, parâmetros 
mínimos de qualldade dos serviços da ' 
educaçilo básica, a serem utilizados como 
referência para infraestrutura das escolas, 
recursos pedagógicos, entre outros insumos 

.

1 

relevantes, bem como instrumento para 
adoção de medidas para a melhoria da 
qualidade do ensino; 

1 ~;~~;:i;~º;:::i:~ ~:~·::;;::~:: :::~,~~.::~ 1 ··--··-----·--·--·--·--· 7.22) informatizar integralmente a gestão das 
escolas públicas e das secretarias de educação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos : dos Estados, do Distrito Federai e dos \ 

Municípios, bem como manter programa 
1 

nacional de formação inicial e continuada para J 

o pessoal técnico das secretarias de educação; ! 
7.23} garantir políticas de combate à violêndat 
na escola, incfuslve pelo desenvolvimento de \ 
ações destinadas à capacitação de educadores , 
para detecção dos sínals de suas causas, como 
a v1o!éncia doméstica e sexual, tavorecendo a 

i adoção das providências adeqüadas para 

1
, promover a construção da cultura de paz e um 

ambiente escolar dotado de segurança para a 
! comunidade; 

7.24) implementar políticas 
permanência na escol~ para 

de inclusão e · 

adole.scent;~·--·--·------

Municípios, bem wmo manter programa l nacional de formação inicial e continuada para 
, o pessoal técnico das secretarias de educação; 
] 7 .23) garantir políticas de combate à viÔlênci·a 
' na escola, Inclusive pelo desenvolvimento de 

1
, ações destinadas â capacitação de educadores 

para detecção dos sinais de suas causas, como 
·. ' 

; a violência doméstica e sexual, favorecendo a 1 
, adoção das providências adequadas para 

1 

! promover a çonstrução da cultura de paz e um~ 
! ambiente esco!ar dotado de segurança para a ~ ~ 

·--·--· ! C?muni~ade;·--------·--·--· ~:0; 
17.24) implementar políticas de inclusão e 0 :-eS 

·--··----~::man~.!l<i~_fli.l _ e~cor? par_? adolescent;~ ·<:; ;("'' .·t 



) ) 

1 jovens que sC enco~tram em regime -d-e-

1

.-··--··--- ··~Ovens Clue se .. encontram em regime de j 
: liberdade assistida e em situação de rua, i líberdade assistida e em situação de rua, 1 

1 

assegurando os princípios da Lei n2 8.069, de 1 : assegurando os princípios da lei n2 8.069, d~ 

1 

. 
. 13 de julho de 1990 - Estatuto da Críança e do j 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

ILjd-.2º-~fsc~:~:~tlÍ--n-0-s ----,-u-rn-.c-u-lo-s-·~.-,-co-l_a_re_s-+--1-2-.-(-DÊslGUALDADES, DISCR!MtNAçÕES .. E 1: ~~2~~sc~:~:;ntir --~~~rrículO~C-olares 1 

conteúdos sobre a hlstória e as culturas afro- DIVERSIDADES). Elaborar um plano de conteúdos sobre a históría e as culturas afro- i 
'. brasileira e indígenas e implementar ações formação na temática História e Cultura : brasileira e indígenas e Implementar ações ! 
' educacionais, nos termos das leis n"s 10.639, Afro-Brasileira e Africana, para promover 1 educacionais, nos termos das leis n01 10.639, : 

de 9 de Janeiro de 2003, e 11.645. de 10 de a capacitaçao dos Profissionais da _de 9 de janeiro de 2003, e 11.645 de 10 de 1 
março de 2008, assegurando~se a Educação de todos os níveis de enslno ' março de 2008, assegurando~se a _ 
implementação das respectíva.s diretrizes visando implementar a Lei federal implementação das respectivas diretrizes 1· 

curriculares nacionais, por meio de ações 10,639/2003 em dols anos. curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a colaborativas com fóruns de educação para a : 
diversidade étnico--racial, conselhos escolares, , diversidade étnico-racial, conselhos escolares, 1 

equ_!pes pe~.agógi~s e a s~~iedad~. civil; ---~- ______ ---··--··-- equipes pedagógicas e a sociedade civil; ; 
7.26} conso!ldar a educação escolar no campo 

1

. . . .META NACIONAL l 
de populações tradicionais, de populações 
itinerantes e de comunidades indígenas e '. 
quilombolas, respeitando a articulação entre i 
os ambientes escolares e comunitários e 1· 

'. garantindo: o desenvo!vímento sustentável e 
! preservação da identidade cultural; a , 

\

, participação da comunidade na definição do 1· 

modelo de organização pedagógica e de 
; gestão das instituições, consideradas as , 

~:;~::~~~~~~"~~~~~~~: !º~:~:.p~;~~~~=~i_ __ ·--·---·- --- _J--·~-.-·--~--·~----~·--
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r
êduc;ção intaotn e nOs anos· iniciats do ensino 
fundamental, em língua materna das 
comunidades indígenas e em língua 

. portuguesa; a reestruturação e a aquisição de , 
! equipamentos; a oferta de programa para a ·1 

) ) 

·-----·-1-·------··-···-·· 
' 

1 
' 

1 
' 

' formação inicial e continuada de profissionais , 

da educação; e o atendimento em educaç;,to 
es .. pecial;.. ____ ------------·-+--- j 
7.27) desenvolver cu<rfculos e propostas - - - ·- - - ··--META NActoNAL-·--··! 
pedagógícas especificas para educação escolar : 

'1 para as escolas do campo e para as 
comunidades indígenas e quílombolas, 

, incluindo os <:onteúdos c:ulturals 
'. correspondentes às respectivas comunidades 

e considerando o fortaleclmento das práticas 
socioculturais e da língua materna de cada 
comunidade indfgena, produzindo e 
disponibilJzando materiais didáticos 

, específicos, inclusive para os (as.) alunos (as} 
i r:om deficiência; : 1 

1

7.2_8_} _m_o_b_il-iz-ar·-.-,-fa-m_i_lia-s ~-se_t_o-re-s ~---------------~·· -7-.-28_l __ m_o_b_111-,a-r--,,-f-amillas e seto~es d~·! 

sociedade civil, articulando a educação formal \ 1 sociedade clvll, articulando a educaç'ào formal ,. 
· com experiências de educação popular e ; com experiências de educação popular e 

cidadã, com os propósitos de que a educação 1 cidadã, com os propósitos de que a edtJcação ,

1
· 

seja assumida como responsabtlidade de j Seja assumida como responsabilldade de todos 
todos e de ampliar o controle social sobre o , e de amplíar o tontrole social sobre o 

1

. 
cumprimento das políticas públicas j cumprimento das polfticas públicas 

~._e_du_c_a_ci_on_ai_s; ___________ ~·---'---.. --. ~ .. - .. ·-·-·-.. ·~··-~· ~··-~ .. - .. ~ .. --.l.~du-~aciOf!~~··-·--·--·--·---··-__; 
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; 7.29) promover a articulação dos. prograffiaST·· ·~--·~·7-.2-9-) -pfo-m-ov-e·;.-a-a-rti·c-u-lawwwçãwwwO dos programas 

da área da educaçao, de âmbito local e '. da área da educação, de âmbito local e 
nacional, com os de outras áreas, como saúde, i nacional, com os de outras áreas, como saUde, 
trabalho e emprego, assistêncía social, 1 trabalho e emprego, assistência social, esporte 
esporte e cultura, possibititando a criação de , e cultura, possibilitando a criação de rede de 
rede de apoio integral às famílias, como · apoio integral às famílias, como condição para 1· 

condição para a melhoria da qualidade a melhoria da qual-idade educacional; 
edu~~.c:ional;.__ : 

, 7.30} unlver.saliz.a~-,-rnwwwewwwdWWWia-nt_e_ .. _art_i_cu-laça-.. -o-,- ---.. --.. --.. --··--·--- 7.30}-~nívers.~lizar1 ~ed!ante articulação entrei 

entre os órgãos responsáveis pelas áreas da os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e 1 
saúde e da educação, o atendimento aos (às) da educação1 o atendimento aos (às)!' 
estudantes da rede escolar pública de estudantes da rede escolar pública de 

! educação básica por meio de ações de educação básíca por meio de ações de ; 
i_e:.evenção, promi:>ção e ~tenção.à saúde; ·----.--.. ---___ prev~nção, J.?.~~o e ate.~ção à saúde; j 
1 7.31) estabelecer ações efettvas 7.31) estabelecer ações efetivas 
; especificamente voltadas para a promoção, especificamente voltadas para a promoção, '1· 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e prevenção, atenção e atendimento a saúde e à 
à fntegrídade física, mental e emocional dos i:itegridade física, mental e emocional dos ; 

l
idas) profissionais da educação, como J : {das) profissionais da educação, como j 
condição para a melhoria da quafidade 1 j condição para a melhoria da qualidade : 

educacional; ·---· ·+-------- .. --··--- , educacional; J 
7.32} fortalecer, com a colaboração técnica e : 1· 7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e ! ;'l 
financeira da União, em articulação com o 1 financeira da Unfão, em articulação com o , · · · 

. sistema nacional de avaliação, os sistemas '. sistema nacional de avaliação, os sistemas j ':; ~: 
i estaduals de avaliação da educação básica, i j estaduals de avaliação da educação bilsica, j ~~ 

I; com. ~ar.ticipação, ~or adesão, ~as redes 1 , com participação, por adesão, das redes . ·!·;.·JJ~~ ~ ~ 
mun1c1pa1s de ensino, para or!entar as j municipais de ensino, para orientar as políticas i, 

!.~~~úbl.icas e as práticas P.~dagóg!_~as!-._1 -----·--.. -- ------·---'-'~~ e as práticas pe~agógic~s, com o J ' \. 
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~:la~ ~.~º~::i~;a~~et;o d-~~ inform:~_õ_e_s_às-i ··--------------··~~~----~~-··-·~---_-_-_... l ;;~~=~~:=~to das i_nformações às es~olas e à 

lf33~ promover, com especial ênfase, em --r7.33) promover, com especial ênfase, em 
- consonância com as diretrizes do Plano : consonância com as diretri1es do Plano · 
j Nacional do Livro e da leitura, a formação de ! Nacional do Livro e da Leitura, a formação de 

leitores e leitoras e a capacitação de : leitores e leitoras e a capacitação de 
professores e professoras, bibliotecários e 1 professores e professoras, bibliotecários e ! 
bibliotecárias e agentes da comunídade para 1 bibliotecárias e agentes da comunidade para 

1 atuar como mediadores e mediadoras da ' atuar como mediadores e mediadoras da 
leitura, de acordo com a especificidade das Ji leitura, de acordo com a especificidade das , 
diferentes etapas do desenvolvimento e da ferentes etapas do desenvolvimento e da : 

apren<!!zag~.~; 1 . i:i.rendizagem; --i 
7.34) instituir, em artltulação com os Estados, : 1 META NAClONAl I 

, os Municípios e o Distrito Federal, programa : 
nacional de formação de professores e 

professoras e de alunos e alunas para J' 
promover e consolidar política de preservação 
da memória naclona!; 
---~--------j------~-~·---·----·---· 

7.35j promover a regulação da oferta da META NACIONAL ! 
: educação básica pela íniciativa privada, de 

t
forma a garantir a qua!ldade e o cumprimento , 
da função social da educação; l 

7.36] estabelecer polítlcas de estímulo às 
escolas que melhorarem o desempenho no 

---··---··--- ---·j' 7.36) e;tabelecer ... políticas de estimulo às ! 
; 

, escolas que melhorarem o desempenho no 
' ldeb, de modo a valorizar o mérito do corpo ! 

docente, da direção e da comunidade escolar. i ,, ___ _ : ldeb, de modo a va!otizar o rnérlto do corpo 
docente; da direção e da comunidade escolar. 

--·--··---.~-"--' ... . ... 
Meta 8: elevar a escolaridade média da 
população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

--- ·----··---··< 

Meta 8; elevar a escolaridade média da 
. _ _u.x;P:._Opulação de 18 (dezoito).ª 29 (vint~ e nove) 

' 
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anos, de modo a alcançar, nO mínimo, 12 anos, de modo a alcançar, no mfn1mo, 12 
- " -

(doze) de U!timo (doze) anos de estudo no último ano de anos estudo no ano de 
vigênciíl deste Plano,_ para as populações do vigêncla deste Plano, para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no campo, da região de menor escolaridade no 
País e dos 25% {vinte e cinco por cento} mais País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 
pobres, e igua-lar a escolaridade média entre pobrE<s, e igualar a escolaridade média entre 
negros e não n·egros declarados à -Fundação negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Bra·si!eiro de Geog·rafta e Estatistica...:. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE. IBGE. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Mano Municipal li _ Cotejamento 1 
8.1) institucionalizar programas e desenvolver , 8.1) institucionalizar programas e desenvolver : 
tecnologias para correção de fluxo, para tecnologias para correção de fluxo, para 1 

'. acompanhamento pedagógico individualizado acompanhamento pedagógico indivídualizado ) 
' e para recuperação e progressão pareia!, bem e para recuperação e progressão parcial, bem i 
como priorizar estudantes com rendimento : como priorizar estudantes com rendimento 

, escolar defasado, considerando as escolar defasado, considerando as ' 
; especificidades dos segmentos populacionais especificidades do'> segmentos populacionais 
i consíderados considerados 

-··- -------·-··-----.. -
8,2) implementar programas de educação de : 8.2~ in1plementar programas de educação de : 
jovens e adultos para os segmentos jovens e adultos para os segmentos 1 

. populacionais considerados, que estejam fora populacionais considerados, que estejam fora 
; da escola e com defasagem idade·série, da escola e com defasagem idade-série, 

associados a outras estratégias que garantam associados a outras estratégias que garantam a ' 
a conUnuidade da escolarização, após a continuidade da escolarização, após a 
alfabet1zaçâo inicial; alfabetizaçã~ inicial; 

·---8.3) garaotir acesso gratuito a exames de 8.3} garantir acesso gratuito a exames de 
certihcas:ão da concfusão dos ensinos certificação da concli:são dos ensinos ----·--· .~ 
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·---
fundamental e médio; 
8.4) expandlr a oferta gratuita de educação 
profissional técnica por parte das entidades 
privadas de serviço social e de formação 

_ profissional vinculadas ao sistema sindical, de 
' forma concomitante ao ensino ofertado na 

rede escolar pública, para os segmentos 
populacionais considerados; 
8.5) promover,, em parceria com as áreas de 
saUde e assistência social, o acompanhamento ' 
e o monitoramento do acesso à escola j 

específicos para os segmentos populacionais 1 

considerados, identificar motivos de 
· absenteismo e colaborar com os [stados, o 

Distrito federal e os Municípios para a 
garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a 

1 ampliação do atendimento desses (as) 
~ estudal'.tes na rede pública r~gular de ensino; 
' 8.6) promover busca ativa de jovens fora da 

escola pertencentes aos segmentos 
populacionais considerados, em parceria com 
as áreas de assistência social, saúde e 
proteção à juventude, 

) 

22, (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
EJA}. Estabelecer uma parceria com a 
SEBES para a busca ativa de alunos para 
frequentarem a escola; 

) 

fundamental e médio; ' -- ·----" 
' 

8.4) expandir a oferta gratu ita de educação .

1

. 

'. profissional técnica por part e das enlldades 
e de formação i 
ema sindical, de ; 
ino ofertado na 1 

j privadas de serviço social 
; profíssional vinculadas ao sist 
1 forma concomitante ao ens 
: rede escolar pública, para 
! populacionais considerados; _ 

os segmentos , 
1 

: 8.5) promover, em parceria 
saúde e asslstêncía social, o a 

com as áreas de ·1· 

companhamento 
cesso à escola i 
os populaclonais 

e o monitoramento do a 
_ específicos para os segment 

considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar com os Estados, o 
Distfíto Federal e os Munlcípios para a garantia ! 

de frequência e apolo a aprendizagem. de i' 

maneira a estimular a ampliação do , 
atendimento desses {as) estudantes na rede i 
públl~a regular ~e ensino;__ -~ 

- .~ ' 



Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% {noventa e três inteiros e cinco décimos 
por cento) até 2015 e, até' o final da vigência 
deste PNE, erradicar ci ánalfabetismo absoluto 
e reduzir em s0% (cinquenta por cento) a taxa 
de analfabetismo funcional. -

1 Estratégias Plano National: 

9.1} assegurar a oferta gratuita da educação 
de jovens e adultos a todos os que não 
tiveram acesso à educação básica na idade 
própria; 

j 

19.2) realiza;·diagnóstico dos jovens e adultos 
! com ensino fundamental e médio 
: incompletos, para ídentiflcar a demanda ativa 

por vagas na educação de jovens e adultos; 

li . 

' 

9.3) implementar ações de alfabef1zação de 1 
jovens e adultos com garantia de continuidade 
da escolarização básica; , 

) 

1. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS~ EJA). 
Estabelecer prograrnas, visando 
alfabetizar jovens, adultos e Idosos, de 
modo a reduzir a taxa de analfabetismo 
para índices abaixo de 1% até 2020 

Estratégias Plano Municipal li 
2. {EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA). i 
Assegurar • ampliar a oferta pUblica • 
gratuita de Educação de Jovens e Adultos, 
equivalente ao Ensino Fundamental e Médio 

-presencial, para a popu[açao a partir de 15 , 
anos, que não tenha atingido esses níveis de 
escolaridade; 

.. 7. (EDUCAÇÃO OE JOVE.NS E ADULTOS - EJA}. 
Realizar Censo Escolar Municipal, a cada 3 
anos, de maneira a mapear demanda social , 
por EJA, buscando detectar a população não ; 
escolarlzada ou com baixa escolaridade, de 
maneira a subsidiar o planejamento de ações 
e de oferta de vagas nas diversas , 

) 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 {quinze} anos ou mais para 
93,5% {noventa e três inteiros e cinco décimos 
por cento} até 2015 e, até o final da vigência 
deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzi< em 50% (cinquenta por cento) a taxa 
de analfabetísmo funcíonal. 

Cotejamento 

modalidades da EJA, --t 
:3) impfemer:tar ações d~ alfabetlzação d~

JOVens e adultos com garantia de continuidade 

1 

1 

1 

1 

1 da escolari~_ação básica; 
····--·---~ 
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t-íiar benefício adi-CfOna1 no programa 
na! de transferência de renda para 

_ Jovens e adultos que frequentarem cursos de 

) ) 

META NACIONAL 

1 alf~_betlzação; ···-----·--+---------- ·~------~+-,--,---c-
9.5} realizar chamadas públicas regulares para '. 9.5} realizar chamadas públicas regulares para 
educação de jovens e adultos, promovendo-se : educação de jovens e aduftos, promovendo-se 
busca ativa em regime de colaboração entre busca ativa em regime de colaboração entre 
entes federados e em parceria com entes federados e em parceria com 
<?_~ganizaçõés da sociedade civil; i orga~~zações da s~Eiedade civil; 
9.6) realizar avaliação, por meio de exames ; 9.6) realizar avaliação, por melo de exames 
específicos, que permita aferir o grau de 1 especificos, que permita aferir o grau de 

' alfabet12açáo de jovens e adultos com mais de : alfabetização de jovens e adultos com mais de 
15 {quinze) anos de idade; , 15 {quinze) anos de idade; 

: 9.7) executar açõe·~ de atendl,;,ento ao (à) : 9.7) executar ações de atendímento ao (à) 
i estudante da educação de jovens e adultos 16, {EDUCAÇÃO OE JOVENS E ADULTOS - ! estudante da educação de jovens e adultos por 
: por melo de programas suplementares de EJA), Articular as políticas de educação de i meio de programas suplementares de 
; transporte, alimentação e saúde, ínclusivi? jovens e adultos com outras áreas como 1 transporte, alimentação e saúde, inclusive 

atendimento oftalmológico e fornecimento saúde, esporte, assistência social e cultura, : atendimento oftalmológico e fornecimento 
gratuito de óculos, em articulação com a área fortalecendo o atendimento em rede j gratuíto de óculos, em articulação com a área 
da saúde; ~ da saúde; _ __WWW_ 
9.8) assegurar a oferta de educação de jovens : 9.8) assegurar a oferta de educação de jovens i 
e adultos, nas etapas de ensino fundamental e , e adultos, nas etapas de ensino fundamental e . ' 

: médio, às pessoas privadas de liberdade em ; médio, às pessoas privadas de liberdade em 
1 todos os estabelecimentos penais, , todos os estabelecimentos penaís, 
( assegurando-se formação específica dos : assegurando-se formação especifica dos 1 

1 

professores e das professoras e professores e das professoras e ' 
. imptementação de diretrizes naciona;s em . lmpíementação de diretrizes nacionais em 

j regi"::~ de colaboraçã:?";--------~- -----WWW---·----- regime de __ ~~~lawwwb_o~r~aiçã~º~'--·------

: -. . - ) ' 
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l 9,9)··~poíar técnica e financeir.;mente projetos 
inovadores na educação de jovens e adultos 
que visem ao desenvolvimento de modelos 

----- ------···,.·------------------

adequados às necessidades especificas desses 
(as) alunos (as); 
9.10) estabelecer mecanismos e incentivos 
que integrem os segmentos empregadores, 
públicos e privados, e os sistemas de ensino, 
para promover a compatibilízação da jornada 
de trabalho dos empregados e das ; 
empregadas com a oferta das ações de ' 
alfabetlzaçâo e de educação de jovens e 
adultos; 
9.11) implementar programas de capacitação 

j tecnológica da população jovem e adulta, 
: direcionados para os segmentos com baixos 
: níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos {as} com deficiência, articulando os 
sistemas de ensino, a Rede Federa! de 
Educação Profissional, Cientifica e 
Tecnológica, as universidades, as cooperativas ! 
e as associações, por melo de ações de : 
extensão desenvolvidas em centros 
vocacíonais tecnológicos, com tecnologias 
assistivas que favoreçam a efetiva inclusão 
social e produtiva dessa popo!ação; 

·····-···· ------------------

9.9} apoiar técnica e financeiramente projetos 
inovadores na educação de jovens e adultos 
que vi:;em ao desenvo!vlmento de modelos 
adequados às necessidades específicas desses 
(as} alunos (as}; 
9.10} estabelecer mecanismos e incentivos que 
integrem os segmentos emp<egadores, 
púbticos e privados, e os sistemas de ensino, 
para promover a compatibilização da jornada 
de trabalho dos empregados e das empregadas 
com a oferta das ações de alfabetização e de 
educação de jovens e adultos; 

9.11) implementar programas de capacitação 
tecnológica da população jovem e adulta, 
direcionados para os segmentos com baixos 
níveis de escolarização formal e para os (as} 
alunos {as) com deficiência, articulando os 
sistemas de ensíno, a Rede federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológlca, 

l as universidades, as cooperativas e as l 
l associações, por melo de ações de extensão l 
' ' 1 desenvolvidas em centros vocacionais i 

tecnoiógicos, com tecnologias assistívas que 1 

favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva 

dessa P:~pu!ação; ...... . 
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: 9.12) considerar, nas pc;i!íticas públíQs de i 
! jovens e adultos, as necessidades dos idosos, . 

. com vistas à . 
promoção de políticas de erradicação do 

analfabetismo, ao acesso a tecnologias 
educacionais e atividades recreativas, 
culturnis e esportivas, à implementação de 
programas de valorização e compartilhamento 
dos conhecimentos e experiência dos idosos e 
à Inclusão dos temas do envelhecimento e da 
velhice nas escolas. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% {vinte e 
cinco por cento), das matrículas de educação 
de jovens e adultos, nos ensinos fundamental 
e médio, na forma Integrada à educação 
profissional. 

1 Estratégias ?fano Nacional: li 
10.1) manter programa nacional de educação 
de jovens e adultos voltado à conclusão do 
ensino fundamental e à formação profissional 
inicia!, de forma a estimular a conclusão da 

~-~ütaI~-º bási::~-------------~ ________ 
10.2) expandir as matrfc.ulas na educação cie 
jovens e adultos, de modo a articular a 
formação inicial e continuada de: 
trabalhadores com a educação profissional, : 
objetivan~? a elev~ção do nível dei 

.. l. 

) ) 

9.12) considerar, nas políticas públicas de 
jovens e aduftos, as necessidades dos Idosos, 
com vistas a 

' promoção de políticas de erradicação do 
1 

analfabetismo, ao acesso a tecnologias 

educacionais e atividades recreativas, culturais 
e esportivas, à implementação de progfamas 
de valorização e compartilhamento dos 

' 
: conhecimentos e experiência dos idosos e à 
i inclusão dos temas do envelhecimento e da 

velhice nas escolas, 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matriculas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na forma integrada à educação 
profissional. 

Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 1 
110.1) manter programa nacional de educação 
, de jovens e adultos voltado à conclusão do 
1 ensino fundamental e à formação profissional 

' inicial, de forma a estimular a conclusão da : 

------· educação básica; i 
·ia.21 expandi;:-., matrículas na educação dn 
jovens e adultos, de modo a articular a 
formação initial e continuada de trabalhadores : 
com a educação profissional, objetivando ª' ' elevação do nível de escolaridade do i -----------------·--· ·--· 

, 
-.) ; 

'_i 

_Po; 
i:'í"i 

-]V\f..-2 
.. e; )ç"1 

.~· 
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escoraridade do trabalhador da 

, trabalhadc:ra; ·-------+----·--·-------
! 10,3) fomentar a integração da educação de 
: jovens e adultos com a educação profissional, 
· em cursos planejados, de acordo tom as 

características do público da educação de 
jovens e adultos é considerando as 

i especificidades das populações itinerantes e 
j do campo e das comunidades indígenas e 

quilombo!as, inclusive na modalidade de 

) 

: trabalhador e da trabalhadora; 

10.3) fomentar a lntegração da educação de 
jovens e adultos com a educação profisslona!, 
em cursos planejados, de acordo com as 
características do público da educação de 
jovens e adultos e conslderando as 
especificidades das populações itinerantes e 

; do campo e das comunidades indígenas e 
i quilombolas, inclusive na modalidade de 
' 

educação~~d~i~stâ=·~n=c=ia2; __________ -+-------~ --------~···i educação a distância; 
10.4) ampliar as oportunidades profissionais 
dos jovens e adultos com deficiência e baixo 
nível de escolaridade, por meio do acesso à 
educação de jovens e adultos articulada à 
educaçã~ .. P.:ofissiona!; 
10.5) implantar programa nacional de 
reestruturação e aquisição de equipamentos 
voltados a expansão é à melhoria da rede 
físlca de escolas públlcas que atuam na 
educação de jovens e adultos integrada à 
educação profissional, garantíndo : 
acessibilidade à pessoa com deficiência; 
10.6) estiffiular a diverslfk:ação currícular da j 

educação de jovens e adultos, articulando a , 
formação básica e a preparação para o mundo : 
do trabalho e estabelecendo inter-relações 

10.4) ampl!ar as oportunidades profissionais 
dos jovens e adultos com deficiência e baixo 
nível de escolaridade, por meio do acesso à 
educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; -· 

META NACIONAL 

---·-·---·----+-------- ' 
10.6) estimular a···diveíSificação çUrriêuiar da--1 
educação de jovens e adultos, arttculando a : 
formação básica e a preparação para o mundo i 

entre teo~!~ e prática,_ nos ei~~~_,d,,a:.<:::ic:ê.,n:::cí.,a,_, _,do::.J _______ ~ ____ _ 
do trabalho e estabefecendo ínter~relações 

_..c..:•c:cn~~~ teeiria .. ~ .. prát.ica, nos eixos da clência, do 

' 
.-~, ' 

tfj' 
' . -C"~i~ ,; .. -. 

·"f::::t" V • 

'-.f,'-f . h! 
' 1 

-- 1 • 
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-----··----~---------------···--··-------

trabafho, da tecnofogia e da cultu.-a e trabalho, da tecnologia e da cultura e 
cldadanla, de forma a organizar o tempo e o cidadania, de forma a organizar o tempo e o 
espaço pedagógicos adequados às espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos e alunas; caracterfsticas desses alunos e alunas; 
·=.:.~~~~~~~=.cc~=:co.=c~---..+-----------------..+~~~ 

10.7) fomentar a produção de material 4. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUtTOS - EJA}. 10.7) fomentar a produção de material 
didático, o desenvolvimento de currículos e Incentivar a construção de propostas didático, o desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, os instrumentos de político-pedagógicas, considerando as faixas metodologlas específiCTis, os instrumentos de 
avaliação, o acesso a equipamentos e de idade, em conformidade com as avaliação, o acesso a equipamentos e 

: laboratórios e a formação continuada de peculiaridades da etapa do ciclo de vida em laboratórios e a formação continuada de : 
docentes das redes públicas que atuam na que se encontram docentes das redes públicas que atuam na l 
educação de jovens e adultos articulada à educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; 5. (EDtJCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS~ EJA}. educação profissíonal; 

Assegurar o fornecimento 
didático pedagógico aos 
professores, de acordo 
especificidades, bem como 

L.----········-____________ .J...::::incentivo à leitura. 

de material 
alunos e 

com suas 
materiais de 

10.8} fomentar a oferta pública de formação 10.S) fomentar a oferta pública de formação 
ínicial e continuada para trabalhadores e lnicíal e continuada para trabalhadores e 
trabalhadoras artículada à educação de jovens trabalhadoras articulada à educação de jovens 

' e adultos, em regime de colaboração e com ! e adultos, em regime de colaboração e com 
apolo de entidades privadas de formação j apoio de entidades prlvadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e i profissional vinculadas ao sistema sindica! e de 

'', ' 

1 ; 
de entidades sem fins lucrativos de , entidades sem fins lucrativos de atendimento à ~ 
atendimento à pessoa com deficiência, com ! pessoa com deticif>ncia, com atuação exclusiva ,- j~,.! 

"' ' atuação exclusiva na modalida~~,2;____ ; 1:1.;) modalidade; " -~ 

10,9) instltucionalizar programa nacional de META NACIONAL .· ~~~!,,· 
... ~.~§.iStência ..... ~!?. ... -estudante, come_r2e::.e:.;n::.d::.e::.nd::.O'""------------------'-------- ----------- \~ í 

,. ' 
,.-~ ! 
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1 ações de assistência social, financeira e de ~ 
1 apoio psicopedagóglco que contribuam para ) 
: garantir o acesso, a permanência, a 

aprendizagem e a conclusão com éxlto da 
educação de jovens e adultos articulada à 
e~-~~~ção profissíonal; 
10.10) orientar a expansão da oferta de 1 
educação de jovens e adultos articulada à 1 

j educação profissional, de modo a atender às 1 
: pessoas privadas de liberdade nos: 

estabelecimentos penais, assegurando~se 

: formação específica dos professores e das 

' professoras implementação de diretrizes e 
nacionais e.~ .. '..~gime de colaboraç.'.io; 

10.11) implementar mecanismos de 
reconhecimento de saberes dos jovens e 
adultos trabalhadores, a serem considerados 
na articulação curricular dos cursos de 

formação inicial e continuada e dos cursos 
té:cnicos de nível médio. 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação 
profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo 
menos 50% {cinquenta por cento} da 
expansão no segmento público 

1 Estratégias Plano Nacional; :::: li 
11.1) exp~.~éi~ as matrículas de educação 

) 

1 

1 . . . 
1 
• • • • 

Estratégias Plano Municipal li 
----~-··· 

) 

. .. ~-··· 

10.10) orientar a expansão da oferta de 
educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional, de modo a atender às 
pessoas pr1vadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais, assegurando-se 
formação específica dos professores e das 
professoras e implementação de diretrizes 

nacionais erf! .. reglrne de colaboração; 
10.11) implementar mecanismos de 
reconhecimento de saberes dos jovens e 
adultos trabalhadores, a serem considerados 
na artículação curricutar dos cursos de 
formaç5o inicial e continuada e dos cursos 
técnicos de nível médio. 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação 
profissional técnica de nive! médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo 
menos 50% (cinquenta por cento} da expansão 
no segmento público 

Cotejamento 

META NACIONAL 
1 

;--..:. 

""'< (j\~ 1 

. 

. 



) ) 

profissional técnica de nível médio na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, levando em consideração a 
responsabilidade dos Institutos na ordenação 

territorial, sua vinculação com arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais e 
regionais, bem como a interiorização da 
educação profissional; 

11.2) fomentar a expansão da oferta de META NACIONAL 
educação profissional técnica de nível médio 
nas redes públicas estaduais de ensino; 
11.3) fomentar a expansão da oferta de META NACIONAL 
educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação a distância, com a 
finalidade de ampliar a oferta e democratizar 
o acesso à educação profissional pública e 
gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

11.4) estimular a expansão do estágio na 11.4) estimular a expansão do estágio na 
educação profissional técnica de nível médio e educação profissional técnica de nível médio e 
do ensino médio regular, preservando-se seu do ensino médio regular, preservando-se seu 
caráter pedagógico integrado ao itinerário caráter pedagógico integrado ao itinerário 
formativo do aluno, visando à formação de formativo do aluno, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade qualificações próprias da atividade profissional, 
profissional, à contextualização curricular e ao à contextualização curricular e ao 
desenvolvimento da juventude; desenvolvimento da juventude; 
11.5) ampliar a oferta de programas de META NACIONAL 
reconhecimento de saberes para fins de 
certificação profissional em nível técnico; 

~ 

I~ 

"'·~· . . 
'' . <S\' . 

4' 
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11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas 
de educação profissional técnica de nível 
médio pelas entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e 

entidades sem fins lucrativos de atendimento 

à pessoa com deficiência, com atuação 
exclusiva na modalidade; 

11.7) expandir a oferta de financiamento 

estudantil à educação profissional técnica de 
nível médio oferecida em instituições privadas 
de educação superior; 
11.8) institucionalizar sistema de avaliação da 
qualidade da educação profissional técnica de 

nível médio das redes escolares públicas e 

privadas; 

11.9) expandir o atendimento do ensino 

médio gratuito integrado à formação 

profissional para as populações do campo e 

para as comunidades indígenas e quilombolas, 
de acordo com os seus interesses e 
necessidades; 
11.10) expandir a oferta de educação 
profissional técnica de nível médio para as 
pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

11.11) elevar gradualmente a taxa de 
conclusão média dos cursos técnicos de nível 

) ) 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

11.11) elevar gradualmente a taxa de 
conclusão média dos cursos técnicos de nível 

vº 
.(-

C'-~ 

Sl:C--: 
'5'~' 
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médio na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica para 90% 
(noventa por cento) e elevar, nos cursos 

presenciais, a relação de alunos (as) por 

professor para 20 (vinte); 
11.12) elevar gradualmente o investimento 

em programas de assistência estudantil e 
mecanismos de mobilidade acadêmica, 
visando a garantir as condições necessárias à 
permanência dos (as) estudantes e à 
conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 
11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais 
e regionais no acesso e permanência na 
educação profissional técnica de nível médio, 
inclusive mediante a adoção de políticas 

afirmativas, na forma da lei; 

11.14) estruturar sistema nacional de 
informação profissional, articulando a oferta 
de formação das instituições especializadas 
em educação profissional aos dados do 
mercado de trabalho e a consultas 
promovidas em entidades empresariais e de 
trabalhadores. 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na 
educação superior para 50% {cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% {trinta e três 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 

) 

2. Articular, junto aos órgãos envolvidos, 
uma periódica revisão e adequação à 
exigências para o desenvolvimento de 
cursos básicos, técnicos e superiores da 
educação profissional, observadas as oferta: 
do mercado de trabalho, em colaboração 
com os sindicatos patronais e do 
trabalhadores. 

médio na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica para 90% 

(noventa por cento) e elevar, nos cursos 
presenciais, a relação de alunos (as) por 
professor para 20 (vinte); 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na 
educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 {dezoito) a 24 

-.--
0-
IJ\ k' 0\· 1 • 

. ; 

. ; 
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(vlnte e quatro} anos, ass'egurada a qualídade 1 
da oferta e expansão para, pelo menos1 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, no 
segmento pú,blico. 

J Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Munkípal 

12.1} otimizar a capacidade Instalada da 

estrutura físíca e de recursos humanos das 

institui.ç:ões públicas de educação superior, 
mediante ações planejadas e coordenadas, de 
forma a ampliar e interiorizar o acesso à 
graduação; ~-----
12.2} ampliar a oferta de vagas, por meio da 
expansão e interiorização da rede federal de 
educação superior, da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
e do sistema Universidade Aberta do Brasil, 

considerando a densidade populacional, a 
oferta de vagas públicas em relação à 
população na idade de referência e 
observadas as características regionais das 
micro e mesorregiões definidas pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ···· 
IBGE, uniformizando a expansão no território ! 

nacional; ! 
12,3) elevar gradualmente a taxa de i 
conclusão média dos cursos de graduação : 

1 presenciais nas universidades públicas para : 

1 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, : 

) 

1 

(vinte e quatro) anos, assegurada a qua!fdade 
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matfículas, no 

_ segmento público. 

li Cotejamento l 

: 
META NACIONAL 

l 
-----------------~ .. ---;' 

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão 
média do'i cursos de graduação presenciais nas 
un·1versidades púbncas para 90% (noventa por 
cento), ofertar, no mfnl~?, um terço das va_ga~--
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um terço das vagas em cursos noturnos e em cursos noturnos e elevar a relação de 
elevar a relação de estudantes por professor estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), 
{a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de mediante estratégias de aproveitamento de 
aproveitamento de créditos e inovações créditos e inovações acadêmicas que valorizem 

acadêmicas que valorizem a aquisição de a aquisição de competências de nível superior; 
competências de nível superior; 

12.4) fomentar a oferta de educação superior 5. (EDUCAÇÃO SUPERIOR). Estabelecer 12.4) fomentar a oferta de educação superior 

pública e gratuita prioritariamente para a parcerias, entre as escolas Municipais e pública e gratuita prioritariamente para a 
formação de professores e professoras para a Estaduais e as Instituições de Ensino Superior formação de professores e professoras para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de para a criação de equipes multidisciplinares educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, bem corno para {Psicopedagogas, Assistentes Sociais, ciências e matemática, bem corno para 
atender ao défice de profissionais em áreas Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, Terapeutas atender ao défice de profissionais em áreas 
específicas; Ocupacionais), para o atendimento da especificas; 

Educação Infantil ao Ensino Médio; 

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de 12.5) ampliar as políticas de inclusão e de 
assistência estudantil dirigidas aos (às) assistência estudantil dirigidas aos (às) 
estudantes de instituições públicas, bolsistas estudantes de instituições públicas, bolsistas 
de instituições privadas de educação superior de instituições privadas de educação superior e ·_J 

e beneficiários do Fundo de Financiamento beneficiários do Fundo de Financiamento 
Estudantil - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, Estudantil - FIES, de que trata a Lei nº-10.260, 
de 12 de julho de 2001, na educação superior, de 12 de julho de 2001, na educação superior, 
de modo a reduzir as desigualdades étnico- de modo a reduzir as desigualdades étnico-
raciais e ampliar as taxas de acesso e raciais e ampliar as taxas de acesso e 
permanência na educação superior de permanência na educação superior de 
estudantes egressos da escola pública, estudantes egressos da escola pública, 
afrodescendentes e indígenas e de estudantes afrodescendentes e indígenas e de estudantes 
com deficiência, transtornos ~lobais do com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas hábilidades ou 
superdotação, de forma a apoiar seu sucesso 
acadêmico; 

~~--

12.6) expandir o financiamento estudantil por l 
meio do Fundo de Financiamento Estudantil -
FIES, de que trata a lei n" 10.260, de 12 de 

~ [ulhQ. de 2001, com a constituiç5.o de fundo 
' garantidor do financiamento, de forma a 

' 

) ) 

dispensar progressivamente a exigência de : , 

fi~OG ___ ~ 
12.7) assegorar, no mínimo, 10% (dez por: 8. (EDUCAÇÃO --SUPERIOR). Incentivar o 12.7} assegurar, no mínimo, 10% (dez por 
cento) do total de créditos curriculares ' desenvolvimento junto às Instituições de ' cento) do total de créditos curriculares 

' l e:..lgidos para a graduação em programas e Ensino Superior de projetos de Ciência, exlgídos para a graduação em programas e ' 

1

, pro;etos de extensão universitária, orie"tando Tecnologia e Extensão, voltados para a projetos de extensão universitária, orientando ' 
sua ação, prioritariamente, para áreas de n1elhoria da qualidade de vída da população, 1 sua ação, prioritariamente, para áreas de 

1 grande pertinência social; valorizadas e respeitadas as características e i grande pertinência social; 
l necessidades locais e regionaís; 

12.8) ampliar a oferta de estágio como parte 12.8) ampll;~ a oferta de estágio como parte ! 
' da formação na educaçãó superior; da formação na educação superior; ~ 

12.9) ampliar a participação proporcional de 12,9) ampllar a participação propor~ion,al de ! 
grupos historicamente desfavorecidos na '. grupos historicamente desfavorecidos na : 
educação superior, inclusive mediante a 1 educação superior, inclusive mediante a 1 

adoção de políticas afirmativas, na forma di adoção de políticas aftrmatlvas, na forma da i 
le1; lei; j 
12:.10) assegur.~r condíções de. acessibilida_d_e 6. (EDÜCAÇÃO SUPERIOR). Implementar-; 12 10) assegurar- condições d-e ~cess1bllidade j 

1 nas instituições de educação superior, na ! programas informativos e de incentivo ao ] nas lnstltu1ções de educação superior, na 1 

i forma da ~~gislaçào; __ljovem do ---~nsin~_ .. médio de ~la publ!~l_forma da legislação; 
-~---

ÍCG 

·'~ 
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:: . ' 
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) ) 

!~~-~··-·-·-· 

' 
! sobre cursos e p;.ofíssões, ofertas e vagas, 1 

\

, políticas de amparo e/ou financiamento ao 
estudante universitário no que se refere ao \ 

-----·--·--·--··--·, 

! acesso e permanência no ensino superior; 

12.11) fomentar estudos e pesquisas que 
analisem a necessidade de articulação entre 
formação, currículo, pesquisa e mundo do 
trabalho, considerando as necessldades 
econômi~as, .so~iais ~~ultura~s dp~~~. 
12.12) consolídar e ampliar programas e 
ações de incentivo à mobilidade estudantil e 

\

, docente em cursos de graduação e pós~ 1 
graduação, em âmbito na clonai e 

; Internacional, tendo em vista o . 
i enriquecimento da formação de nível 1 

superior; _ 
12,13} expatidir atendimento específico a j 

' populações do campo e comunidades '! 

indígenas e quilombolas, em relação a acesso, 
' permanência, conclusão e formação de , 

prof!_ssiona_is para_atuaç~o nes~_as PºR!-Jlações; 
12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta 

1

, de formação de pessoal de nível superior, 
destacadamente a que se refere à formação 

, nas áreas de ciências e matém<ltlca, ! considerando as necessidades do 
~:;.senvolviment~ País, a .~ção 

~----------·--~-·-~··--··-tu·.-11) f0mentar estudos e pesquisas que \ 

J analisem a necessidade de articulação entre _ 
f formação, currículo, pesquisa e mundo do 1· 

: trabalho, considerando as necessidades 

·-~··--··--··--·--·--·--.. : econ_~micas, sociais e culturais do País; .. i l 12.i2) consolidar e ampliar programas e ações 1 
i de lncentivo à mobiildade estudantil e docente , 

1
, em cursos de graduação e pós-graduação, em ' 
, ãmbíto naclona! e internacional, tendo em 1 

'I vista o enriquecimento da formação de nível : 

: superior; \ 

! 12.13} expandir 3tendiffiento . específico ª-.\' 
, populações do campo e comunidades 

indígenas e quílombo!as, em relação a acesso, i' 

permanência, conc:lusão e fonnação de 

··--·--·--·--· profi.~siona~s para atuação nessa~ populações; ' 
12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta 

' de formação de pessoal de nível superior, 

1 
destacadamente a que se refere à formação 

, nas áreas de ciências e matemática, 
1 considerando as necessidades do 

----·--·-~··-~··-~·--_:_.~esenv~ivimento do País, a . inovação 
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:tecnoló@~ffielh~ã"Qua!idad~dal 
e~ucação básica;_ ·-·~---- --· 
12,15) institucionalizar programa de 
composição de acervo digitar de referências 

bibliográficas e audiovisuais para os cursos de 
graduação, assegurada a acessibilidade às 

pess~~E~.dehciênci~-·-·----
12.16) consolidar processos seletivos 

.
1 

nacionais e regionaís para acesso à educaçào 
superior como forma de superar exames 
~ula~isolad~ _____ ___J 
i lZ.17) estimular mecanismos para ocupar as ! 
' vagas ociosas cm cada período letivo na 1 
\ :ducação superior pública; ; 
r--t.18} estimular a expansão e r€estruturação ! 

das instituições de educação superior 1 
estaduais e municipais cujo ensino seja j 

gratuito, por meio de apoio técnico e [ 
financeiro do Governo Federal, mediante ' 
termo de adesão a programa de 

, reestruturação, na forma de regulamento, que 
1 considere a sua contribuição para a ampliação 
\ de vagas, a capacidade fiscal e as 
l necessidades dos sistemas de ensino dos , 
, entes mantenedores na oferta e qualidade da ] 
1 educação básica; 
!12.19) reestruturar com ênfase na melhoria ! 
Lde_e_r:~s e qualidade da dec!são~o prazo d~ ---

) 

! tecnológica e a melhoria da qualidade dal 
1 educação básica; 

~--

jl2.15) institucionalizar programa de 
j composição de acervo digital de referências ; 
1 bibliográficas e audiovisuais para os cursos de ! 
1 graduação, assegurada a acessibilidade às j 

---ri ~p_es_soas com deficiência; ·-~-- i 

I META NACIONAL 1 
1 1 
1 1 

112.17) estimular mecanismos para 
l vagas ociosas em cada período 
1 educação superior pública; 
1 META NAaONAL 

l 
1 

l 
l 
1 

1 

·-·-·------~-·_l ___ . 
[ META NACIONAL 

ocupar as 
letivo na 

·-·----------·-L--~--·---·-----



) ) 

·---------------1 ·---12 (dois) anos, os procedtmentos adotados na 1 

área de avaliação, regulação e supervisão, em 1 
relação aos processos de autorização de \ 1 

cursos e instituições, de reconhecimento ou \ 1 

renovação de reconhecimento de cursos l 
1 

superiores e de credenciamento ou ' 

( recredenclamento de lnstttulções, no âmbito 
1 
' 

l do 2!_ste~J~~~~~tj~en~ín~_;_----~~-~- i - ,-----METANACIONAL _______ 
\ 12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de 

1 
[ Financiamento ao Estudante do Ensino 

1 Superior - f1($, de que trata a Lei nº 10,260, 1 
1 de 12 de iu!ho de 2001, e do Programa 1 
1 ' Universidade para Todos - PROUNI, de que \ 
1 

1 trata a lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 1 

\ os benefícios destinados it concessão de 1 
j financiamento a estudantes regularmente 
, matriculados em cursos superiores presenciais 
1 ou a distância, com avaliação positiva, de 

acordo com regulamentação própria, nos 

processos conduzidos pelo Ministério da 1 

Educação; 1 t-1 12.21} fortalecer as redes físicas. de ; META NACIONAL 
\ laboratórios multlfuricionais das IES e ICTs nas i 1 

' ! áreas estratégicas definidas pela política e , 1 
1 

1 estratégias nacionais de ciência, tecnologia e 1 
' inovação. l 

' 
Meta 13: elevar a qualidade da educação Meta 13: elevar a qualidade da educação 
superior é ampliar a proporção de mestres e ._,,,----·-----·--· superior e ampHar a proporção de mestres e 

·-------·----- <------·-----·------·--~--C 
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doutores do corpo docerlte- _em efetivo 
exercício no conjunto dó sisteina de educação 
superior para 75% (setenta e cinco-por cento), 

sendo, do total1 no mínimo; 35% (trinta e 
cínco-p_or cento) doutores: 

) 

J Estratégias Plano Nacional: 

13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de 1 
1 Avaliação da Educação Superior - S!NAES, de 1 
! que trata a lei nº 10.861, de 14 de abril de 

) 

li 

doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de educação 

superior para 75% (setenta e cinco por cento), 
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco 
por cento) doutores. 

COtejamento· 

META NACIONAL 

1 

1 2004, fortalecendo as ações de avaliação, 

t_!egulaçáo ~':_s~.e_ervisão; ~---~~-- ------------------------4-----------------~-~-----~---l 
! 13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional META NACIONAL ! 
1 de Desempenho de Estudantes - ENADE, de 1 

1 modo a ampliar o quantitativo de estudantes 
1 e de áreas avaliadas no que diz respeito à 
' aprendizagem resultante dl) graduação; 
~·-·------·------~-·---- --~-~--~---~-~--------~-----~-~-----·---------------< 

13,3) induzir processo contínuo de META NACIONAL 
autoavaliação das instituições de educação I 
superior, fortalecendo a participação das 
comissões próprias de avaliação, bem como a 1 

aplicação de instrumentos de avaliação que ! 
orientem as dimensões a serem fortalecidas, 1 

destacando-se a qualificação e a dedicação do ! 
1 c~p<:jocen!~-------·-____ L __ ~--~---- __ 
G3.4) promover a melhoria da qualidade dos j - --------t-------M._ET_A_N_A_C_l_O_N_A.-L ________ _ 

! cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio j 
lJa aplicação de instrumento próprio-~~----- ----~--~-----~~--_J _____ _ ----

.. 

i 
/'<>· 
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1 
avaliação aprovado pela Comissão Nacional de 1 

, Avaliação da Educação Superior · CONAES, \ 
! integrando-os às demandas e necessidades 1 
l das redes de educação básica, de modo a 1 
1 permitir aos graduandos a aquisição das 

qualíficações necessárias a conduzir o 
processo pedagógico de seus tuturos alunos 
(as), combinando formação geral e especifica 
com a prática didática, além da educação para 
as relações étnico-raciais, a diversidade e as 
~~~_!i:!,ades ~as PE'.Ssoas com de~ciên~ía;_ 
13.5) elevar o padrdo de qualidade das 

\ universidades, direcionando sua atividade, de 1 
1 modo que realizem, efetivamente, pesquisa 

) 

! instltucionaliiada, articulada a programas de 1 

l pós·grad':1ação. stticto sensu; ·-~-----_]-------~·-~-----~-~-~- __ 
13.6) substituir o Exame Nacional de 1 
Desempenho de Estudantes - ENADE aplicado ! 
ao final do primeiro ano do curso de j 
graduação pelo Exame Nacional do Ensino I 
Médio ENEM, a fim de apurar o valor 1 

r__S!gregado ~_!?~-9::1~t?~~~radu.aç~o; --------!.-----~---~-~--~-~--·--~--~-~-~~ 

) 

META NACIONAL 

, 13.7) fomentar a formação de consórcios 1 META NACIONAL 
) entre 1nstitu1ções públicas de educação 1 :1 

! superior, com vistas a potencializar a atuaçãol ! :C'-1 Nf 
! regiona!, inclusive por meio de plano de L li ~ 1-.. 
1 

'lJ'" ' ~'.·,· L~;sç_:g_º:r:1_~_~:en;_,o_r~~:-~-1~~~i;~e_' _r:_~_:,_:~_':_1d_o~ ~~---------------- ----------~---------J ~~ '~, 
: l 1 . . . 

.,, . 
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) 

r-in-te_r_n_ac-iona_I _ as--á-trvl-d-ad_e_s ~ de-.-n-sl-no-, T----- -i------------ - -----
l·~;~i)uis:~~=:en~~~ualmente a taxa de ~- --------------113, 8) elevar gradualmente a taxa de condusão 1 
1 conclusão média dos cursos de graduação l média dos cursos de graduação presenciais nas j 

presenciais nas universidades públicas, de l universidades pUbllcas, de modo a atingir 90%; 
modo a atingir 90% {noventa por cento) e, nas (noventa por cento} e, nas instituições ! 
·instituições privadas, 75% (setenta e cínco por I 1 privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em ( 
cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos ! 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de 1 
resultados de aprendizagem, de modo que, ! 1 aprendizagem, de moda que, em 5 (cinco) ! 

\ em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta \ i anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos ! 
\por cento) dos estudantes apresentem ' ' estudantes apresentem desempenho positivo 

desempenho positivo igual ou superior a 60% 1 1 igual ou suµi;:r\or a 6Q<'A> (sessenta por cento) no ! 
(sessenta por cento} no Exame Nacional de 1 Exame Nacional de Desempenho de 1 
Desempenho de Estudantes ~ ENADE e, no j Estudantes ~ ENADE e, no último ano de 1 

último ano de vigência, pelo menos 75% 
1 (setenta e cinco por cento) dos estudantes 
\ obtenham desempenho positivo igual ou 
1 superior a 75% (setenta e cínco por cento) I 
) nesse exame, em cada área de formação i 

profissional; 1 
-13-.9)-f;~onlover a formação inic:í;i---;;;-.---~-~·-·-----·-·-· 

continuada dos {as) profissionais técnico-
admin!strativos da educação superior. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de 
matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 
modo a atingir a titulaÇão anual de 60.000 
{sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco 

vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por 1 
cento) dos estudantes obtenham desempenho 1 
positivo igual ou superior a 75% (setenta e 1 

cinco por cento> nesse exame, em cada área de 1 
formação profisslonal; ! 

1 

13,9} promover a formação ínlcial e ! 
continuada dos (as) profissionais técnico- l 
administrativos da educação superior. 

META NACIONAL 

mil) doutores, 
~ ----------~L-----------------~----·-·-·---~--~-~~~--~~---
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1 Estratégias Pl3no Nacf~nal: li 
114.1} expandir o financiamento da pós~\ 

I graduaç.'io stricto sensu por meio das agências 1 
f oficiais de fomento; 1 

j 14.2) estimular a integração e a atuação 1 
articulada entre a Coordenação de 

\ Aperfeiçoamento de Pessoal d.e l.Jível Superior 

) ) 

Estratégias Plano Municipal li Coteja_mento 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

l ~=~ _ªs agências est~ de ~~ento à ------------------------ -~ 
! 14.3) expandir o financiamento estudantil por META NACIONAL \ 

1 meio ~Fies à pós"graduação !itric.to ~;- -----·--·---~----~-----------------~------J 
' 14,4) expandir a oferta de cursos de pós-

1

14.4) expandir a oferta de cursos de pós~ ! 
graduação stricto sensu, utiHzando inclusive graduação ~ricto sensu, utilizando i~cluslve ! 
metodologias, recursos e tecnologias de j metodolog1as, recursos e tecnologias de 
educação a distância; l I educação a distância; 
14.5) Implementar ações para reduzir~ ----- 114.5) irnplementa~~çõ;sp;:;;-~e<fuzir as 
desigualdades étnlco~raciais e regionais e para 1 I desigualdades. étníco·raciais e regionais e para 
favorecer o acesso das populações do carnpo 1 I favorecer o acesso das populações do carnpo e 

] e das comunidades indigenas e quilombo!as a ( I das comunidades indígenas e quilombo/as a 

\ programas de mestrado e doutorado; ·---·---·-------- --tpro~ra~ de mestrado ~doutorad~º~'--! 14:6) am~-;fert;de programas de pós- ; I META NACIONAL --~l 
l graduação stricto sensu, especialmente os de .

1 
I 1 

j doutorado, nos campi novos abertos em . . 1 

I decorrência dos programas de expansão e ! 1 ! 
I interiorização das Instituições superiores 1 ! j 

r~bi\'~~~,.~-;,~pandi;progr~r'.iaci;3cervo ~ --- i 14.7)~;in~ndi;progr:made ª~~~1 
~~~~~ b1bhograf1cas para os L ___ --------------------~t~ de referenc1a~~bl~llogra!icas para os 1 
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) 

Í cursos de pós·graduação, assegurada a,-~~--~-----~--------------- cursos de pós~graduação, assegurada --ãl 
acessibilidade às pessoas com deficíênci~--~I----~-- acessibilidade às pessoas com deficiência; 1 
14.8) estimular a participação das mulheres ------------+-14.8) estimular a participação das mulheres 1 
nos cursos de pós-graduação strlcto sensu, em nos cursos de pós~graduação stricto sensu, em li 

particular aqueles ligados às áreas de particular aqueles ligados às áreas de 
Engenharia, Matemática, Física, Química, Engenharia, Matemática, física, Química, 1 
Informática e outros no campo das ciénclas; Informática e outros oo campo das ciências; _j 

'14.9) consolidar programas, projetos e ações META NACIONAL 
1

1 

que objetivem a internacionafi1ação da 

1 pesquisa e da pós~graduação brasileiras, 
1 incentivando a atuação em rede e o I 
1 fortalecimento de grupos de pesquisa; 
! 14.10) promover o intercâmbio científico e i 

tecnológlco, nacional e internacional, entre as ! 

!nstit~lções de ensino, pesquisa e exten_sâ~--i--------·--·-------·--·-
14.11) ampliar o investimento em pesquisas j 
com foco em desenvolvimento e estímulo à ~ 

Inovação, bem como incrementar a formação l 
de recursos humanos para a inovação, de 

1 modo a buscar o aumento da competitividade 1 
' 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

~~~r:::pr~~~~~Eas~!~~Plt?i,!::a;_~-·--·r-------------------------------+--·--·--------·---------·---~ 
14.12) ampliar o investimento na formação de ] META NACIONAL ! 
doutores de modo a atingir a proporção de 4 I l - 'r.Q 

. 1 . ·~. 
!quatro) doutor~ po~O (ml~abitantes; ·--------~·-~·~----------------~·-~--1 ()"'_ ~ 
14.13} aumentar qualitativa e 1 META NACIONAL : -E:''~ quantitativamente o desempenho científico e ' , · 
tecnológico do País e a competitividade 1 · -1i 

_i_nt~_rn_a_ci_on_a_I _da __ p_es_q_u_is_a __ b_r_aslh_:ira~.-~~-----------~--~-~-----~!___ : } 
1 

. 



) ) 

1 amf;liai1do a cooperação científica Co:r~---~·---·---------T l 
empresas, Instituições de Educação Superior - 1 1 

\ IES e demais Instituições Clentff!cas e 1 J 

~Tecnológicas - !CTs; --1----------------------j 
I 14.14} estimular a pesquisa cíentífica e de 1 META NACIONAL 
l inovação e promover a formação de recursos 1 

. humanos que valorize a diversidade regional e ! 
a biodiversidade da região amazônica e do ! 
cerrado, bem como a gestão de recursos ! 
hidricos no semiárldo para mitigação dos , 
efeitos da seca e geração de emprego e renda ! 
na região; +-

\ 14.15) estímular a pesquisa aplicada, no j i 
. âmbito das !ES e das ILTs, de modo a I ( 
1 incrementar a inovação e a produção e , 

META NACIONAL 

' registro de patentes. ' 
Meta 15: garantir, ·em regime de colaboração l. (FORMAÇAO E VALORIZAÇAO DO Meta 15: garantir, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Da entre a Uníão, os Estados, o Distrito Federa! e 
os Municípios, no prazo de -1 (um) ano de condições efetivas para que, no prazo de os Municípios, no prazo de 1 (um} ano de 
vigência deste PNE, política nacional de anos, todos os Professores em exercícío n1 vigência deste PNé, política nacional de 
formação dos profissionais da educação de município tenham formação em nível superio formação dos profissionais da educação de que 
que tratam os incisos I, li e !li do caput do art. correspondente à sua área de atuaçã1 tratam os incisos !, ll e !Ir do caput do art. 61 da 
61 da lei n" 9.394, de 20 de dezembro de profissional; lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
1996, assegurado que todos os professores e assegurado que todos os professores e as 
as professoras da educação básica possuam professoras da educação básica possuam 
formação específica de nívef superior, obtlda formação específica de nível superior, obtida 
em curso de llcenciatura na área de em curso de !Jcenclatura na área de 
conhecimento em que atuam. 

-·----------·-~-~--~----
conh~~~ento em que atuam. --

.;z92 
,,,- ' 



) 

(Estratégias Plan~-Nacio~I: : li Estraté~as Plano MunicI§\1. 

= 
li Coteja menta 1 . . 

15.1} atuar, conjuntamente, com base em 15.1) atuar, conjuntamente, com base em 
plano estratégico que apresente diagnóstico plano estratégico que apresente diagnóstico 
das necessidades de formação de proflss1onais das necessidades de formação de profissionais 
da educação e da capacidade de atendimento, da educação e da capacidade de atendimento, 
por parte de instituições públicas e por parte de instituições públicas e 

j comunltárias de educação superior existentes comunitárias de educação superior existentes 
nos Estados, Distrito federal e Municípios, e nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e 

! defina obrigações recíprocas entre os defina obrigações recíprocas entre os 
1 partfcipes; _partfclpes; 1 

- --- -- -------j j lS.2) consolidar o financiamento estudantil a l META NACIONAL 
1 estudantes matriculados em cursos de 1 

[ licenciatura com avaliação positiva pelo l ! 
1 

Sistema Nacional de Avallação da Educação 1 
Superior S!NAES, na forma da Lei nQ 10,861 1 1 

de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização 1 1 

do saldo devedor pela docência efetiva na 1 1 

rede pública de educação básica; ! 
~--~·~· ------~-~-~-~~----------

15.3~ ampliar programa permanente de ! 15.3) ampliar programa permanente de 
] iniciação à docêncía a estudantes Iniciação à docência a estudantes matriculados 
1 matriculados em cursos de hcenciatura, a fim j em cursos de Hcenc·1atura, a fim de aprimorar a 
1 de aprimorar a formação de profissionais para 1 formação de profissionais para atuar no 
~ at~~~gistério da educação básíca-2._ _ __l_ __________ .~·~·-~·-~·-~--~-~agistérlo da educação básica; 
' 15.4) consolidar e ampliar plataforma 1 15.4) consolidar e ampliar plataforma 
] eletrônica para organizar a oferta e as l eletrônica para organizar a oferta e as [ 
1 matriculas em cursos de formação inicia! e 1 1natrículas ern cursos de formação inicial e 1 
1 contínuada de profissionais da educação, bem _ contínuada de profissionais da educação, bem j 
1 como para divulgar e atualizar seus currículos L como paril divulgar e atualizar seus currículos l 

·--·~·~-~-~-~---- ------~---·----~-~-~--~--~~---· --· 
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) ) 

------·-- ---·-------------~ 

-~l_etr~nicos;_·-·-·-·--~-~-~--·---1--·-·-·-·-·-·- eletrónicos; __ ·--· 
15.5) implementar programas espec{ficos para j 15.5} implementar programas específicos para 
formação de profissionais da educação para as formação de profissionais da educação para as 
escolas do campo e de comunidades indígenas ! escolas do campo e de comunidades indígenas 
e quilombolas e para a educação espet:íal; 1 ___ -~- e quílombolas e para a educação especial; 

] 15.6) promover a reforma curricular dos 1 9. (FORMAÇÃO E VAL~RIZAÇÃO DOS 15.6) promover a refÔrma curricular dos cursos 
\ cursos de licenciatura e estimular a renovação \ PROflSSJONA15 DA EDUCAÇAO). Adequar e de licencíatura e estimular a renovação l 
1 pedagógica, de forma a assegurar o foco no 1 aperfeiçoar o curricufo nos cursos de 1 pedagógica, de forma a assegurar o toco no , 
( aprendizado do {a} aluno fat dividindo a carga 1 formação de professores e gestores, no que aprendizado do (a) aluno (a), dtvidlndo a ;;arga ! 
1 

horária em formação geral, formaç.':'lo na área ' se refere, sobretudo a: I horária em formação geral, formação na área l 
j do saber e didática específica e incorporando a) Educação lnfantll; I do saber e didâtica específica e incorporando ( 
1 as modernas tecnologias de informação e b) Educação Especiat; as modernas tecnologías de informação e i 

comunlcação, em articulaçao com a base c} Educação de Jovens e Adultos; 1 comunicação, em articulação com a base l 
nacional comum dos currículos da educação d) Questões étnico-raciais e de orientação nacional comum dos currículos da educação J 

básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, sexual e temas discriminatórios; 1 básica, de que ttatam as estratégias 2.1, 2.2, 
3.2 e 3.3 deste PNE; e} Educação ambiental; l 3.2 e 3.3 deste PNE; 

f) Ensino fundamental; 1 

L g) Ensin~édio. L·-·--~--~-~~-------! 15. 7) garantir, por meio das funções de 15, 7) garantir, por meio das funções de 

1 

avalia~ão, regulação e su.perv1são da e~ducação l avalia~ão, regulação e supervisão da educação , 
superior, a plena 1mplementaçao das superior, a plena implementação das 1 

[respectivas diretrizes curricul~s~-~·-~--1 ----·--·-~·-~·-·~---~·--~··-i!espectlvas diretrizes curriculares; 1 

[ 15.8) valorizar as práticas de ensino e os r 115.8} valorizar as práticas de ensino e 05--i 
es~á~ios nos cur~os de forn1a~ã~ de. nível \ I es:á~ios nos cursos de formação de nível 1 
n1ed10 e superior dos prof1ss1ona1s da 1 med10 e superior dos profissíonais da ' 
ed~caçã~, visando ao trabalho sist~m~tico de j 1 ed~caçã~, visando ao trabalho sistemático de 1 
articulaçao entre a formação academ1ca e as 1 art1;;ulaçao entre a formação acadêmica e as I 
demandas da educação básica; ~·~~--·------------- deman~as da e~uc~çãC:_básjca; _j 
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) 

Í1s:9)1tnp1;f;eni~7ursOs-e-prog~m-as -·-·-·-- 15.9} implementar cursos e programas 

1 

especiais para assegurar formação específica especials para assegurar formação específica 
na educação superior, nas respectivas áreas na eduçação superior, nas respectivas áreas de 
de atuação, aos docentes com formação de atuação, aos docentes com formação de nível 

j nível médio na modalídade normal, não 

1 

médio na modalidade normal, não licendados 
! licenciados ou licenciados em área diversa da cenciados em área díversa da de atuação 
~e atuação docente, em efetivo exercício; nte, em efetivo ex_e_r_c_k_io~; __ _ 
1 15,10} fomentar a oferta de cursos técnicos 1 10} fomentar a oferta de cursos técnicos de 
1 de nível médio e tecnológicos de nível ] nível médio e tecnológicos de nível superior 

superior destinados à formação, nas 1 destinados a formação, nas respectivas áreas 
respectivas áreas de atuação, dos (as/ ! ! de atuação, dos (as} profissionais da educação 
profissionais da educação de outros 1 i de outros segmentos que não os do 
.se&me_ntos q-~~ão_~_do ~agistéri?1__ ___ . __ j_ ___ . _________________ l_!:nagistérlo; ---·-·--~--~-
15.11) implantar, no prazo de 1 {um) ano de i i 15,11) implantar~ no prazo de 1 (um} ano de 1 

vigência desta lei, política nacional de 1 1 vigência desta Lei, política nacional de 1 

formação continuada para os {as) profissionais , 
1 

formação continuada para os (as} profissionais 1 
da educação de outros segmentos que não os \ ) da educação de outros segmentos que não os j 

j do magistério, construída em regime de j do magistério, construída em regime de j 
~ab~raç~nt_!:~~:> fe~s; ___ ·----------~bora~ão ef!tre os entes federado~ _ __j 
: 15.12} instituir programa de concessão de 1 META NACIONAL ' 
l bolsas de estudos para que os professores de 1 

1 idiomas das escolas públicas de educação I 1 

básica realizem estudos de imersão e 
aperfeiçoamento nos países que tenham 1 1 i 
como idioma nativo as línguas que lecionem; 1 1 i 
1S.13) desenvolver modelos de formação 1 -t--~·-~-~-METÃNACIONA·l---~ 
docente para a educaçâo p~ofissiona! que 1 ! 1 

_vaiorize~~xperiéncia _E!átic~or melo da 1 ~--·-·-----------J 
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1 oferta~J;";S 
----------------- ---------

redes federal e estaduais de 1 ' educação profissional, de cursos voltados à ' 1 ' complementação e certificação didiltlco~ i 1 
pedagógica de profissionais experientes. ' 

Meta 1§: formar, erri n(vel de pós~graduaçâo, 10. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 
50% (cinquenta por cento) dos professores da PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Ensejar 50% (cinquenta por cento} dos professores da 
eduÍ:::ação b~sica, até o último ano de vigência esforços para a ampliação de cursos de educação básica, até o último ano de vigência 
deste PNE, e garantir· a todos_ {as) os (as) mestrado e doutorado na área educacional deste PNE, e garantir a todos (asj os (as) 
profissionais da educação básica formação bem como o desenvolvimento de pesquisa; profissionais da educação básica formação 
contínuada em sua. área de atuação, 11. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, dema_ndas e PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Incentivar considerando as necessldades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. política de oferecimento de vagas em contextualizações dos sistemas de ensino. 

programas de mestrado e doutorado de 
Instituições Púb!Jcas de Educação Superior 
aos Professores e Educadores da Rede 
Pública; 

[Estratégias Plano Nacional: : : : li Estratégia~ Plano Municipal li Cotej~m~nto 1 
i 16.1) realizar, em regime d.e. colaboração, o 1 S, (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 116.1) realizar, em regimt• de colaboração, o 

-\ p'.aneja:nento estrateg1co pa"~a \ PROFfSSIONA!S DA EDUCAÇAO). Asse urar a 

1 

p~ane1a:nento estrateg1co pa~a l _ .« .-. 
d1mens1onamento da demanda por formaçao ! f d d 

1 
g _ d1mens1onamento da demanda por formaçao -,, ~: ' 

continuada e fomentar a respectiva oferta por j 0 e~a pedrmanente ef' c~rso~ de odrm:a~~o I continuada e fomentar a respectiva oferta por _ -- - . -. : 
. _ . _ . . _ continua a para os pro 1ss1ona1s a e ucaçao, ~ . 

parte das 1nst1tu1çoes pubhcas de educaçao [ t , , d t' . 1 parte das inst1tuiçoes publicas de educação 
. d f , . . 

1 
d , I nos res peno os, com vagas compa 1ve1s . f • . , 1 . 

supenor, e orma orgctn1ca e art1cu a a as , d f . . . d.f -
1 

superior, de arma organ1ca e articulada as ~ 
. _ ~ . . com numero e unc1onanos nas 1 erentes , . . . 1 ' · 

poltt1cas de formaçao dos Estados, do D1stnto , d • b d . _ 1 pohticas de formação dos Estados, do Distrito ! N 
. . . . areas e atuaçao, uscan o sua 1ntegraçao; . , _-~ 
! Federa! e dos Muruc1p1os; i Federar e dos Mun1c1pios; _j : ~. !=-t 
\ 16.2) consolidar política nacional de formação -- META NACIONAL -+ll~'f!'i 
! de professores e professoras da educação ( ~ 

i.!>~sica, d~~~do ~iretrizes n~c.!__onals, ár~_:; : ;: 

' . f 1 
- . j 
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1 prioritárias, instituições formadoras e 
\ processos de certificação das atividades 

) ) 

1 

1 formativas; --·-----~~----r··-c·c-··-- .,---------·-,--- ---,-~---,-i 
16.3) expandir programa de co-mposlção de 16.3) expandit programa de composição de , 
acervo de obras didáticas, parad!dáticas e de acervo de obras didáticas, paradidátlcas e de li 

literatura e de dicionários, e programa literatura e de dicionários, e programa , 
específico de acesso a bens culturais, específico de acesso a bens culturais, incluindo ! 
lncluindo obras e rraterlais produzidos em obras e materiais produzidos em libras e em ! 
Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a Braille, sem prejuízo de outros, a serem \ 

\ serem disponibilizados para os professores e 1 disponibilizados para os professores e as ! 
! as professoras da rede pública de educação 1 professoras da rede púbhca de educação \ 
j básica, favorecendo a construção do ( básica, favorecendo a construção do ) 

conhecimento e a valorização da cultura da \ (onhecimento e a valorização da cultura da ~ 

investigação; : investigação; 1 ---·------··--·---·-:;t----------------- ~-·-----·---------·----------j 
16,4) ampliar e consolidar portal eletrônico , 16,4) ampliar e consolidar portal eletrônico , 
para subsidiar a atuação dos professores e das 1 para subsidiar a atuação dos professores e das 1 
professoras da educação básica, ! J professoras da educação básica, ! 
disponibilizando gratuitamente materlals 1 disponibiltzando gratuitamente materiais 1 
didáticos e pedagógicos suplementares, ] d1dát1cos e pedagógicos suplementares, ! 

Ll~c!us~! aqu~~~-~~~fE~.?E_~vel,_· __ --------~-----~--~----~ lnc!us1ve -aqueles com formato acessível; ! 
! 16.5} ampliar a oferta de bolsas de estudo META NACIONAL 1 
1 para pós~graduação dos professores e das 
1 professoras e derrais prof1ssior.ais da 

1 educação~ásic~--- .J-----
16.6) fortalecer a formação dos professores e J 

das professoras das escolas públicas de I 
educeção básica, por meio da implementação ! 
~~çõe_~~lan~~cio_na~~lv~~ Leítur!_L 

+ META NACIONAL 

i 
1 

-1 
i 
1 . ' ___ _l ______ . ________________ J 

' " 
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) ) 

~-- -- --e------~---~---~---~---l e da instituição de programa naclonal de 
-dispon1bl!ização de recursos para acesso a 
bens culturais pelo magistério público. 

Meta -1-7: valorizar os (as~ profissionais do Meta 17: valorizar os (as) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação magistério das redes públicas de educação 
bàSica de forma a equiparar seu rendimento básica de forma a equiparar seu rendimento 
médio ao dos (as) demais profissionais com médio ao dos (as) dem<lis profissionais. com 
escolaridade etjuivafe-nte, até o final do sexto escolaridade equivalente, até o final do sexto 
áno de vigência deste PNE. ano de vigência deste PNE. 

1 Estratégias Pfano Nacional: li Estrateg;as Plano Municipal li Cotejamento 1 
17.l~ constituir, por iniciativa do Ministério da 1 META NACIONAL 
Educação, até o final do primeiro ano de I 
vigência de-<>te PNE, fórum permanente, com ! 
representação da União, dos Estados, do l 
Distrito Federal, dos Municípios e dos ! 
trabalhadores da educação, para \ 
acompanhamento da atualiiação progressiva j 1 
do valor do piso salarial nacional para os , 

1 ! profissionais do magistério pUblico da j 
l ~~ducação báslc~------------- ----------~-----~--~-~--~--~-~--- ---------METANACIONAL~------i· 1 17.2) constituir como tarefa do fórum 

1 permanente o acompanhamento da evolução 1 j salarial por meio de indicadores da Pesquisa 1 
! Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, 1 
1 periodicamente divulgados pela Fundação 1 

' ~nstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 1 
'1' 

BGE; 1. 
------~~----~~~--------~---------- __ J 
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) 

117.3) implementar, no ·ârnb/to dáU~niã~dosl-~-----------~- Ti-7-.3-) im.ple~m-e_n_tar-,-n-o_ã_m_b-ít-od_a_U_n_iio-,-dOs 

' Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, i Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
planos de Carreira para os {as) profissionais do j planos de Carreira para os {as} profissionais do 

magistério das redes públicas de educação ; magistério das redes pUblicas de educação 
básica, observados os critérios estabelecidos 1 ; básica, observados os critérios estabelecidos 
na lei nº 11.738, dr: 16 de íulho de 2008, com 1 i na Lel nº 11.738, de 16 de íulho de 2008, corn 
implantação gradual do cumprimento da \ 1 implantação gradual do cumprimento da 
jornada de trabalho em um único j 1 jornada de trabalho em um único 

~tabelecimento escolar; -~-~-------~-~-·---·---·-·--+~e_st_abel~~~nt~~col_ar:_~-------
' 17,4} ampliar a assistência financeira META NACIONAL 
1 específica da União aos entes federados para 

implementação de políticas de va!orizaçáo dos 
{as) profissionais do magistério, em particular 
o piso salarial nacional profissional. 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 {dois} anos, 
a existência de planos de Catreira para os (as) 
profissionais da educação básicà e superior 
públlca de to'dos os sistemas de ensino e, para 
o plano de Carreira dos (as) profissionais da 

educação básíca públ"lca, tomar como 
referência o piso salarial nacional prof!sstonai, 
definido em lei federal, nos termos do inciso 
VIU do art. 206 da Constituição federaL 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 {dois) anos, 
a existência de planos de Carreira para os (as} 
profissionais da educação bâsica e superior 
pública de todos os sistemas de ensfno e, para 
o plano de Carreira dos (as) profissionais da 
educação básica pública, tomar como 
referência o piso salarial nacional profissional, 
definido em lei federal, nos termos do inciso 
VIII do art. 206 da Constituição FederaL 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento j \';'; l" 
l.!================================#==============================~1==============~================"1J ,;---t-! 18.1) estruturar as redes públicas de ! 18.1) estruturar as redes públicas de educação --+'f;J i educação básica de modo que, até o inicio do ' básica de modo que, até o início do terceiro lj\i · l 

terceiro ano de vigência deste PNE, 90% 1 ano de vigência deste PNE, 90% {noventa por t,:',i 
linoventa por cento), no mínimo, do_J __ ·--------·-·-~-~-------Lc .. e~n_,t_oLi,_~n.,o ___ m_í_ní_m_o_, ___ d_o_s_ re~~Etiv_9~ l\-
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) 

--- -----~----~--~~-~--~~---, 

í"respectivos profissionais do magistério e 50% ) profissionais do magistério e 50% (cinquenta j 
l (cinquenta por cento}, no mínimo, dos 1 por cento), no mínimo, dos respectivos j 

respectivos profissionais da educação não 1 profissionaís da educação não docentes sejam 1' 

docentes sejam ocupantes de cargos de l ocupantes de cargos de provimento efetivo e 
1 

provimento efetivo e estejam em exercício 1 estejam em exercicio nas redes escolares a que : 
nas redes escolares a que se encontrem +,;;ncontrcm vinculados; ! 
vinculados; ! ____ 1 
18.2) implantar, nas redes públicas de 18.2) implantar, nas redes públicas de ! 
educação básica e superior, acompanhamento 1 educação básica e superior, acompanhamento 1 

I dos profissionais iniclantes, supervisionados ] dos: profissionais iniciantes, supervisionados ( 
, por equipe de profissionais experientes, a tim por equipe de profissionais experientes, a fim ! 
) de fundamentar, com base em avaliação 

1 

! de fundamentar, com base em avaliação 1 
! documentada, a decisão pela efetivação após ! documentada, a decisão pela efetivação após o i 
! o estágio probatório e oferecer, durante esse ! ~ estágío probatório e oferecer, durante esse ! 

período, curso de aprofundamento de estudos 1 1 período, curso de aprofundamento de estudos ! 
na área de atuação do (a) professor (a), com ! l na área de atuação do (a) professor (a), com t 
destaque para os conteúdos a serem ' j destaque para os conteúdos a serem ensinados 1 

ensinados e as metodologlas de ensino de l i e as metodoiogias de ensino de cada disciplina; ! 
. cada disciplina; 1 

1 
+--~~- ~ 

, 18.3) reallzar, por iniciativa do l'v1in1.stério da 1 META NACIONAL 1 
! Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do 1 

j segundo ano de vigência deste PNE, prova ! i 
! nacional para si..bsidiar os Estados, o Distrito ! 1 

! Federal e os Municípios, mediante adesão, na ! li 

! ~ealização de concursos públicos de admiss~o ! 

c~!si:ºf~:!~:~:,
0 

:;;~:t;: ~!':c·:~-L ~==~===========~---+1s4)pre;;~;;-,,;;;i;n;,-d; C_?!r_eira dosj 
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' ·------·-·---
: profissionais da educação dos Estados, do 1 
\ Distrito F<?dera! e dos Munícípios, licenças I 
! remuneradas e incentivos para qualificação I 
! profissional, inclusive em nível de pós- , 

~aduaçào ~icto~~~------d-----------·-----
j 18.S) realizar anualmente, a partir do segundo I , 
1 ano de vigôncia deste PNE, por íniciativa do ' 
· Ministério da Educação, em regime de 

colaboração, o censo dos {as) profissionais da 

) 

profissionais da educação dos Estados, do 
Distrito federal e dos Municípios1 llcenças 
remuneradas e íncentlvos para qualificação 
profissional, inclusive em nível de pós
graduação stricto sen?u; 

META NACIONAL 

l educação básica de outros segmentos que não 
os do magistério; ·-------l--------·--------J 

META NACIONAL 1 18.6/ considerar as especificidades 
socioculturais das escolas do campo e das 
comunidades indígenas e quHombolas no 
provimento de cargos efetivos para essas 
escolas; 

\ 18,7) priorizar o rep~ssedetransf~rências --~·-----------
\ federaís voluntárias, na área de educação, 
i para os Estados, o Dlstríto Federal e os 
l Municípios que tenham aprovado let J 

I específica estabelecendo planos de Carreira ! 
~!~~~!as)~~sionai_s~a educação; ·--..l... 
18.8) estimular a existência de comissões ! 
permanentes de profissionais da educação de ! 
todos os sistemas de ensino, em todas as , 
instâncias da Fede..-ação, para subsidiar os ! 
órgãos co1npetentes na elaboração, \ 
reesi:.ruturação e implementação ~<?~planos ~ 

t 

META NACIONAL 

1 

! 
i 

--1 
! 
i 
1 

1 

META NACIONAL ·----1 



~e Carreira. 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de. 2 
(dois) anos, para a efetívação da gestão 
democrática da -educação, associada a 
crítériOs tecnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no 
âmbito das escolas_ públicas, prevendo 
recursos e apoio técilico da União-para tanto, 

( ~st~tégias Plano Nacional: . li 
19.1) priorizar o repasse de transferências-! 
voluntárias da União na área da educação ! 
para os entes federados que tenham ! 
aprovado legislação específica que 1 

sua! regulamente a matéria na área de 
abrangência, respeítando-se a legislação j 
nacional, e que considere, conj~ntamente, \ 

-
1 

para a nomeaçao dos d1retor€s e diretoras de I 
escola, critérios técnicos de mérito e , 

) ) 

M~ta 19: assegurar condições, no prazo de 2 
(dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta 
púb!lca à comunidade escolar, no âmbito das 
escolas públicas, prevendo recursos e apolo 
técnico da União para tanto . 

Estratégias Plano Municipal . : li Cotejamento 1 
1 META NACIONAL 

i 
i 
1 
j 
1 
' 

1 1 

i 1 
1 

j desen1penho, bem como a participação da 
comunidade escolar; ! i 

[-1-9_2_) -.-m-p-lia_r_oS_p;-og-ra~-,-o-,e--a-po_i_o ·-e-+-7, (GESTÃO DEMOCRÁT!CÃ-).-·G_a_r-an-ti-r-t19:2)--;;;m-pl-ia-r -o-s -p-rog-,a-m-as·-d;--.-P~-io-~ 
! formação aos (às) conselheiros (as} dos capacitação e formação permanente do~ formação aos (às) conselheiros (as) do<; i k , 
1 conselhos de acompanhamento e controle Conselheiros do Conselho Municipal déj conselhos de acompanhamento e controle I J(--_;! 
[social do Fundeb, dos conselhos de Educação. j social do Fundeb, dos conselt';os de 1 <C'C-
·~Hmentação escolar, dos conselnos regionais e ~ alimentação escolar, dos conselhos regionais e l _, ~t'! 

de outros e aos (às) representantes 4, (GESTÃO DEMOCRÁTICA). Proporciona~ de outros e aos (às) representantes! --1· f 
educacionais em demais conselhos de ao Conselho Municipal de Educação, educacionais em demais conselhos de , 

acompanhamento ~~~ poli~~~-~s, ~ndiçõe_s de ~alis~ diagnos~ica~~miti~comean_!1a~en~'?_~--~~-_E__Oliticas públicas, 1 ! ; 
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) 

,------~~---·---~·-~-·-----.-----

) garantindo a esses colegiados recursos j pareceres técniros a respelto da 
I financeiros, espaço físico adequado, educacional da cidade, 
, equipamentos e meios de transporte para li 

visitas à rede escolar, com vistas ao bom 
-~esempenho de suas funções; 
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal 
e os l\.1unicípios a constituírem Fóruns 
Permanentes de Educação, com o intuito de 

) 

~·----~-----~------

rea!idad garantindo a esses colegiados recursos 
financeiros, espaço físico adequado, 
equipamentos e meios de transporte para 
visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

____ ~des~p1:1nh_Sl_!1~~::ias_fun\'.~€Si___ ______ _ 
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios a constituírem Fóruns 
Permanentes de Educação, com o intuito de 

1 coordenar as conferências municipais, I coordenar as conferências mun1c1pa1s, 
1 estaduais e distrital bem como efetuar o \ ! estadunis e d!strltal bem como efetuar o 
\ acompanhamento da execução deste PNE e \ ! acompanhamento da execução deste PNE e 
dos seus planos de educação!_ _____ __,[__ ! dos seus planos de educação; 

l 19.4) estimular, em todas as redes de ! ! 19.4) estimular, em todas as redes de 
educação básica, a constltulção e o ' j educação básica, a constituição e o 1 
fortalecimento de grêmios estudantls e 1 ; fortalecímento de grêmios estudantis e J 

associações de pais, assegurando-se-lhes, ! i associações de pais, assegurando-se~lhes, j 

1 
inclusive, espaços adequados e condições de 

1 
inclusive, espaços adequados e condições de ! 

I funcionamento nas escolas e fomentando a 1 funcionamento nas escolas e fomentando a ! 
, sua articulação orgânica com os conselhos ' sua articulação orgânica com os conselhos ! 
\ escolares, por meio das respectivas I escolares, por meio das respectivas 1 
1 representações; representações; \ 
195-; -~Stim~-~-ª~~~Zomlli-~içã~-~-eoi-i. (GfSTAõDEMÕ(~RATlEÃ)~ 1mPlantif"é~ ~19~ estin1trl8r~~-aCOM:tiiuição--e -01 
fortalecimento de conselhos escolares e \ 100% das escolas de Bauru em atê 2 anos fortalecimento de conselhos pscolares e 1 
conselhos municipais de educação, como 1 Conselhos Escolares, garantindo su conselhos municipais de educação, como j 
instrumentos de participação e fiscalização na 1 construção e participação de mane.ir instrumeutos de participação e fiscalização na j 
gestão escolar e educacional, 1nc!us1ve por 1 democrática. ] gestão escolar e educacional, 1nclus1ve por ! 
meto de programas de formação de 1 1 meio de programas de formação de 1 

.~~elh~ros:,_ assegurando-se condições de l ______________ ~ __ l_c~selhe~~ ~segurando~_:::::::::d1ções dej 
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) ) 

(tunclOna-me~_to autônomo; =--==~-~--. -~----------
[ 19.6) estimular a participação e a consulta de 

1
. 

profissionais da educação, alunos {as) e seus 

funcionamento autônomo; 
19.6) estimular a partíclpação e a consulta dê--1 
proflsslonais da educação, alunos (as) e seus ! 

familiares na formulação dos projetos político-! 
pedagógicos, currículos escolares, planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, 
assegurando a participação dos pais na 

familiares na formulação dos projetos político- ! 
pedagógicos, currfculos escolares, planos de ! 
gestão escolar e regimentos escolares, ~ 
assegurando a participação dos pais na , 

:3Va_fiaç_ão ~docentes e gestores escorare~-· -·--- ·---;1-awwwvalíação de docentes e gest~res escola_res;_j 
19,7) favorecer processos de autonomia ) 
pedagógica, administrativa e de gestão j 

--~-----wwwWWWWWW·-----·-~!nan~eir~ no~~tabe!e~imentos d~ ensin?.l~~ 
I 19.8) desenvolver programas de forma-ção de j 

diretores e gestores esco_lares, bem como 

119. 7) favorecer processos de autonomia 
, pedagógica, admínistraliva e de gestão 
! financeira nos est~beler:imentos de ~lno;_. 

!
' 19.8) desenvolver programas de formação de 1 

diretores e gestores escolares, bem como 
1 aplicar prova nacional específica, a fim de \ 

subsidiar a definição de critérios 1 objetivos . 
' para o provimento dos cargos, cujos 1 

resultados possam ser utilizados por adesão. 

Meta 20: ampliar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, n-0 

mínlrno, o patamar de 7% {sete por cento} do 
Produto Interno Bruto PIB do País no 
52 (quinto) ano de vígêncía d<?sta lei e, no 
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) 
do PIB ao fínal do decênio. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal 

1 aplicar prova nacíonai específica, a fim de ! 
. 1 
1 subsidiar a definição de crltéríos objetivos para 
j o provimento dos cargos, cujos resultados \ 
' possam ser utilizados por adesão. 

Meta 20: amplíar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento} do 
Produto Interno Bruto - PIB do País no 
52 (quinto) ano de vigência desta Lei e, no 
mí(l\mo, o equivalente a 10% (dez por cento} 
do PIB ao final do decênio. 

li . . . : C~tejan!ento 1 

' ' i 

oo· 
'0f~ 
·~ 

20.1) garantir fontes de financiamento 1 

. permaner:!;:~~ sus~~tj~eis ~parê._JodE.?_~_L ___ www ____ ·----

META NACIONAL 
. . . 

_J__ _________ ·---·- . o\;~ 
' ' 
' ' 

• 
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) 

~-------·--·-----

níveis, etapas e modalidades da educação ' 
básica, observando·se as políticas de 
colaboração entre os entes federados, em 
especial as decorrentes do art. 60 do Ato das 
pi~posições Constitucionais Transitórias e do§_ 
1° do. art. 75 da lei nº 9.394 de 20 de 

1 
dezembro de 1996, que tratam da capacidade 
de atendimento e do esforço fiscal de cada 

i ente federado, com vlstas a atender suas 
; demandas educacionais à luz do padrão de 

~qua!idadenac1o!'_a_l,_. _________ J---------~~-~~-----
20.2) aperfeiçoar e amphar os mecanísmos de 1 

1 ::~~~:~~:;,:~::1 do~:~:';:~::~:~ -d~l---------- _____ _ 
20.3) destinar à manutenção e : 
desenvolvimento do ensino, em acréscimo nos 1 
recu!'sos vinculados nos termos do art. 212 da 
Constituição Federal, na forma da lei : 
específica, a parcela da participação no \ 
resultado ou da compensaçílo financeira pela 

i exploração de petróleo e gás natural e outros 
j recursos, com a flnalídade de cumprimento da 
r meta prevista no inciso VI do caput do ar:t. 214 

~ Constl~uicão Fede@l; ---·--·--· 
! 20.4) fortalecer os mecanismos e os 

l
, instrumentos que assegurem, nos termos 

do parágrafo único do art. 48 da lei 
Complementar nc 101, de 4 de maiq_ de 2000, . . ,_ -- - --

) 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

·.aos·· 



) ) 

--··----···---- --- ·------------- ---------~--------
a transparência e o controle social na 
utilização dos recursos públicos aplicados em 
educação, especíalmente a realização de 
audiências pOblicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação : 
dos membros de conselhos de 'i 
acompanhamento e controle social do 
Fundeb, com a colaboração entre o Ministério : 
da Educação, as Secretarias de Educação dos i 
Estados e dos Municípios e os Tribunais de 
Contas da Unlão1 dos Estados e dos 

Mu 
20.5) desenvolver, por meio do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

f Anísio Teixeíra - INEP, estudos e f 

acompanhamento regular dos Investimentos e ' 
custos por aluno da educação básica e 
superior pública, em todas as suas etapas e 
modalidades; 
20,6) no prazo de 2 (doís) anos da vigência 
deste PNE, será implantado o Custo 4.luno

, Qualidade lnlcíal - CAQi, referenciado no 
con1unto de padrões minimos estabelecidos 
na legislação educaclonaf e cujo 

, financiamento será calculado com base nos ' 
' respectivos insumos tndlspensáveis ao 1 

processo de ensino-aprendizagem e será 
progressivamente reajustado até a ; 
--··----··~------·---··='---·,_, __ ---- ---- ··---··---

! transparência e o controle social na utilização 1 
, dos recursos públicos aptícados em educação, i 
! especialmente a realízação de audiências J 

j públicas, a criação de portais eletrônicos de ! 
[ transparência e a capacitação dos membros de ; 
: conselhos de acompanhamento e controle 1 
j social do Fundeb, com a colaboração entre o . 

1 Ministério da Educação, as Secretarias de 1 

' Educação dos Estados e dos Municípios e os 

1

, 

1

, Tribunais de Contas da União, dos Estados e . 
dos Municípios; · 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

' i 
N 
'.t-J 

·~ N._ 

·.·.~'' 
. . ' . . ' 

-- . ; 
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) 

implementação plena do Custo AI~~·· 

Qu.~lida~e ~ c~~-···-----~---~---~-
20,7) implementar o Custo Aluno Qualidade_ 1: 

; CAQ como parâmetro para o financiamento 
J da educação de todas etapas e modalldades ; 
, da educação básica, a partir do cálculo e do 
i acompanhamento regular dos indicadores de 
' gastos educacionais com investimentos em 

) 

----·--··--··--: .. --·-- --------··--·· 
META NACIONAL 

qualíficação e remuneração do pessoal 
docente e dos demais profissioflals da 
educação pública, em aquisição, manutenção, 
construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino e em 
aquisição de material didático-escolar, 1 

alimentaç~o e tra~sporte escolar; ___ ------- _________ -+----- ______ ------+ 
20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três} : META NACIONAL 

1
- anos e será continuamente ajustado, com · 

base em metodologia formulada pelo 
j Ministério da Educação MEC, e 
' acompanhado pelo Fórum Nacional de ; 

1 
Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de 1 
Educação ~ CNE e pelas Comissões de 

1 Educaçao da Câmara dos Deputados e de ' 
Educação, Cultura e Esportes do Senado 

fed~-· ·---··---------

do art 23 e o art. 211 da Cónstituição Federfil, 

1 

1 

--·-··-··-1 l 20.9) regu!a1nentar o parâgrafo único 

~!.~-~e 2 (dois) ___ anos!._~---"'"c.i L..------~-~----------·-- __ 

META NACIONAL 

3.07 



) 

fcÜmplementar; de f~rma a estabelecer .. Js ·------··-.-·· 
i normas de cooperação entre a União, os 
,

1

. Estados, o Olstrito Federal e os Municípios, em , 
matéria educacional, e a articulação do 

1

. 
, sistema nacional de educação em regime de 

colaboração, com equtlíbrlo na repartição das : 
responsabilidades e dos recursos e efetivo ! 

cumprimento das funções redistributiva e 
supletiva da União no combate às 

) 

-----------------·---------·~ 

desigualdades educacionais regionais, com 1 

1 especial __ atenção __ às regia_-es Nort .. e e N_ordeste_;'-+ ______ _ 
i 20.JO) caberá à União, na forma da lei, a ·-·--·-------t---·-- _M_E_T_A NACIONAL ·--·1 
: complementação de recursos financeiros a , 

todos 05 Estados. ao Distrito Federal e aos 1· 

Municípios que não conseguirem atingir o ' 

valor ~o CAQ1 e, _e_~_sterio~!!'ente,_po CAq; __ ,-t·-----~----~-----~----~------- -----· --···--------···--· -i 
20.11} aprovar, no prazo de 1 {um) ano, Lei de META NACfONAL . 
Responsabllidade Educacional, assegurando 1 ~·; -

• • 
: padrão de qualidade na educação básica, em i .-~. · 

cada sistema e rede de ensino, aferida pelo : [·:._ _:~ ~ 
processo de metas de qualldade aferidas por 

~~utos o~~clais de_ avaliaç_ão edu~acionai_~-'--.. --·--·----.. --.. -- t--- ____ .. __ .. ___ .. ____ 

1

_<:-,•_ ~.· ••• ~· ',~~·'·,'. 
: 20.12) definir critérios para distribuição dos: META NACIONAL .._,...., 

recursos. adicionais dirigidos à educação ao 
longo do decênio, que considerem a · ~ r;: 
equalização das oportunidades educacionais, -:.....e: : 
a vulnerabílidade socíoeconômica e o t ! 
co!!'~_romiss~ técni~~ de __ g:es_!~º _do -~ist~_ma ~--·--·---______ ..i_ ____________ .. ________ J - ~' i 
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ANEXO 1 - Regimento do li Fórum Municipal de Educação - avaliação 
bienal do PME (2012-2014) 

REGIMENTO INTERNO 

li FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AVAUAÇÃO BIENAL 2012-2014 

PREÃMBULO 

A cidade de Bauru tem seu Plano Mun!cioal de Educação desde agosto de 2012. Seu 

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

proporcionou momentos sem precedentes. 

O documento, com 313 páglnas, foi referendado pela Cãma~a Municipal ée Bauru 

mediante a aprovação da lei Municipa! nQ 6.250, de 20 de agosto de 2.012, /"!a qual 

dispõe: "Art. l!:!, Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante de 

documento anexo, para o decênio 2.012/2.021, cujo texto passa a integrar a presente 

fel." 

Agora, por exlgência legal, encerrado um ciclo de dois anos {2012/2014), é de 

incumbência da Secretaria Municipal da Educação e do Conselho Municipal de 

Educação ava!'ar as ações do município - e do estado e da união em regime de 

cooperação - frente às dlretrizes1 objetivos e metas estabelecidas para 10 aros, 

O art, 5;;i da Lei Muricipa! n9 6.250, de 20 de agosto de 2.012, em consonância com as 

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

bienalmente, em fórum organizado pelo Conselho /\1unlcipal de Educação e a 

Secretaria Municipal da Educação. 

Nesse :nterim, entretanto, houve a aprovação do Plano Nacional de Educação (2014· 

2024), no qual se estabeleceu novas metas para a educação nacional (lei Federa: n'ii 

13,005, de 25 de junho de 2014), 

Dla:1te dísso, à Secretaria Municipal da Educação e ao Conselho Municipal Ce Educação 

surgiu uma dupla tarefa: 

3. Atualizar os dados estatísticos do P!\:1E e proporcionar à cornuridade a avaliação 

de seu primeiro biênio {2012-2014}; 

4. Analisar as diretrizes, metas e estratégias nacionais (PNE) e cotejá· las com as do 

PME. 



,... 
! 

Para tanto, foi nomeada um Comissão Executiva (Decreto Municipal n!? 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 - PfV1é e de sua adeq..iação ao 

Piar:o Nacional de Educação. 

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

entes federados a avaliação das airetrlies e metas municipais de competência do 

Estado e da Uníão. 

Como resultado, apresentot.~se um documento-base, com 315 páginas, orga.1izado em 

duas partes: Parte f - Avaliação Bienal do Plano Municipal de Educação - PME, 

contendo o d!agnóstlco dos dados estatísticos e a avaliação bienal das diretrizes, 

objetivos e metas do PME de todos os ríveís e modalídades ae enslno e demais terr.as 

re!ac,>onados 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 i'lcumbiu de 

apresentar um esboço de quais as metas nacionais que devem ser incorporadas ao 

Ptv1E e quais aquelas que são de competência exclusiva da Ur,ião. 

O! Fórum Mi..nícipal de Educação fo~ realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2013, de 

Educação, quando se realizou a Conferência !ntermuniclpa: de Educação ~Pôlo Bauru}, 

etapa preparatórie para a realização da Conferência Estad..ia~ de Educação e 

Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014), 

NORMAS 

CAP(TULO/ 

O li FÓRUM MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO 

Artigo 1º. O li Fórum Municipa! de Educação tem por objetivo: 

a) atuaHzar os dados estatísticos do PME e proporciona; à comurndade a avaliação 

de seu primeiro biênio {2012~2014); 

b) analisar as dlretrízes, metas e estratégias nacíonais íPNE) e cotejá-las com as do 

PME. 

Artigo 2º - Poderão participar do li Fó:-um Municipal de Educação o Poder Público, 

segmentos educacionais, setores sociais, entidades que atuam na ârea da educação e 

todos/as os/as profissionais e pessoas dispostas a contribuir para a melhoria da 

educação brasileira, compreendo no máximo 350 inscritos, assim distribuídos: 

a) os membros do Conselho Municipal de Educação; 

b) 03 (três} representantes por escola municipal de Edt.cação Infantil e de Ensino 

Fundamental, compreendendo pais, gestores, professores e servidores de apo:o. 
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e) 10 (cinco) representantes da Educação de Jovens e Advicos do f'v1unicípio; 

d) 16 (dezesseis) representantes da Educação Especial; 

e) 10 (dez) represt:ntantes das Instituições de Ensino Superior; 

fi 20 (vinte) representantes das Escolas Particulares; 

g) 30 (trinta) representantes das Escolas da Rede Estadual de Ensino; 

h} 02 (dois) representantes para cada entidade convenlada com a Secretaria 

Municipal da Educação; 

i) 10 (dez) representantes das Creches conver:iadas; 

j} 01 {um) rep"esentante oara cada uma das seguintes entidades: [lJ Conse!no 

Regiona! de Psicologia - Subsede Bauru; [2] Conselho da Comunidade Negra; (31 

Conselho da Educação da Câmara Municipa!; [4j Conselho de Alimentação 

Esco:ar - CAE; [SJ Conselho de Famílias de Creches e Berçários Municipais; [6] 

Conselho do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; [7] Co'1selho do Idoso; (8] 

Coriselho MunicJpal da Condição feminina; [9] Conselho Municipa1 da Cultura; 

[10] Conselho Munlcipa! da Pessoa com Deficiência - COMUDE; [11] Conselho 

Municipal de Assistência Socía!; [12] Conselho Municipal de Direitos Humanos; 

[13] Conselho Municipal áe Esporte e Lazer; [14j Conselho ML>nicipal de Saúde; 

[15] Conselho Munícipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; [16] Conselho 

Tutelar do Município; [17] Diretoria Regiona! de Ensino; [18] Ordem dos 

Advogados áo Brasil - Subseção Bauru; [19] Sindicato da Rede Particular de 

Ensino; [201 Sindicato representante dos Professores da Rede Estadua•; [21] 

Sindicato representante dos Professores áa Rede rviu:iicipaL 

§líl ~ Outras entidades representativas de caráter públ!co ou privado poderão requerer 

sua adesão mediante requerimento, com prova do ato constitutivo, à Comissão 

Executiva, estabelecida na Setretar!a Municipal de Educação. 

§2º - O li Fórum será realizado no Salãô Nobre da l'1stitu;ção Toledo de Ensino, nos 

dias 02 e 03 de março de 2016, das 191" às 22:30h. 

Artigo 31?' - O 11 Fórvm Municipal de EdJcação sera coordenado pela Comissão 

Executíva, nomeada pelo Decreto Municipal nº 12,611, de 27 de outubro de 2014, e 

Conselho f'v1uniclpal de Educação. 

Artigo 4º - O ff Fórum Municipal de Educação terá na Presidência de nonra o Senhor 

Prefeito de Bauru, ou na sua ausência ou Impedimento, pessoa por e!e designada. 

CAPÍTULO li 

DA LEITURA E APROVAÇÃO DO REGIMENTO 
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Artigo se - Após a composição da mesa, dar-se-à início aos trabalhos com a leitura e 

discussão deste Regimento, visando sua aprovaçilo. 

§1º - O regimento será !ldo na sua integralidade, de forma clara e pa.isada. 

§2!'.1 - Durante a leitura quaisquer dos presentes poderão registrar destaques, 

observado o tempo de 1,30min., improrrogáveis; 

§3fl - Os destaques deverão ser manifestados na p!enária e a mesa coordenadora os 

anotará. 

§42 - Urna vez explicado o destaque pelo autor da proposta, e não havendo 

contestação, consíderar-se··á aprovada a n1odiflcação; em caso de contestação, abre-se 

o tempo de 1,30min., improrrogáveis, para defesa contrária ao destaque, e vota-se. 

§5? - Depois de concluída a apreciação dos destaqi,;es, este regimento será colocado, 

en1 sua totalidade, em votação, exigindo-se voto favorável da maioria dos presenti?s. 

§61:! - Questões de forma, estrutura ou redação, que não prejudiquem o conteúdo ou a 

interpretação deste regimento, poderão ser Informadas, para as devidas correções, 

diretamente à Comissão Organizadora, 

§7!! - Uma vez aprovado este Regimento, estabelecem~se em definitivo as regras do 

desenvolvimento do Fórum. 

CAPÍTULO Ili 

DOS MÉTODOS DE ANÁLISE E DISCUSSÃO DO DOCUMENTO-BASE 

Artigo 62 - O PME, aprovado ern assembleia e referendado pela lei t>/lunlcipal n!! 6.250, 

de 20 de agosto de 2.012, consiste em um documento de Estac'o, r;ue fixa d;retrizes 

para a educação por um prazo de dez {10} anos (2012~2021/. 

Parágrafo ún•co ~Por trata~se de um Plano de Estado, o documento-base de ava!!ação 

bienal e adequação com o PNE, compreende: 

a) a atuallzação dos dados estatísticos do PME 2012/2021 e, por conseguinte, do 

diagnóstico; 

b) a avadação de governo das diretrizes, objetivos e metas do PME de todos os 

níveis e modalidades de ensino e demais temas relacionados à educação no 

período de 2012-2014 - Parte f - Avafiação Bíenal do Piaria Municlpaf de 

Educação - Ptv1E; 

e) a aval!ação de governo quanto a incorporação ao PME das diretrizes, metas e 

estratégias naclonaís (PNE) e quais aquelas que são de competência exclusiva da 
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União - Parte 11 - adequação do PME ao Piano Nacional de Educação {2014~ 

2023). 

Artigo 72 - O documento-base de avalJação bienal e adequação com o PNE será 

disponibilizado à comunidade pelo endereço http:/Lhotsite.bauru.sp.p,ov.br/pme/. 

§1º ~ o site conterá espaço para o encaminhamento on line de destaque à ava!iação 

bienal e à adequação do PME ao PNE, no período de 19/10/2015 a 21/02/2016. 

§22 ~ a comunldade poderá analisar l!vremente o dacur"riento base, observando~se a 

seguinte metodologia: 

a) contribuindo para a avaliação bienal (Parte 1 do documento-base): quando 

considera inadequada a redação da avaliação e sugere modificação tota~ ou 

parcial de acréscimo ou supressão de palavra ou conteúdo. 

b) contribuindo para a adequação do PME ao PNE (Parte li do documento-base): 

quando considera inadequada a recepção de proposta nacional como meta 

municipal, considerando trata-se de meta exclusivamente da União; quardo 

considera que determirada proposta nacional deve integrar o PME, 

§3~ ·Todas as contribuições da comunidade são disponibilizadas no hotsite antes da 

realização deste Fórum. 

CAPITULO IV 

DA VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM PLENÁRIA 

Artigo 89' ~ Para aprovação das propostas, a deliberação será encaminhada com os 

seguintes critérios: 

aj O início dos debates e aprovação das propostas ocorrerá às 19h00; 

b} Os trabalhos iniciarão pontua!mel"te com quantos forem os presentes; 

e) As diretrizes, objetivos e metas contidas .10 documento~base (Parte 1 e Parte li) que 

não forem objeto de destaque pela comunidade serão corsíderadas aprovadas 

automaticamente pela assembleia. 

d) Os destaques serão apresf>ntados e lidos um a t:m, levando-se em conta a 

sequência estabelecida no documento-base; 

e} O destaque poderá s€r defendido ou contestado por qualquer dos presentes, com 

tempo de fala de 1,30min" improrrogáveis; 

f) A fala será concedida conforme ordem de !nscrlção; o inscrito poderá declh1ar do 

direito de fala se observar que sua argumentação já foi contemp!ada por out:o 

participante; 

g} Não será admit;do qualquer tipo de cessão do tempo a OJtro participante; 
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h} Apresentada a tese e sua contestação, se ho,_iver, a mesa, imediatamente, colocará 

a proposição de destaque para votação; 

i} A aprovação das propostas será feita por amostragem; se necessário, a aprovação 
será feita por contagem, considerarido a maioria simples dos presentes. 

CAPITULO V 

DA RELATORIA DA REDAÇÃO FINAL 

Artigo 92' - A mesa coordenadora dos trabalhos consolidará as propostas aprovadas, 

mediante projeção das alterações em tempo real. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 10 - O li Fórum Municipal de Educação é de responsabilidade da Secretaria 

Mun1c1pal da Educação, por sua Comissão Executíva, e do Conselho Municipal da 

Educação. 

Artfgo 11 - A duração dos traba!.1os poderá ser estendida para além do período 

definido, caso seja necessârio; considerando o tempo necessário para encerramento 

das atividades, a Comissão Executiva sugerirá a contlnuação dos trabalhos para o dia 

seguinte ou outro dia, com início às 19h00, mediante aprovação por maioria simples 

dos presentes. 

Artigo 12 - Serão conferidos certificados aos part~cipantes do li Fórum Mun!c!pal de 

Educação. 

Artigo 13 - Nas dependências da Instituição Toledo de Ensino, não será permitido 

qualquer forma de manifestação individual ou coletiva, tendente a prejudicar o 

trabalho, sob pena de serem tomadas as providências que se fizerem recessárias à 
regularização. 

Artigo 14 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora, em conjunto com os membros presentes do Conselho Municipal da 

Educação, 

Bauru, 02 de março 2016. 
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Bauru, 15 de agosto de 2016, 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa E>:;ce!ência, através do presente, os Autôgrafos 
e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de leis no últ1nio dia 15 de agosto de 2016. 

Autógrafo n(l 
6935 

6936 

6937 

6938 

6939 

6940 

Decreto n-0 
1649 

1650 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a aprovação do documento de 
Avaliaçao do 1" Biênio do Plano Municipal de Educação (201212014) e sua 
adequação ao Plano Nac1·onal de Educação; 
de autoria desse Executivo, que acresce os incisos VIII e !X no art 2''. da Le1 n11 

4482, de 14 de dezembro de 1999, e dâ outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autonza a correção dos valores dos repasses de 
recursos públicos definidos no art 1° da Lei nº 6744, de 09 de dezembro de 2015. 
ãs Entidades do setor privado que especiflCa, visando o atendimento à Educação 
Infantil; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a sup!ementaçêo, através de 
transposição no orçamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente no 
exercício de 2016; 
de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade públ!ca a entidade 
TALENTOS 10 ESPORTE FUTEBOL CLUBE; 
de autoria desse Executivo, que altera o art 188-8 da Lei n(I 1574, de 07 de ma10 
de1971. 

Referente ao Projeto de Decreto legi$1ativo 
de autoria do Vereador Milton César de Souza Sardin, que d~ derom1nação de 
Rua JOSE HAROLDO DE CARVALHO a uma via pUbhca da cidade 
de autoria do Vereador José Roberto Martins Sega!!a, que dá denominação de Rua 
MAURO DE MART!NO JUNIOR a uma via pública da cidade. 

Nada mais haveodo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de disUnção e apreço_ 

ARILDO OE LIMA JUNIOR 
Presidente 

Excelentissimo Senhor 
RODRIGO ANTONIO OE AGOSTINHO MENDONÇA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oflclo 3(5' i& Pro0><olo, .P IV\ :1... 1 

pag 1 .:; V "º di• :! ... :!..L!:?l'. J.I i:;, •• i 
~b~l))v.(, 
il:ONALOO lfs~ SCHIAVONE 

Chefe do Serviço de Proced!ft)eT!tOt leg!t~ativOs 
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1 PROC. N9 ~ & 1<); i: Z21 
FOLHAS J,f;kd "-'""''''''-j 

PREFEITlJRA Y!UNICIPAL DE BAURU 

ESTA DO DE SÃO l' A L LO 

()F. EXE \\" 253/1 ti 

f: o p~C."!.:'111C p:!~;; cnviannos íl \'essa Exrclêr.i.:ia a L1.'l .\1.unicipnl 11" 6.SJ2!16. t]'.I<.: J)í;;pô: sohrc 1 
ar,r·ova~·i:., do ducu:11c1uo dL· i\ vai iaçS:o ;io l ~ B iCnit1 dll P:ar:n l'v1:,i'.',ictpa1 d~· Educn;·âo (1_0 i 2,-2 O l ti) e &~:a aJi:<;'.i·lÇfL1 

ao PL.i:to N:u;í;.;rnl de !·.ducaç;lo. 

J·,;.,ç.;~cntis~l,no Scn11cr 
1\H.II.I}(} l)E Ll"\-1,'\ ,JL'i\'I()H. 
[)l). :'rcsldcn'.c Ca C'&111zcrn i'vluE:ci'.]<ll 
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PROC. N~ O (o 
FOLHAS 0 '3 , -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAiTRiJ '=""-
1 

ESTADO UE S,\O PAllL() 

LEI!\" 6.832. IJE 19 DE 1\.(~()S.!"() l)V 1.,016 
[)i:;põc sobre a aprova;,:ilP Jp Jocurri,·nio úc 
Avaliayào dn l ºBiênio do Plano ~\'lunicir11l de 
Educuçtlo (1.012/2.0ltl) e ~ua adcquaçi'lo ;10 

Plaii.1 >Jacional de l·:ducaçílo. 

(J PR!'FE'.·:·() :V1t'<\;(:!PA'. !)F B,\l)R"J, 002 tcr!'~'lú5 do arL 51 du Lei ()rgân:ca eh~ tv1Ln:ci:;.i._, J.c 
Bilci:'u, f:tl ".'.l'.';c:' qtc ~- Càrr.íir:i V1;:n:cí::iJ! a:;.rcv0tc:: cl..c s.a.h::o:1a;: p:·:J1ru g11 u '>c;,..;i;•f:: :cL 

E1ll rc,;r,prí.ncr:to ao s.r:. 5c• Ja 1-ci :vturi.:ipa~ E" 6.250, <lc 2:! dt.· ;:~c:.lü :h: 2.012. :.:uc di:.·püt; ,.(,hrc 

:1 :\v:lli;;çtto Bienal dú Plano :vlun;cip:ü Jc Ed,;c2çfi0 (2 O; 2/2 02 i ), fie:, aprnvut.lo o docun1c11tc1 de 
il~:t11:içâ:• do l" Hi011i0 (2.0l2···1.ül4) e :>uil atlcquaç:31.1 <hl Plunn ;...;;e1;)flld de Ed;;ç·aç<io, ínsuluido 
Pl'Li 1 ei FeJeraJ 1t LL005, d: 25 clc junho de 2JH4 

() 1'PCu;nc'lL' <'JlC\\l. dcnc·nin;:do "!\v;iliaçil.c ;l:er::1l '.'.? 01'.:/2_0:.-;1 J;1 P'.z110 V1i.;1;ici;_;;1: t;:: 
1 :d-.ic;:çiln e ;-:dcqu:-:çdc &:) Plz,nc !\laci:)!JJ! de Fd-.izeçàc ... 1:1'.CgL1 J ;;;cs:::1;c !e'.. 

Bauru, 19 dt.:: a_r,o~lo de 2.016 . 

t'1·0.1e1u de !n!a:i-.,.,1 do 
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APRESENTAÇÃO 

1. MENSAGEM DA SECRETÃRIA MUNIOPAL DE EDUCAÇÃO 

Passados dois anos de implantação da Plano Municipal 

de Educação de Bauru - PME, é tempo de avaliar. Avaliar o 

que foi, como foi feito, e o que não foi feito e porque não 

ocorreu. Esta intenção de ovolior implico em uma clara 

atitude de tronsporêncio e compreensão de que o educqçõo é 

de todos e por isso partilhado o compromisso e o 

responsabilidade. 

Temos alguns desafios pelo frente, o de garantir a 

participação do comunidade escolar e da sociedade civil no 

processo ovoliativo do PME, com suas diretrizes, objetivos e 

metas, bem como incorporar os metas nacionais do Plano 

Nacional de Educação - PNE ao nosso Plano Municipal de 

Educação. 

Esta tarefo implico a participação de toda o sociedade 

no construção de uma educação de qualidade e acessível a 

todos 

Vera Moriza Regina Casério 
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2. AVALIAÇÃO BIENAL 2012-2014 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (2012-2021 - EXIG~NCIA LEGA 

CELSO Z ONTA 
1 

LUIZ H ENRIQUE M ARTIM H ERRERA 
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 p~rticipação 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 escofas 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 Psico logia Social e Professor do Departamento de Psicologla da UNESP, Campus de Bauru; Coordenador da Comissao Executiva 
de Ava liação Bienal e de Adequação do Plano Municipal de Educação. 
2 Advogado. M estre em Teoria do Direito e do Estado (UNIVEM); E.specialista em Filosofia M oderna e Contemporânea (UEL); hpeclalista em 
Filosofia Política e Jurfdica (UEL). Especialista em Antropologia (USC). Membro da Comissão Execut iva de Avaliaçi!o Bienal e de Adequação do 
Plano M unicipal de Educação. 



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

documento-base, propostas da pré-conferência, propostas conside.radas ínexequívels e 

propostas consolidadas. 

Cada delegado habilitado à Confer~ncia Munícípal de Educação recebeu uma cópia de 

todas as propostas relacíonadas aos temas centrais e transversais (elaborou-se um çaderno 

contendo todas as propostas conjugadas - "p,opostas sistematizadas"). Os delegados podiam 

analisar livremente 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 repetid_o para cada uma 

das propostas, resultando em 16 horas de trabalho. 

O documento final - com 288 proposições, dentre diretrizes, metas e objetivos - fol 

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

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

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

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

"Art, 12, Fica aprovado o Plano Munlcipal de Educação, constante do documento anexo, para 

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

Agora, por exigêncía legal, encerrado um ciclo de dois anos {2012/2014}, é de 

incumbência da Secretaria Municipal da Educação e do Conselho Municipal de Educação 

avaliar as ações do município - e 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 n2 6.250, de 20 de agosto de 2.012, em consoniinc1a com as 

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

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

Municipal da Educação. 

Nesse interim, entretanto, houve a aprovação do Plano Nacional de Educação {2014-

2024), no qual se estabeleceu novas metas para a educação nacional {Lei Federal nº 13.005, 

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

surgiu uma dupla tarefa: 

1, atualizar os dados estatísticos do PME e proporcionar a 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. 82., Leí no.13.005/2014). 

Para tanto, foi nomeada um Comissão Ex.ecutiva {Decreto Municipal n2: 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 

Nacíonal de Educação. 

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

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

União. 

Como resultado, apresenta~se este documento, com 31$ páginas, organizado em duas 

partes: Parte f - Avaliação Bienal da Piano 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 

Porte ti-Adequação do PME ao Pfano Nocional de Educação (2014-2023), contendo tabela de 

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

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

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



PARTE 1 
Avaliação Bienal do Plano Municipal de Educação - PME 

1 - NÍVEIS DE ENSINO 

A - EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. EDUCAÇÂO INFANTIL 

1.1. Dlasnóstlco 

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

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

perceber no gráfico a seguir: 



SEADE 2014 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

População em Idade 
19.691 19.364 19.028 18.699 18.368 18.013 17.658 17.299 16.935 16.579 16.732 16.882 17.029 17.170 17.306 17.076 

Escolar de O a 3 Anos 

População em Idade 
Escolar de 4 a 6 Anos 

14.987 14.758 14.518 14.282 14.041 13.792 13.529 13.267 12.999 12.738 8.372 8.350 8.323 8.293 8.261 8.340 
(até 2008) e 4 a S anos 

(a partir de 2009 • 

TOTAL 34.678 34.122 33.54·6 32.981 32.409 31.805 31.187 30.566 29.934 29317 25.104 25.232 25.352 25.463 25.567 25.416 

* (Em decorrência de lei federal no. ll.274, de fevereiro de 2006, o ensino fundamental de 9 anos, inicia-se aos 6 anos de idade, o partir de 2008, o que 

determina as próximas análises da educação infantil serem feitas com faixas de idade de Oa 3 anos e 4 o 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 popuiação em idade escolár .de 4 a 5 anos decresce.de 2001 a 2010 e permanece estabilizada até.2016. 

.,., ~ 
o~ 
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Po pulação e m idade escola de O a 6 anos População em idade e scolar de O a 5 anos 

SEADE 2014 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
População em 

34.678 34.122 33.546 32.981 32.409 31.805 31.187 30.566 25.506 24.970 25.104 25.232 25.232 25.463 Idade escolar 
Matriculas na 
educação 17.043 17.893 19.471 20.681 18.165 16.602 15.762 15.098 13.589 14.015 13.954 14.733 15.433 15.704 
infantil 
Porcentagem 
das 
matrículas em 

49,14% 52,43% 58,04% 62,70% 56,04% 52,19% 50,54% 49,39% 53,27% 56,12% 55,58% 58,39% 61,16% 61,67% relação à 
população em 
Idade escolar 

Verificamos também um aumento da cobertura de vagas em relação ao número de habitantes nos últ imos S anos. 

Em 2001, as matrículas 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 cobertura 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 S anos 

de 3,28%. 

o 
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Quando analisamos os dados de matrícula inicial da Educação Infantil 

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

De um total de 13.358 matrículas 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. 

Educação lnfantll: Mat ricula lnld al por Dependê ncia Administrativa 
Despesas 

SEADE 2014 (O a 6 anos até 2008 e O a 5 anos a partir de 2009) 
Municipais na 

Educação Infantil 

Ano/ Depe ndência Total Rede Municipal Rede privada Municipal 

2001 17.043 13.358 3.685 -
2002 17.893 13.718 4.099 -
2003 19.471 14.387 5.001 27.109.073 

2004 20.681 15.138 5.424 -
2005 18.165 13.027 5.058 25.816.894 

2006 16.602 12.546 4.019 26.573.573 

2007 15.762 11.847 3.862 41.521.863 

2008 15.098 10.724 4.361 51.249.276 

2009 *13.589 9.447 4.139 52.957.382 

2010 *14.015 8.611 5.350 

2011 *13 .954 8.554 5.355 

2012 *14.733 8.682 6.011 

2013 *15.433 8.956 6.423 

2014 *15.704 9.100 6.546 
• Em decorrência de lei federal no. 11.274, de fevereiro de 2006, do ensino fundamental, de 9 anos, lniclando
se aos 6 anos de Idade, as c;rlanças de 6 anos da rede munldpal foram gradativamente para o ensino 
fundamental, a partir do inicio de 2008, sendo transferidas da pré-escola para o ensino fundamental do 
município 4.779 em 2009, e 3.536 em 2010. 

Em 2012, as matrículas inicia is representaram 58,39% do tota l de crianças de 

O a 5 anos, e em 2014, as matrículas representaram 61,67% do total de.crianças de O a 

5 anos. 

Cabe também esclarecer que os dados apresentados pela Fundação Seade no 

que se refere à Rede Privada, incluem as escolas conveniadas com a Secretaria 

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

investimentos de R$ 8.040.407,16. 



r 

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

Dependência Administrativa -SEAOE 2014 

População % de 

Ano/Oepe de0a3 cobertura Rede 
Rede privada Total 

ndêncla anos de Municipal 

matrfculas 

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 3574, 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 t axa 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 fi.nal 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 esta belecido, desde que se ampl iem as vagas. 
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Mmrculas Iniciais no Ensino lnfantn - CRECHE - o a 3 anos - por Dependl nda Administrativa, 

de 2001 a 2014 - Fonte: SEADE 

-TOTAL 

-.-MUNICIPAL 

- PRIVADA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

Bauru, 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 cida~e. Em 2014, a 

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

crianças, represent ando um índice de cobertura de 44,19% de matrícu las. 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 pública ou privada. 
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 

-População de O a 3 anos 

....-Matrículas 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-s.e 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. 
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Média de alunos por turma- CRECHE - O a 3 anos Fonte: INEP 2014 

Dependência Administrativa 2010 2014 

Municipal 15,7 13,7 

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 Municipal e piorou 

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

Média de alunos por turma- PRt-ESCOLA - 4 a 5 anos Fonte: INEP 
2014 

Dependência Administrativa 2010 2014 

Municipal 21,5 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. 11.274, a contagem das 

matrículas iniciais refere-se a crianças na faixa de 4 a 5 anos. 

Educação Infantil: Pré-Escola - 4 a 6 anos e 4 a 5 anos • Matrfcula lnldal por D.ependêncla 

Administrativa Fonte: SEADE 2014 

Ano/Dependência Total Munlclpal Estadual Privada 

2001 13.229 10.776 - 2.453 

2002 13.930 11.064 48 2.818 

2003 13.666 11.039 11 2.616 

2004 14 .. 165 11.207 40 2.918 

2005 14.119 10.962 41 3.116 

2006 12.694 10.022 11 2.661 

2007 12.351 9.962 12 2.377 

2008 11.424 8.766 4 2.654 

2009 *8.786 6.502 . 2.284 

2010 *7.968 5.257 14 2.697 

2011 *7.705 4.980 22 2.703 

2012 *7.180 4.354 14 2.812 

2013 *8.027 4.921 13 3.093 

2014 *8.116 4.903 09 3.194 
• Em decorrência de lel federal no 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 do início de 2008, sendo transferidas da pré-escola para o ensino fundamental do 
município 4.779 em 2009, e 3.536 em 2010. 
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A participação do ensino público em relação ao total de matrículas iniciais na 

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

Educação Infantil: Pré-Escola - 4 a 5 anos - Matrícula inicial por 
Dependência Administrativa 2010 a 2014 

Fonte: SEADE. 

9.000 

- - -8.000 - - --- -
7.000 

6.000 
. .... 

~Total 5.000 - - - -
4.000 ~ ..._Municipal 

1/ ..,._.Privada 3.000 

2.000 

1.000 

o 

1 

·2010 2011 2012 2013 2014 
1 

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

aumento em 2014. 

Relação entre matrfculas Iniciais para o ensino Infantil - PRt-ESCOLA -4 a 6 'anos (até 
2008) e 4 a S anos (2009 em diante) x População em Idade escolar de :4 a 6 anos (até 

2009} e 4 a 5 (2010 em diante) - Fonte: SEADE 
ANO População em idade Matrículas iniciais- Diferença população x 

escolar de 4 a 6 anos Pré-escola - 4 a 6 e 4 a vaga 
5 anos 

2001 14.987 13.229 1.758 11,7% 
1: 2002 14.758 13.930 828 5,6% 
1: 2003 14.518 13.666 852 5,9% 
L 

2004 14.282 14.165 117 0,8% 
2005 14.041 14.119 (7~) -0,6% 

4a6 2006 13.792 12.694 1.098 8,0% 
'2007 13.529 12.351 1.178 8,7% 
2008 13.267 11.424 1.843 13,9% 
2009 12.999 8.786 * -
2010 8.391 + 7.968 423 5,0% 
2011 8.372 + 7.705 667 8,0% 

4a5 2012 8.350 + 7.180 1.170 14,0% 
2013 8.323 + 8.027 296 3,6% 
2Ô14 8.293 + 8.116 177 2,1% 

+Projeção 
* 4 a 5 anos de idade 
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A população urbana em idade de 4 a 5 anos, segundo projeção da Fundação 

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

Municipal e Privada. 

Os dados indicam que 177 crianças (2,1%) não freqüentam é! pré-escola na 

cidade. A taxa de cobertura corresponde a um índice de 97,9% de matrículas iniciais no 

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

rede para a sua universalização. 
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Relação entre matrículas para o Ensino Infantil - PR~-ESCOLA - 4 a 5 

anos e a população em idade escolar de 4 a 5 anos, até 2020~ Fonte: 
SEADE 2015 

... ~ 

-+-População 4 a 5 anos 

---Matrículas Total 

o -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Percebe-se uma tendência de estabilização no número de crianças em idade 

escolar de 4 a 5 anos na cidade, com probabilidade de universalizar as vagas em 2016 

para esta população. 

Considerando que a Pré-Escola é um momento estrategicame~te importante 

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

universa lização desse atendimento. 
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1.2 Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 

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

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

informa "O dever do Estado com 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 72, informa que deverá haver "assistência 

gratuita dos filhos e dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade em 

creches e pré-escolas" (Ensino Infantil modificado para zero a cinco anos). 



AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 - 2012 A 2014 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da 

população de 4 a S anos e ampliar, até 2020, a 
oferta de educação infantil de forma a atender a 
50% da população até 3 anos, em período 
integral/parcial, opcional à famílía de acordo com 
a demanda da cidade e com garantia de qualidade. 

Objetivos: 
1. Revisar, com a participação da equipe 
pedagógica da escola, no prazo de um ano, os 
padrões de infraestrutura da legislação em vigor, 
visando assegurar o atendimento das 
especificidades do desenvolvimento das faixas 
etárias atendidas nas instituições de educação 
infantil (creches e pré-escola), no que se refere a: 
a) espaço interno, com iluminação, insolação, 

ventilação, visão para o espaço externo, 
reéte· elétrica e segurança; · 

b) instalações sanitárias e para higiene 
pessoal das crianças; 

c) instalações para preparo e/ou serviço de 
alimentação; 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

1. Já está garantido o atendimento para a 
população de 4 a 5 anos. 
Para a faixa de O a 3 anos, em 2015, o 
atendimento encontra-se próximo a 50% da 
população e continua-se a ampliar a oferta de 
vagas. 

1. As reformas e adequações dos prédios, 
quanto aos itens a,b e e, vêem sendo 
paulatinamente adequados as necessidades de 
infraestrutura das escolas, com especial 
atenção as demandas de maior urgência(Entre 
2012 a 2014, foram reformadas 9 unidades e 
implantadas 3 novas escolas). 

a) Entre 2012 a 2014 foram adquiridos 
màteriais e mobiliários · adequado para 
implementação dos ambientes internos e 
externos; 
b) De modo geral as escolas de Educação 
Infantil, são jardinadas e arborizadas. 

CONSIDERAÇÕES 
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) ) 

! d) ambiente interno e externo para o J 

1
, desenvolvimento de atividades, conforme ,[ 

as diretrizes curriculares para a educação , 1 

1 1
, infantil; mobiliário, equipamentos e 

materiais pedagôgJcos; 

LJ2~rização. ·-----·-----· --·---·---·---L--·---·-----------; 
2. Está em fase final de elaboração documento 

2. Promover a divulgação dos padrões de 
infraestrutura estabelecidos em lei, 
contemplando as situações de credenciamento, 
autorização para o funcionamento, reforma, 

1 ampliação e construção de instituições de 
educação infantil públicas e privadas {lucrativas e I 
oão lucrativas); 

que visa regulamentar padrões mlnimos de 
qualidade para as instituições de educação 
infantil privadas, lucrativas ou não {servirá de 
referéncia para as públicas e parceiras). O 
documento também visa a autorização e 
funcionamento, por meio de credenciamento 
das entidades partículares 

----·-·---f-3. A SME·-a:s;egurãSeffiest-ralm-ente~ poÍmeio --·--·-·------------[ 
1 do DPPPE {Departamento de Pli.\nejarnento _ 

3. Garantir a manutenção e expansão de vagas de 1 
programas de formação continuada de acesso a j Projeto e Pesquisas Educacionais), cursos de 1 
todos os profisslonais da educação e de ! formação continuadas aos profissíonais da .

1

. 
qualidade, para atualização permanente e 0 j Educação Infantil e das Creches Conveniadas, 

oferecidos em diferentes horários para 

1 aprofundamento dos conhecimentos dos [ atender as necessidades, inclusive com 
profissionais que atuam na educação infantil; [ 

modalidade EAD, além de parcerias com 1 1- outras instituições culturais e educatt~- . 
-----+--.-.-A~Se.cretaria Municipal da Educação emT 

1 4. Assegurar que, em um ano, o municlpio revise convenio oorn as universidades vêem 1· 

\,· sua po.!ítica para a educação i.nfiintil, com base construindo desde 2011 a proposta curricular 
nas diretrizes nacionais e demais legislações em para a educação infantil, com previsão de ! 

1 vigor; entrega para 2015, bem como buscanda· 
~ _ adequar seus padrões de infra estrutura. ·-----·-J 
___i_!!?_~~,O~~ de-~, ori~s- -~~ pr~post_~rri~lar est!_~~fa~e tlf!~e -.::::.-. .::::.-_---·-·-·-·--·-·-·-·J 



r·curriculares que~siderf:~Os direit-os, as ! 
1 necessidades específicas da faixa etária atendida ! 

e tenham em vista a necessária integração com o j 
ensino fundamental; ' 

r, -· 6. Elaborafeatualízclr os projetos p€dagógicÓS 
das escolas, a partir da revlsão da política e das 

1

1 orientações currículares da educação infanti~ 
conforme estabelecido no item anterior, 

' 

1 

) 

implementação. ·--· T 
- Formação com professores da Educação 1 

lnfantH que atuam no últlmo ano dessa etapa \ 
e Professoras dos 12 ano do Ensíno 
Fundamental para maior Integração. 

6. As unidades Escolares atuallzaram os dados 
e anexos de seus PPP e após a implementação 
da Proposta Curricular para a Educação 
Infantil, farão os ajustes teóricos 
metodológicos. 

1 

--··-··~ 

1 =~volvendo os diversos profissionais da 

~~uçação, bem como os usuários; -----+--------------------+-·--··------~----·---·--·--
, 7. Direcionar, prioritariamente, os investimentos 7. Os investimento são gerenciados e 
j públicos municipais em educação para a destinados prioritariamente à Educação 

, -- =~~G~;:~t:~~tt:~tuí-ae~Quadr0Pró.Priô~Par.lO+--~~fÁ~t~l~ret3ria M.uniciP;r-da Ed-~Caç~Ó~-tém 
efetivo funcionamento do sistema municipal de 1 em seu organograma profissionais para o 
acompanhamento, controle e supervisão da acompanhamento, controle e supervisão nos 
educação, nos estabelecimentos públicos e j estabelecimentos públicos e privados. f a ~ 
privados, visando apolo técnico-pedagógico para 1 O apoio técnko-pedagógfco é oferecido pelo li r 8 
a melhoria da qualidade e a garantia do ! DEI e DPPPE, atuando em corsos de formação, ~ z 
cumprimento dos padrões estabelecidos pelas j inclusive nos ATPCs. I! '0 

1-~d=irec.trize~ nacil?nais, .~~.~~ipais; __ , ' ·----·-·--·--·------~+----------·-----------< 1 
9. No prazo de um ano, estabelecer normas par~r 9. As normas para acompanhamento, controle \ 

1 

!., 
a composição e funcionamento do sistema , e supervisão da educação, estabelec!das pelo · 

1 
1 

j_K, 
municlp:JI de acompanham~n~o, controle_ e ÇM_E, estão sendo cumpri~as, pelo Sistema '. r . Í ~ 
supervisão da educação, visando a uma _ Municipal da Educação. 1 

1

- j , ~ 
adequada relação supervisorhescolas com vístas à 1 '' 
melhoria na qualidade do ensino - 1 

~-_c=1=0=.=,=,=,=eg=u=,~.=,=,=c=o=m~pa=n=h=a=m=en=t-o_e __ a_p_o-;o_a_o_s+--1~0-.-A~Se-,-,et-a_ri_a_M_u_n_"~;p-a~l-d_a_E_du_c_a_ç_io-te-mr ·--·---·1 lj 

docentes por meío de atlvidades de estudo e assegurado o acompanhame~to e _apofo_ aos ~---· '--'_..._, 



~-

1 

1 

1 

) ) 

reilexão desenvolvidas nas escolas, através de 1- docentéS:-por meio de atividades de estud~- ·- ~' 
equipe matricial, sob coordenação dos órgãos e reflexão, através dos ATPs e 
competentes _supervisionado ~la ~quipe da DPPPE_. ___ ------------~-----
11. Instituir, no prazo de um ano, mecanismos 11, Além de contemplar em seu quadro de 
de integração e colaboração entre os s~ores da J RB, uma assistente social, a SME mantém 
educação, saUde e assistência na manutenção, convênios com Universidades e lnstitoições \ 1 
expansã;;i, administração, controle e avaliação 1 (APAE, APIECE, SORRI e Lar Escola .Santa · 1 
das instituições de atendimento das crianças de I' luzia), bem como, mantém parcerias com a 

1

. 

O a S anos de idade Secretaria da Saúde. 
-~----------->------------------~ 12. Manter a oferta de alimentação escolar j 

para as crianças atendidas na educação infantil, ~ 

nos estabelecimentos públicos e conveniados, \ 
por melo de colaboração financeira da União, ! 
du Estado e dQ Munitipi-0 {convênios) 

12. A oferta é assegurada através do FNDE, 
1
. 

f'DE e fiscalizada pekl CAE. , 

13. Assegurar o fornecimento dos materiais 13. O SME adquire e repõe os materiais 
~dagógícos adequados às faixas etarias e às necessários ao desenvolvimento infantí!, 
necessidades do trabalho educacional nos conforme as necessidades e possibllidades. 
estabelecimentos públicos e conveniados, de Os gestores educaclonais são convidados a 
forma que: participar da escolha dos itens solicitados. 
a} sejam atendidos os padrões de Os conselhos escolares em fase de 

infraestrutura definidos no objetivo n2 1; implantação também participarão deste 
b) sejam adquirldos e/ou repostos anualmente ] processo. \ 

os recursos pedagógicos , em especlal, 1 \ 
brlnquedos, jogos e livros infantis, I 
garantíndo acervo diversificado, em ( 

j qu,antldade e qua!Jdade ~~uadas; j 1' 

1 

c} seja adquirído e/ou mantfdo acervo de livros ! 
para _pesquisa e formação de educadores e 

1 
j 

pais; ! 1 ! dj haja participação da comunidade escolar ; 

i___ (co!e~ados_~.~stltu!ções aux!L~~LE~-----------·J·------------
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1 

1 

) 

definição desses: materiais, considerando~se 
o projeto politico~pedagógico da unidade, [ 
bem como o papel do bríncar e a função do 
brinquedo no desenvolvimento infantil 

-~-
14. Estabelecer um programa de 
acompanhamento das demandas por melo da 
manutenção de um cadastro Unico, permanente 
e informatizado, acessível, a qualquer tempo, 
aos Dirigentes Escolares, aos Conselhos 
Tutelares, Conselho de Direitos e de Educação e j 
à população, bem romo banco de dados que 
subsidiem a elaboração e a implementação de 1 

Políticas Públkas para a Infância ___ _ 
15, Criar, n1anter e ampliar Conselhos Escolares 1 
e outras formas de participação da comunidade ! 
escolar e local na melhoria da estrutura e j 
funcionamento das instituições de educação j 
infantil públicas e privadas {lucrativas e não·· 
lucrativas), bem como no enriquecímento das 
oportunidades educativas e dos recursos 
pedagógicos, garantindo-se: 
a) maior integração na relação família·escola; 
bJ realização de reun;ões em horários que 

facilitem a participação da famllia; 
c) <'!Umento da periodicidade das reuniões do 

Conselho de Escola, assegurando o mínimo 
·de quatro reuniões anUaiS, sendo duaS: por 
semestre; 

1 
d) realização de cursos de formação de 

14, A Secretaria Municipal d~ Educação 
mantém um cadastro único permanente e 
lnformatiTado Gestão Escolar, acessfver aos 
gestores escolares, e aos demais Conselhos, 
mediante oficio e observado o sigilo de 
dados pessoais, considerando o regime de 
colaboração. 

) 

15. Legislação aprovada que contempla i' 
todos os itens previstos no objetivo: 
·Implantação do Conselho escolar em 2014; 1 
- Curso de Formação de Conselheiros e 1 
Tutores para ampliação em todas as , 
Unidades Escolares; \ 
- Programa de implantação doa lndícadores [ 
de Qualidade na Educação Infantil -
INDIQUE. 

1 

conselheiros escolares e de ClH-50S sobre o -
1 ___ pa~~~os Co~lhos_par!_~~unid~------------

! 
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1 
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escolar 
16. Estabelecer, no prazo de 2 anos, e com a 16. A Secretaria Municipal da Educação por 
colaboração dos setores responsáveis pela ; meio do setor de assistência social e em 
educação, saúde e assistência social e de j parceria com a SEBES e Conselhos 
organlzações não governamentais, Conselhos relacionados a rede de proteçãp da infância 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e 1 e da adolescêncra tem desenvolvído 
Conselho Tutelar, programas de orientaç~o e · programas de oríerrtação e apoio. 
apoio aos pais. com filhos entre O e 5 anos, nos 1 
casos de pobreza, violência domestica e 

_.desagregaçãC?famillarextJ!!ma ____ ·---·'--·-----·-----·-----·---L----·-·----·-·---·----~ 
17. Manter o atendimento parcial e integral das 17. O atendimento para as crianças de O a 3 é i' 1 
crianças de O a 3 anos e adotar, até o final da mantido, nas duas modalidades e o . 

' década, progressivamente, o atendimento para atendimento de 4 e 5 está progressivamente 1 
todas as crianças de 4 e 5 anos, garantíndo-se ] sendo absorvido pek; sistema de ensino, , 
padrões de qualidade estabelecidos, de acordo 1 \ 
com as necessidades da demanda . 1-ul PrÓmover debã'tes com a Sociedade -,-,,-,1·'1--1-s-.·-A-,-u-n-ld-,-d-.;,-.,c-o-lar_es_p_ro_m_ov-effiCOm -· 

, sobre o direito da criança à educação infantil i suas comunidades eventos que favorecem a 
1 públlca, gratuita e de qualldade bem como dos 1 participação da familia, 

1
, deveres da famílfa junto à Unidade. Escolar 

19. Promover palestras e encon-t~ro-s_v_o_lt_a_d_o_s_à_, __ 1_9_._A_s_u_n_ld7a_d_e_s_a_t,-,-v-é_s_d_a_s-,-.-.-n-íõ_es_d7e-t-----------------·-

I comunidade para uma maior conscientízação ! pais promovem a conscienlização das 
quanto aos direitos e deveres às necessidades ' necessidades tisicas, psicologias e sociais 

\ físicas, pr>icológicas e sociais da faixa etária em próprh,;s de cada faixa etária, 

1 
questiio, e lmplalltar e aprimorar a Escola de Palestras são realizadas em algumas ] 

Pais +-~"c.ºccld=•o=d·~•s=·~~~---~-----+----· __j r- 20. Garantir qlJe-;- avaliação dos al-unos---n;; 20. As Ul'lidades s:i.o orientadas para que seía -----------·--- f 

educação infantil seja feita co_nsíderando seus realizada a avaliação qual!tatrva e processual \ ! 
próprios avanços em relação a seu levando-se em conta os avanços de cada 

. 1 
·-~2_~~~_?1V!~~-~~--~--~--~·--~-~---~·--· -~!~~:·-·-··-·-·-··---~--·-1---·---~--·-~--~·--~·-~---~·--~·--~! 

21. Estabelecer condições para a inclusão das 21, As adaptações são realizadas1 e as 



) ) 

Í~·C""rlançaS~cmn deflciê~co--;; apoío-d~unidades Escolares contam com pessoal de 1--------·---·--1 
_ especialistas e cuidadores, defínindo o número apolo e cuidadores, conforme a demanda. I \ 
) máximo de crianças por sala, imóvel, mobl!lário, Com relação ao número máximo de alunos o 1 
j material pedagógico adaptado, espaço fíf1ro 1 SME procura equalitar de acordo com as \ j 

\
- acessível, orientação, supervisão e alimentação; I possibilidades, uma vez que não existe j 

documento regulatório a respeito. r 22. Estabel&er condições fofmais para r12. O OÊI terU participado mais .efetivament~ ----·---·-------~------~---j 
acompanhamento pela comunldade escolar dos ! nas decisões desta natureza. Diretores e 
projetos de construção e reforma, em todas as i Professores participarn das discussões sobre 
suas etapas: elaboração, execução e fiscalização ~ os projetos, e com a implantação dos 
do projeto, com representantes dos diferentes i Conselhos Escolares, participarão dos 
setores, Inclusive da vtgilância sanitária, I processos decisórios. 

_engenharia e arquitetura e equipe pedag' ica , -------
23, Promover ações junto às Instituições 23. A SME rnantém parcerias com as 
formadoras do Ensino Superior, a fim de 1 Universidades neste sentido. 
qualificar a formação de professores para a 
Educação Infantil, com conteUdos específicos da 
área 

24, Garantir os princípios da Gestão 

~_°e~a di::~te documento 

24, A Gestão democrática temsido princfp~ 
da Gestão Munk:lpal Educacional, bem como ) 
no âmbito da Unidade Escolar com a 
implantação dos Conselhos Escola~~-- \ ----·--------------..; 
25, E:xiste convenios entre a PMfl e as r 
Universidades, Secretaria de Cultura, SESC e \ 

25. Garantir acesso à apropriação das. formas 
outros, com programas, ações çu!turais e 

mais ricas e elaboradas da cultura construídas 
Projetos de Pes~u~s.a, para formaçi.io 

pela humanidade · · J · continuada dos Servidores, e fortalecimento 
~--- das atividades pedagógi~s com os alun~~'·~-1-

26. Constituir equipes multid1sc1plinares e I 26. O SME matem convênios com as 
multiproflss.ionais em polos (fonoaudJólogos., Universidades, 'Entidades especía!izadas nas 

psicólo~os ~sist~nte~otiai~} que f'.OSSam dar )_2f~.~~fo~~po'!!_~•~pratc;'~ª~--- --------·-----·-~---·~ 



~------··········---------

>---'"~P-º_f!~.~ . .erática educativa 
27. Especificar a carga horária de atendimento, 
se há espaço tisico e número de alunos 
adequado, infraestrutura, profissionais 
suficientes, atividades diverSiflcadas com 
profissionais gabaritados que ofereçam 
qualidade nas escolas de período parcial/ 

______ __!~tegral 

) 

educativa 
'}_7. O SME vem atendendo as necessJdades 
da demanda na díreção da universalização, 
bem romo garantir o numero adequado de 
alunos, buscando racionalizar as condições 
infraestruturais 

28. Manter e ampliar uma interlocução com o i 28. O SME mantém permanente interlocução 
' poder judiciário, oferecendo subsfdíos para que i com o poder judicJáriô, oferecendo 

os magistrados tomem medidas cabívels : informações sobre a realidade das demandas 
respeitando as necessidades escolares educacionais 

29. Foi nomeada uma Comissão de Gestores 
29. Garantir até 2016, que o atendimento : 

para estudos sobre o atendimento das 
pedagógico de crianças a partir de 4 meses nos i 1 
berçários seja feito por Professores ' crianças no período integral a partir dos 4 

~-~~---~--~---~----~-+-~ meses 
30. Buscar o desenvolvimento da autonomia da 30. A proposta pedagógica da Educação 
criança, utilizando para isso situações em sala 1 Infantil da SME contempla o 1 

' ,1 de aula : desenvolvimento da autonomia da criança , 
31. Estabelecer rotina de período integral para : 
renovar atitudes que respeitem a : 
individualidade, direitos e n~cessidades básicas : 
da criança tais como: banho, sono, abmentação : 
e atividades pedagógicas 

31. A proposta pedagógica da Educação : 
lnfantll da SME contempla 

) 

32. Viabílízar convênios com as uníversidades i 

.P~ra oferecimento de c1:1~os de pós..graduação 
_aos Profissionaís da Educação 

32. Existem convênlos com as Universidades ! 
que contemplam e&:te. item ' 

33, Viabl!lzar, mediante convênios, projetos e 
contratos, a melhoria da segurança nas escolas, 
garantindo vigilância 24 horas por dia e em 
finais de semana 

33. Estão sendo elaborados estudos para 
implantação de vigilância permanente 

.,, 
" o ,, 
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~ ~' 
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34. Viabiliz.ar programa de informática 
educacional no ensino de 4 a 5 anos, 

) 

34. Estão sendo élaborados estudos para 
implantação da informátka educacional 

) 

dfsponibílízando equipamen~os com 1.n_t_e_rn_e_t_·--+-- ----------------+------------------_, 
35. Possibilitar que, em finais de semana, a ' 35. A Unidade Escolar é aberta a comunidade 
escola pqssa ser utilizada para o oferecimento 1 
de cursos e reuniões pata os pais dos alunos 
segundo regulamentação do Conselho de Escola ' 
ouAPM 1 

~~---~-~~-~-~~-~--'-·----·---·----·--------, 

1

- 36. A universalização da educação infantil e o i 

36, Viabilizar o çonteúdo de língua inglesa no atendimento em período íntegral são 
ensino de 4 a 5 anos com professores da área prioridades e tornam incompatível o 

37. Garantir a Presença·· de um .. Professôrr--i~~n:i~;;:n:5~t~:1~:fe:;~nto esta 

Adjunto em cada período de cada Unidade de 1 ~arantida na maíoria das Unidades Escolares, 
Ensino ; c.?m ativ~~de em s~.la de aul~ ·---+ 

38. Garantir o período de férias escolares em 
janeiro, para que as c.ria(lçat possam fortalecer 
seus laços familiares 

38. ~ garantldo, com exceção das crianças 
com vulnerabilidade e de necessidade 
familiar extrema, oom o atendimento por 
meio de polos, sendo assegurado o descanso 

, por ocasião das ferias do responsável ---·i"iii":-il 
~---------··------ --~..CC~~""'~~'-'-""~~""'~~'----'-------·--- ---- • 

s: ~ 
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2. ENSINO FUNDAMENTAL 

2.1. Diagnóstico: . 

A populaçãq em idade escolar de 6 a 14 anos tem diminuído tanto em relação às faixas de 

6 e 7 a 10 anos (12 ao 52 ano), quanto na faixa de 11 a 14 anos (6!! ao 92 ano). 

População em Idade escolar - BAURU - Fonte: 

SEADE 

7A10 11A14 TOTAL 
ANO 6ANOS 

ANOS ANOS 

2001 5.033 20.699 22.058 47.790 

2002 4.964 20.529 21.986 47.479 

2003 4.893 20.346 21.898 47.137 

2004 4.822 20.162 21.809 46.793 

2005 4.749 19.975 21.710 46.434 

2006 4.673 19.765 21.587 46.025 

2007 4.592 19.537 21.442 45.571 

2008 4.511 19.304 21.290 45.105 

2009 4.428 19.062 21.124 44.614 

2010 4.347 18.821 20.959 44.127 

2011• 4.303 18.414 20.397 43.114 

2012• 4.257 18.010 19.842 42.109 

2013* 4.211 17.608 19.297 41.116 

2014* 4.162 17.209 18.760 40.131 

201s• 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 

2019* 4.287 16.972 16.942 38.201 

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 até 2020 

aponta leve retomada de crescimento. Isto implica a necessidade de aumento do número de vagas 

a partir de 2016 para suprir a demanda para estas faixas de idade. 



Já para a população de 7 a 10 anos (22. Ciclo do ensino fundamental), os dados evidenciam 

que desde 2001 até 2015 vem diminuindo e a projeção até 2020, aponta a continuidade desta 

diminuição. 

Evolução da população em idade escolar de 6 a 14 anos -
Fonte: SEADE 2015 
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A diminuição da população nestas faixas de idade permite que o MunicJpio e o Estado 

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

para estas faixas não deve significar ausência de necessidade de construção de novas escolas. 

Cabe também apontar a necessidade de se ter número de alunos por classe compatível com 

processos educacionais de qualidade. 

Quando analisamos os dados de matrícula inicial no Ensino Fundamental de Bauru, da V! 

à 4! série (até 5!! série a partir de 2009), verificamos um pequeno aumento. : 

Ensino Fundamental: Matricula Inicial por Dependência Administrativa - 11 a 41 Série 
(11. Ao s1. ano a partir de 2009) • SEADE 2014 

Ano/Dependência Total Municipal Estadual Privada 

2001 22.265 2.593 15.513 4.159 

2002 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 

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 

2009 *22.647 7.173 11.112 4.362 



2010 *23.599 7.369 11.132 5.098 

2011 23.303 7.270 10.806 'S.227 

2012 . 22.289 7.010 9.957 5.322 

2013 21.727 6.739 9.446 5.542 

2014 22.985 6.976 10.137 5.872 

• Em decorrência de lei federal n!i! 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-escola 
para o ensino fundamental do município 4.779 em 2009, e 3.536 em 2010. 

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

outro lado, a Rede Estadual diminuiu sua participação nas matrículas do Ensino Fundamental dos 

anos iniciais. 

Evolução das matrículas Iniciais do Ensino Fundamental - Anos 
iniciais, por dependência Administrativa, de 2001 a 2014 ..... 
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Fonte: SEADE 2014 
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Em 2009, as matrículas iniciais representavam 96,4% do total de crianças de 6 a 10 anos 

na cidade. Em 2014, as matrícu las inicia is 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 ent re população de 6 a 10 anos e matrículas no 
Ensino Fundamental - Anos Iniciais - SEADE- 2014 

...,.._Idade 6 a 10 anos 

---Matrícula 

200920102011201220132014201520162017201820192020 

A média de alunos por turma no Ensino Fundamental Anos iniciais 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 privadas. Em 2014, caem as médias da Rede Municipal e Estadual e aumenta a 

média das escolas privadas. 

Média de alunos por turma- Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 6 a :io a'nos Fonte: 
INEP 2014 

De pend~ ncia Administrativa 2010 2011 2012 2013 2014 

Municipa l 28,7 27,6 26,5 25,7 26,8 

Estadual 27,6 26,7 25,2 24,8 26 

Privada 18,0 18,3 18,1 18,4 19,1 

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

consideradas altas e podem comprometer o processo ensino aprendizagem. · 

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

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

vagas oferecidas. 

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

da 5! à 8! série (6! à 9! a partir de 2009), verificamos uma diminuição ao longo dos últimos 10 

anos. 



Ensino Fundamental - Matrícula por Dependência Administrativa - Anos finais 

51 a a• série (62 ao 92 ano a partir de 2009) 

Fonte: SEADE 2014 

Ano/Dependência Total Municipal Estadual Privada 

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 

2004 21.388 1.300 15.741 .4.347 

2005 21.351 1.455 15.544 4.352 

2006 21.506 1.481 15.656 4.369 

2007 21.611 1.579 15.732 4.300 

2008 21.655 1.548 15.881 4.226 

2009 21.534 1.601 15.709 4.224 

2010 22.101 1.637 15.864 4.600 

2011 21.951 1.603 15.820 ·4.528 

2012 22.484 1.703 16.031 4.750 

2013 22.205 1.644 15.985 4.576 

2014 20.048 1.473 14.047 4.528 

De um total de 23.393 matrículas inicia is em 2001, envolvendo as redes Municipal, 

Estadual e Privada, este número caiu para 20.048 em 2014. 
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Evolução das matrículas do Ensino Fundamental - Anos finais, por 
dependência Administ rativa, de 2001 a 2014 - Fonte: SEADE 2014 
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...... Municipal 

..,._Estadual 

~Privada 

A queda no número de matrículas encontra-se nas três dependências administrativas, 

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

estáveis. 
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Relação entre população de 11 a 14 anos e matrículas no Ensino 
Fundamental -Anos Finais - SEAOE- 2015 
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Em 2001, as matrículas nos anos finais do ensino fundamental 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 da 5! a 8! série (6º 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 31,5 em 2014. Já. a Rede Privada 

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

2014. 

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

Dependência 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 31,5 

Privada 24,1 24,2 24,7 2,4,5 23,8 

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

comprometer o processo ensino aprendizagem. 



Comparando a média de alunos por turma entre o primeiro ciclo do ensino fundamental 

(12. Ao 52. Ano- anos iniciais) e o segundo ciclo (62. Ao 92. Ano - anos finais), verificamos um 

aumento do número de alunos em sala de au la nos anos finais. 

Média de alunos por turma do lo. ao 5o. e 60. ao 9o. ano do 
Ensino fundamental - por dependência administrativa em 2014 -

Fonte SEADE 

• l o. Ao So. Ano • 60. Ao 9o. Ano 

· M unicipal Estadual Privada 

A taxa de aprovação no ensino fundamental da 1! a 4! série tem aumentado no município 

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

Privado tem ocorrido o contrário. Houve uma diminuição na taxa de aprovaÇão de 2002 (que era 

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

Taxa de Aprovação• no Ensino Fundamental 
12. ao se~ Ano e 62. Ao 92, ano por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 

Fonte: SEADE 

Ano/ 
Total Municipal Estadual . Privada 

Depend. 
11. a 62. Ao 11. a 62.Ao 1•. a 62. Ao 1•.a 62. Ao 

s•. 92, SI. 92. 51. 92. s•. 92. 

2009 98,2 94,7 97,9 93,0 98,2 93,9 . 95,1 98,8 

2010 98,0 94,1 97,2 91,9 98,4 93,S 98,3 96,9 

2011 97,4 92,2 96,7 87,6 97,4 91,3 98,4 96,9 

2012 97,6 94,1 96,3 88,3 98,0 93,9 98,6 96,7 
2013 98,1 94,3 97,0 92,8 98,8 93,7 98,4 96,8 

* ALUNO APROVADO - É o aluno que, ao final do ano letivo, preenche os requisitos mínimos de 
aproveitamento e freqüência previstos, na legislação em vigor. (MEC). 

A taxa de aprovação na Rede Estadual mais alta que as demais dependências 

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

aprovação no ensino fundamental estadual e privado encontram-se estabilizé!das nos últimos dois 
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anos. Já os resultados do ensino fundamenta l municipal ocorreram um aumento em 2013, embora 

sua taxa de aprovação é das três dependências administrativas. 

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

• lo. Ao So. Ano • 60. Ao 9o. Ano 

Total Municipal Estadual Privada 

•ALUNO APROVADO - É o aluno que, ao final do ano letivo, preenche os requisitos mínimos de 
aproveitamento e frequência previstos, na legislação em vigor. (MEC). 

No Ensino Fundamental do 6º. ao 9º. ano, a taxa de aprovação é menor que o do 1º. ao 

Sº. ano. Isto ocorre nas três dependências administrativas, o que evidencia a n·ecessidade de se 

elaborar programas e projetos que minimizem a diminuição da aprovação no 2º .. ciclo do ensino 

fundamental. 

A taxa de reprovação no Ensino Fundamental do 12. ao Sº. ano tem diminuído em Bauru, 

de 2002 {4,6%) para 2009 {1, 7%). 

Taxa de Reprovação• no Ensino Fundamental 
11. ao 51, Ano e 61. Ao 91. ano por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 

Fonte: SEADE 

Ano/ 
Total Municipal Estadual Privada 

Depend. 
1•.a 61.Ao 1•.a 61.Ao 1•.a 62.Ao 1•.a 61. Ao 

s•. 95!. s•. 92, s•. 92. s•. 95!. 

2009 1,6 4,2 2,0 6,8 1,5 4,6 1,2 1,5 

2010 1,8 4,6 2,8 7,0 1,3 4,8 1,6 3,0 

2011 2,1 5,4 3,0 10,5 1,8 5,6 1,4 3,0 
2012 2,1 4,3 3,2 9,7 1,6 4,0 1,4 3,3 
2013 1,7 4,2 2,8 6,7 0,9 4,3 1,6 3,1 

• ALUNO REPROVADO - t o aluno que, ao final do ano letivo, não preencheu os requisitos 
mínimos de aproveitamento e/ou frequência previstos, na legislação em vigor. (MEC). 



Em te rmos gerais, de 2009 a 2013, a taxa de reprovação, nas três dependências 

administrativas enéontra-se estabilizada. Entretanto, ao focarmos os dados nos dois últimos anos 

de vigência da Plano M unicipal, a taxa de reprovação caiu em termos gerais. 

A menor taxa de reprovação nos anos iniciais encontra -se na Rede Estadual e a maior taxa 

encontra-se na Rede Municipal. Já nos anos finais, a menor taxa encontra -se na Rede privada e a 

maior encontra -se na Rede Municipal. 

O desempenho 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 f undamental municipal do 62. ao 9!!. ano. 

Taxa de reprovação no Ensino Fundamental em 2013 -
Quadro comparativo - SEADE - 2015 

Total Municipal Estadual Privada 

•lo. Ao So. 

• 60. Ao 9o. 

Destacamos também que a taxa de reprovação do 62. ao 92. ano, é maior que a do 1!!. ao 

5!!. 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 Ensino 

Fundamental, com 0,1 em 2013 e a maior, na Rede Estadual 
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Taxa de Abandono no Ensino Fundamental 
12. ao 52, Ano e 62. Ao 92. ano por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 

Fonte: SEADE 

Ano/ 
Total Municipal Estadual Privada 

Depend. 

1•.a 62.Ao 11. a 62. Ao 11. a 62. Ao 11. a 62. Ao 

s• .. 92. s•. 92. s•. 92. s1. 92, 

2009 0,3 1,1 0,1 0,4 0,4 1,4 - -
2010 0,2 1,4 0,1 1,2 0,3 1,8 - -
2011 0,5 2,4 0,3 1,9 0,8 3,1 0,2 0,1 
2012 0,3 1,6 0,5 2,0 0,4 2,1 - -
2013 0,2 1,5 0,2 0,5 0,3 2,0 - 0,1 

*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 Ensino Fundamental do 12. ao s2. ano apresenta-se menor que a 

taxa do 62 ao 92 ano em todas as dependências administrativas. Há a necessidade de se pesquisar 

os motivos da maior evasão no 22. Ciclo do ensino fundamenta l, sobretudo na. Rede Estadual. 

Apresentamos a seguir, o número de alunos concluintes do ensino fundamental de Bauru 

por ano. 

Concluintes do Ensino Fundamental 
' por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 

" Fonte: SEADE 

Ano/ 
Total Municipal Estadual Privada 

Depend. 

2009 4.774 346 3.449 979 
2010 4.958 393 3.494 1.071 

2011 4.741 289 3.414 1.038 

2012 5.038 384 3.494 1.160 
2013 5.125 349 3.683 1.093 

Verificamos um pequeno aumento de alunos conclu intes em 2013. 
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por Dependência Administrat iva - 2009 a 2013 
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Com relação à taxa de distorção idade/série, ocorreu uma pequena diminuição no período 

de 2011 a 2014, nás escolas públicas do Ensino Fundamental de Bauru. A exceção ocorreu com o 

ensino privado, que aumentou, embora tenha apresentado a menor taxa. 

Taxa de distorção Idade/ano cursado no Ensino Fundamental 
Média da taxa do 11. ao 91. ano por Dependência Administrâtiva -

2011a2014 
Fonte: SEADE 

Ano/Dependência Municipal Estadual Privada 
2011 6,7 8,5 2,6 

2012 6,0 8,3 2,7 
2013 5,4 7,6 2,6 

2014 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, nas três Redes de Ensino. 

Entretanto, a Rede Pública obtém alta porcentagem de taxa de distorção idade/série. 



IPROC. N' 
FOLHAS 

Comparando os dados de 2010 com os de 2014, ocorreu pequena diminuição dos 

resu ltados em 201~ para o ensino público e um aumento na Rede Particular. 

Taxa de Distorção - Ensino Fundamental de 9 anos: 

Por ano do 12 ao 92 ano - Ano: 2010 / 2014 

Fonte: Fonte: htte:lleortal.lnee.gov.brllndicadores-educaclonais 

ANO Rede Estadual Rede Municipal Rede Particular 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

12ano 0,2% 1,1% 0,1% 1,3% 0,4% 0,4% 

22 ano 1,7% 1,4% 1,7% 1,2% 2,4% 1,5% 

32ano 2,2% 2,5% 4,3% 4,4% 1,3% 2,4% 

42 ano · 5,6% 3,2% 9% 4,8% 1,3% 2,2% 

52 ano 12,8% 3,9% 12,8% 3,2% 1,8% 1,9% 

62.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% 

92, ano 13,7% 13,0% 18,7% 17,4% 3,1% 5,4% 

Cabe também acrescentar que a partir do 52. Ano, há um aumento .significativo na taxa 

de distorção idade/série, principa lmente nas Escolas do Ensino Fundamental Municipal. 

A taxa de distorção idade-série ressalta o impacto das taxas de reprovaçã o, 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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FOLHAS 

2.2 O IDEB no munidpfo 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 Qbjetivo 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 ~unicípios) e do SAEB 

(no caso dos IDEBs dos estados e nacional). Para os cálculos utiliza-se uma escala de O a dez. 

6 

s 

4 

3 

2 

1 

o 
2005 

Dados do IDEB - Bauru 

O IDES de Bauru observado para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental e o IDEB Brasil - Fonte: INEP 

2007 2009 2011 2013 

..,._estadual Brasil 

-li-municipal Brasil 

...,._estadual Bauru 

-++-munfcipal Bauru 

O IDEB de Bauru observado para as séries iniciais em 2005 a 2013 das escolas municipais 

de Bauru apresent~ 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. 
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Comparação entre os resultados do IDEB observado e o 
projetado - ANOS INICIAIS para as escolas ESTADUAIS de 

Bauru 

... --~·~·'--~i.r' ;---~·~5,9~==l•~6~., __ ..... , 
• 5,1 ' 5,0 S, 7 5,5 5,6 

--

L-.. ~00--5---,-0-07---,-009-·----,0-,-,---20-1-,-... -.. --~ 
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 fDEB observado e o 

projetado· ANOS INICIAIS para as escolas MUNICIPAIS 
de Bauru 

-~'·:3 ::::::~'~5,~7:=-o11•~5,~5 :--"'· S,7 
··----t••·'~~==--- '·' 5.4 4,6 '·ª 4.4 

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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Comparação entre os resultados do 1DEB observado e o 
projetado - ANOS FINAIS para as escolas ESTADUAIS de 

Bauru 

-t-observado ---projeçã(l 

4,7 5.1 4,7 
4,3 

,. 5,4 

: 4,4 • ' • 4,1 • 4,4 4,4 
4,3 

2005. 2007 2009 2011 2013 

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. 

r 
Comparação entre os resultados do IOEB observado e o 
projetado - ANOS FINAIS para as escolas MUNICIPAIS de 

Bauru 

•.......... -~:...-..,;·1··~--~4~,9=====:.:.~·';;--.. 5.6 i' • ' • 4,8 • 4:,4 
4,S 4,6 4,7 

2005 2007 2009 2011 2013 

Já para as escolas municipais de Bauru, ocorreu aumento dos resultados em 2013, púrém 

não alcançou a meta projetada. 
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Comparação entre anos iniciais e finais do IDEB das escolas 
municipais e estaduais de Bauru 

•Estadual Anos iniciais •Municipal Anos iniciais •Estadual Anos finais •Municipal Anos finais 

2005 2007 2009 2011 2013 

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 12. Ciclo para o 22. 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: : 

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 

4,4 4,5 

Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 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 assir:n uma necessidade de aumentar rapidamente o desempenho dos anos finais 

do ensino fundamental. 

4,2 

2005 

Resu.ltados 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 

Observado Metas 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 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 ensi~o fUndamental. 

A seguir, apresentamos gráfico comparativo da performance das séries iniciais de todas 

as escolas do ensino fundamental do município de Bauru: 



IDEB DAS SÉRIES INICIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE BAURU 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

Escola • 
2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

; • • ; • ; • • . • • ; • . 
ALZIRA CARDOSO PROFA EMEF 4.3 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 6.4 

ANIBAL DIFRANCIA CONEGO EMEF 4.9 5.0 5.3 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 

CLAUDETE DA SILVA VECCHI PROFA EMEF 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 

DIRCE BOEMER GUEDES DE AZEVEDO 
3.4 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 

EMEF 

ETELVINO RODRIGUES MADUREIRA EMEF S.3 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 

GERALDO ARONE EMEF PROF 3.8 3.9 4.2 4.6 4.9 S.2 5.5 5.7 6.0 

IVAN ENGLER DE ALMEIDA EMEF 3.6 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 

JOSE FRANCISCO - ZE DO SKINAO EMEF 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 

JOSE ROMAO PROF EMEF 4 .3 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 ,, "'O 
o :;io 

LOURDES O COLNAGHI EMEF 4.7 4.8 5.1 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 
r-- o 
:X: 0 
~ 2 

LYDIA ALEXANDRINA NAVA CURY NER IO 

5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 
EMEF 

o 
MARIA CHAPARRO COSTA EMEF 4.1 4.2 4.5 . 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 

NACILDA DE CAMPOS EMEF 3.8 3.8 4.2 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 

SANTA MARIA EMEF 5.5 5.5 S.8 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 

THEREZA TARZIA EMEF 4.7 4.8 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 

WALDOMIRO FANTINI EMEF 4.4 4.5 4.8 S.2 5.5 5.7 6.0 6.2 



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 municipais alcancem, no mínimo, a nota 5 no IDEB para as séries iniciais, proximamente. A 

seguir, apresentamos os resultados para as séries finais das escolas municipais de Bauru. 

..,, ~ 
o :::o 
r- o 
:I: r> 
~ z 

'º 



IDEB DAS StRIES FINAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE BAURU 

IDEB Observado Metas Projetadas 

Escola * 2005 . 2007 . 2009 * 2011 * 2013 . 2015 . 2017. 2019 . 2021 * 
ANIBAL DIFRANCIA CONEGO 

4.3 4.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 
EMEF 

IVAN ENGLER DE ALMEIDA 
4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 

EMEF 

LYDIA ALEXANDRINA NAVA 
4.9 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 6.4 

CURY NER EMEF 

NACILDA DE CAMPOS EMEF 4.6 4.8 5.2 5.5 5.7 5.9 6.2 

SANTA MARIA EMEF 4.8 4.8 5.0 5.2 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 

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 municipais alcancem, no mínimo, a nota 5 no IDEB para as séries finais. A seguir, 

apresentamos os resultados para as séries finais das escolas estaduais do ensino fundamental de Bauru. 
.----'TI ,, 
o~ 
r- o 
:z: !""> t 'ió 



IDEB DAS SÉRIES INICIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DE BAURU 

ldeb Observado Metas Projetadas 

Escola• 2005 . 2007 * 2009 . 2011 • 2013* 2007. 2009 * 2011 • 2013 . 2015 . 2017 * 2019 . 2021 • 

ADA CARIANI AVALONE PROFA 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

ANA ROSA ZUCKER D 
5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 

ANNUNZIATA PROFA 

ANTONIO FERREIRA DE 
4.3 *** 4.5 4.9 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 

MENEZES VEREADOR 

ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO 
5.2 *** 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 

PROF 

ANTONIO SERRALVO SOBRINHO 
5.2 5.3 5.3 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8 

PROF 

ANTONIO XAVIER MENDONCA 
5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 

PROF 

AYRTON BUSCH PROF 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3 4.5 4.8 5.1 ,., "'O 

CARLOS CHAGAS DR 4.7 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 o :::V 
r- o :z: f'I 

CAROLINA LOPES DE ALMEIDA ~ z 
4.9 ••• 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 IO 

PROFA 

FRAGA MAJOR 4.1 3.3 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 o 
FRANCISCO ANTUNES PROF . 5.2 5.() . 5.4 .5.7 5.9 6.2 . 6.4 6.6 

HENRIQUE BERTOLUCCI PROF 5.3 5.8 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 

IRACEMA DE CASTRO 
4.5 4.6 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

AMARANTE PROFA 

JOAO MARINGONI 5.5 5.6 5.2 5.6 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9 



1 
JOAO PEDRO FERNANDES 4.8 s.o S.4 5.6 S.9 6.1 6.3 6.6 

JOAO SIMOES NETTO PROF 4.S 4.7 5.1 S.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

JOAQUIM DE MICHIELI PROF 6.1 6.2 6.S 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 

JOAQUIM RODRIGUES 
5.2 5.3 5.7 S.9 6.1 6.4 6.6 6.8 

MADUREIRA 

JOSE RANIERI PROF 4.9 S.1 5.4 S.7 S.9 6.2 6.4 6.6 

JOSE VIRANDA PROF 4.9 5.1 s.s 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 

LUIZ BRAGA PROF 4.2 4.4 4.8 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

LUIZ CARLOS GOMES 4.5 4.7 s.o 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

MARTA APARECIDA HJERTQUIST 
4.6 4.8 S.l 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 

BARBOSA PROFA 

MERCEDES PAZ BUENO PROFA 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.S 

SALVADOR FILAROI 4.7 4.9 S.2 5.5 S.7 6.0 6.2 6.S 

SEBASTIANA VALDIRIA PEREIRA 
4.6 4.8 5.1 S.4 5.6 S.9 6.2 6.4 

DA SILVA PROFA ,, "'O o ::o 
SILVERIO SAO JOAO PROF 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.4 r- o 

:I: n 

SUELI APARECIDA SE ROSA l; z 
5.0 5.2 s.s 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 10 

PROFA 

TORQUATO MINHOTO 5.5 5.6 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 6 

WALTER BARRETTO MELCHERT 
4.8 5.0 5.3 5.6 S.8 6.1 6.3 6.6 

PROF 

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 estaduais de Bauru alcancem, no mínimo, a nota S no IDEB para as séries iniciais. 



IDEB DAS SÉRIES FINAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DE BAURU 

ldeb Observado Metas Projetadas 

Escola• 2005 . 2007 . 2007. 2009* 2011 • 2013 . 2015 . 2017 . 2019. 2021 * 
ADA CARIANI AVALONE PROFA 3.5 3.8 3.6 3.8 4.1 4.5 4.7 5.0 5.2 

ANTONIO FERREIRA DE 4.2 4.3 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6 5.8 
MENEZES VEREADOR 

ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO 5.3 5.0 5.3 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 
PROF 

ANTONIO JORGE LIMA PADRE 4.4 4.3 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.0 

ARMINDA SBRISSIA IRMA 3.7 3.8 4.0 4.3 4.7 4.9 5.2 5.4 

AYRTON BU5CH PROF 2.7 2.8 3.0 3.4 3.7 3.9 4.2 4.5 

AZARIAS LEITE 4.6 4.7 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 

CARLOS CHAGAS DR 3.6 3.7 3.9 4.2 4.6 4.8 5.1 5.3 

CAROLINA LOPES DE ALMEIDA 
4.5 4.2 3.4 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 

-n "'O 

PROFA o ~ 
r- o :z: (") 

CHRISTINO CABRAL PROF 4.3 4.4 4.0 4.4 4.6 4.9 5.3 5.5 5.7 6.0 
)> 

~ l <.n 

DURVAL GUE DES DE AZEVEDO 1 

PROF 
3.8 4.3 3.9 4.1 4.5 4.8 5.0 5.3 5.5 o 

EDl50N BASTOS GASPARINI 3.8 3.9 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 
PREF 

EDUARDO VELHO FILHO PROF. 4.4 4.5 4.7 5.0 5.3 .S.6 5.8 

ERNESTO MONTE 4.2 5.1 4.3 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6 

FRAGA MAJOR 3.9 4.4 4.0 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 

FRANCISCO ALVES BRIZOLA 3.9 3.9 3.8 3.4 4.0 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 



PROF 

FRANCISCO ANTUNES PROF 5.1 4.9 5.0 5.0 5.1 S.3 5.7 6.0 6.2 6.4 6.6 

GUIA LOPES 3.8 4.5 3.9 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 

HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE 
4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 

PROFESSO~ 

IRACEMA DE CASTRO 
4.5 3.8 3.6 4.6 4.8 5.2 S.5 5.7 S.9 6.2 

AMARANTE PROFA 

JOAO MARINGONI 3.9 4.5 4.0 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 

JOAQUIM RODRIGUES 
4.9 4.8 5.0 S.2 5.5 5.8 6.1 6.3 6.5 

MADUREIRA 

JOSE APARECIDO GUEDES DE 
4.4 4.5 4.7 5.0 5.4 5.6 5.8 6.1 

AZEVEDO PROF 

JOSE VIRANDA PROF 4.0 4.1 4.3 4.7 5.0 5.3 5.5 5.7 

LUIZ CASTANHO DE ALMEIDA 
4.0 4.4 4.1 4.3 4.6 5.0 5.2 5.5 5.7 

PROF ..,., ~ o ,., 
LUIZ ZUIANI DR 4.7 4.9 4.8 5.0 5.3 S.6 5.9 6.1 6.3 

r- o :e 0 
~ 2 

MARTA APARECIDA HJERTQUl5T '° 
BARBOSA PROFA 

4.S 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.1 

MERCEDES PAZ BUENO PROFA 5.6 S.4 5.7 S.9 6.2 6.5 6.6 6.8 7.0 

l\:1QRAIS PACHECO PRO~ . 4.~ . s.o 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 .6.7 

PARQUE SANTA EDWIRGES 4.4 4.1 4.5 4.7 5.0 5.4 5.6 5.8 6.1 

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 estaduais de Bauru alcancem, no mínimo, a nota S no IDES para as séries finais. 
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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 politJcas públicas direcionadas sistematicamente para a melhoria da 

qualidade da educação no sistema municlpal de ensino e na Rede Estadual de 

Educação. 

2005 

Resultado Prova Brasil - Matemática - Anos Iniciais -
Bauru - Escolas estaduais e municipais 

_.,_E>tado ....... Munkiplo 

21,39 

2007 2009 2011 

216,96 

208,92 

2013 

Na prova de matemática da Prova Brasil, nos anos iniciais, as esc_olas do Estado 

obtém melhor resultado que as escolas municipais, 

Resultado Prova Brasil - Matemática - Anos Finais - Bauru 
- Escolas estaduais e municipais 

-+-Estado -Muníclp!o 

08 

72 

,56 

2005 2007 2009 2011 20!3 

2S8,52 

242,21 



Nos anos finais, as escolas de ensino fundamental do m1.1nicfpio obtêm 

melhores resultados que as do Estado na prova de matemática da Prova Brasil. 

--i 
------- --------

Resultado Prova Brasil - Lingua portuguesa - Anos Iniciais 
- Bauru - Escolas estaduais e municipais 

......,.Estado --Município 

183 

200S 2007 2009 2011 2013 

O Estado obtinha melhores resultados na Prova Brasil de Língua portuguesa -

anos iniciais até 2009 A partir de 2011, o município passou a obter melhores 

resultados que o Estado. 

Resultado Prova Brasil - Lingua portuguesa - Anos Finais -
Bauru· Escolas estaduais e municipais 

......,.Estaco --Munlclpio 

253,13 

9,5 
~ .............. .i.s. ___ 239,64 

2005 2007 2009 2011 2013 

As escolas de ensino fundamental do município obtêm melhores resultados 

na Prova Brasil de língua portuguesa - anos finais, desde 2005 até 2013,, Nas duas 



1 PROC. N< 
FOLHAS 

últimas avaliações, as escolas de ensino fundamental do estado vêm ~iminuindo sua 

pontuação. 

RESULTADO PROVA BRASIL 2013- ESCOLAS MUNICIPAIS- Fonte: QEdu -

INEP 

Português, 5° ano 

47% 

~ a proporç;ão de alunos que aprenderam o ad~uado na competência 

de leitura e interpretaç3o de textos até o 5° ano na rede municipal de 

ensino. 

Dos 1.056 alunos. 49S demon.traram o aprendizado adequ•do. 

Português, 9° ano 
ta proporç~o de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de e1tura e nterpretação de textos até o 9• ano na rede municipal de 

ensino. 

Dos 363 •lunos, 142 demonstraram o •prendiz•do adequado. 

Matemática, 5° ano 

36% 

É a proporção de alunos que aprenderam o ad~uado na competência 

de resoluç3o de problemas até o 5° ano na rede municipal de ~nsmo. 

001 1.056 •lunos, 384 demonstr•ram o aprendizado •dequ•do. 

Matemática, 9° ano 

É a proporçào de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de resolução de problemas até o~ ano na rede muntclpal de ensino. 

Dos 363 aluno~. 67 demonstr•r•m o •prendizado •dequado. 
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Português, 5° ano 

48% 

É a propon;~o de alunos que aprenderam o ad@quado na competência 

de leitura e mterpretaç3o de textos até o 5° ano na rede estadual de 

ensino. 

Dos 1.300 elunos, 621 demon•truam o aprendizado adequado. 

Português, 9° ano 

é a proporção de alunos que aP-renderam o adequado na competência 

de leitura e interpretaç.lo de textos até o 9° ano na rede estadual de 

ensino. 

Nio foi possível calcular númffo de matriculado•• prnentcs ~ra esta 
entidade. S.iba mais. 

Matemática, 5° ano 

44% 

É a proporção de alunos que aprenderam o âde~uaeto na competência 

de resolução de problemas até o 5º ano na rede estadual de ensino. 

Dos 1.300 alunos, S74 demonstrarem o aprendiHdo adequado. 

Matemática, 9° ano 
É a proporção de afunos que aprenderam o adequado na competencta 

ae resoluç~ de problemas até o g- ano na rede estadual de ensino. 

Nio foi pouívet calcular número de matriculados e presentn para esta 
entidade. Saiba mais. 

2.3 Avaliação Bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 



AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 - 2012 A 2014 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Diretrizes: 

1. Universalizar, de fato, o Ensino 
Fundamental. 

ENSINO FUNDAMENTAL 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 CONSIDERAÇÕES 

SISTEMA MUNICIPAL: A universalização do Ensino SISTEMA MUNICIPAL: O cumprimento 
Fundamental na cidade de Bauru vem sendo 
garantida uma 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, para todas as crianças em idade 
escolar. 

da meta ainda demanda estudos, uma 
vez que a conclusão do Ensino 
Fundamental na idade correta, pede 
políticas públicas específicas e 
diferenciadas, sobretudo nos Anos 
Finais do Ensino Fundamental. As 
políticas públicas deverão ter como foco 

SISTEMA ESTADUAL: A universalização foi um ensino de melhor qualidade e 
garantida pela colaboração entre as escolas sintonizado com a entrada dos jovens 
municipais, estaduais e privadas, sendo na adolescência, que proporcione 
responsabilidade do sistema estadual 51 escolas menores índices de reprovação e de 
no município sendo que 31 escolas mantém o evasão. 
ensino médio; apenas uma oferece 
exclusivamente o Ensino Médio como Ensino SISTEMA ESTADUAL: No triênio as 

. . Integral. . . escolas estaduais continuaram a 
desenvolver intervenções· objetivando a 
regu larização 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. 

) ) 

utilizando o Plano de Ação Participativo. 

SISTEMA MUNICIPAL: A política de expansão de 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 nc pela qualidade na Educação. Mas, é 
sistema Municipal de Ensino através do programa importante considerar que Educação 
Mais Educação que custeia atividades em períodc Integral não é sinônimo de mais tempo 
contrário e em algumas escolas estaduais. 

SISTEMA ESTADUAL: A expansão do ensine 
fundamental no triênio ocorreu com a criação de 
instalação de uma escolas de ensino integral. 

na escola, apenas. Aos alunos 
matriculados nessa modalidade de 
ensino, é preciso propiciar múltiplas 
oportunidades de aprendizagem por 
meio do acesso à cultura, à arte, ao 
esporte, à ciência e à tecnologia, por 
meio de atividades planejadas 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 
federal, precisam de diagnóstico 
constante, em busca de evolução 
permanente, 

SISTEMA ESTADUAL: Criada com 
projeto politico pedagógico específico 
para o Ensino Integral uma vez que não 
se trata de mera ampliação do tempo 

~ 
.,, 

o "' r o :e 0 
)> ..,, z 

~ 

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 
edu<::acionais especíais. 

) ) 

SISTEMA MUNICIPAL: A oferta de ensin 
realizada pelo Slstema Municipal de Ensino 
Rede Estadual de Ensino está organizada d 
forma a contemplar as característiças, 
necessidades e disponibilidades dos educandos 
até mesmo daqueles qoe forem trabalhadores 
por meio da EJA e da Educação Especial. 

de permanência de alunos na escola. O 

programa de Ensino Integral definiu um 
modelo de escola que propícia aos seus 
alunos, além das aulas que constam no 

' ' ! curr1culo esoolar, -oportunidades para 
: aprender e desenvolver práticas que 
! irão apoiá-los no planejamento e 
1 execução do seu Projeto de Vida. Não 
! apenas o desenho curricular dessas 

escolas é diferenciado, mas também a 
sua metodologia, o modelo pedagógiro 
e o modelo de gestão escolar, enquanto 
instrumento de planejamento, 
gerenciamento e avaliação das 
atividades de toda comunidade escolar. 

SISTEMA ESTADUAL: As unidades escolare 
estaduais e o centro de educação de jovens 
adultos mantém organízação, propostas politico 
pedagógicas, materiais de apoio para professor e 
alunos ad~9uados às especificidades do segment 

~~~~~~~~~ 

SISTEMA MUNICIPAL: E direíto do 
criança, adolescente, jovens e adultos 
frequentar a sala de aula comum e, 
quando necessárlo, reçeber 
atendimento educacional especializado 
no período inverso ao da escolarização. 
Tais avanços envolvem a continuidade 
de inve~ti.mentos na formaçã.o de 
educadores, no aprfmoramento das 1 

práticas pedagógicas, na acessibilidade 
arquitetônica e tecnológica, na i 
construção de redes de aprendizagem, l 
no estabelecímento de parcerías entre 



) ) 

EJA e desenvolve a flexibilização e adequação pa 
atender às pessoas tom deficiências. 

, oS atores da comunid.ade escoiãren;i 
intersetorialldade da gestão pública. ! 
SISTEMA ESTADUAL: A DER· Bauru ; 
tende à população carcerária das 
enltenciárias do Munícípio no Programa 

Educação Prisional com características, 
ateriais de apoio e currículo adaptados 
ara este segmento, mantém é 

responsável pelo desenvolvimento dos 
programas educacionais nas unidades da 

___________ ----··--- ________ ----··--- --+-u_n_d_~~ão Casa .. 

4. Realizar censo educacional para identificar a 
demanda a ser atendida. 

: SISTEMA MUNICIPAL: Quando da confecção d SISTEMA MUNICIPAL: O censo 
1 PME fol mapeada a demanda através da malha d educacfonal realizado todos os anos : 

setores censitários, identificando as necessidade pelas Secretarias Estadual e Municipal ' 
de cada região, da Educação, com a participação de 

todas as escolas públicas e privadas do 
SISTEMA ESTADUAL; A DER~Bauru realiza as , munlcípío de Bauru, é o principal 
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 ensinos fundamental e médio), 
educação especial e educaçâo de jovens 
e adulto~ 'EJA). o Censo Escol.ar. roleta 
dados sobre estabelecimentos, 
matrículas, funções docentes, 
movimento e rendimento escolar. Estas : 
informações são fundamentais para 1 



) ) 

traçar um panorama da educação básica 
e servem de referência para a 
formulação de políticas públicas e 
execução de programas na área da 
educa~o 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 privadas do 
munlcíplo de Bauru, é o principal 
instrumento de coleta de informações 1 
da educação básica, que abrange suas : 
diferentes etapas e modalidades de i 

' ensino: ensino regular (educação ' 
Infantil e ensinos fundamenta! e médio), 
educação especial e educação de jovens 
e adultos (E.JA). o Censo Escolar coleta 
dados sobre estabelecimentos, 
matrículas, funções docentes, 
movimento e rendimento escolar. Estas ; 
informações são fundamentais para : 

"""' ••. •oora•• o. ~"º" • """ 1 e servem de referência para a 
formulação de políticas púbíicas e 
execução de programas na área da 
educação no munícípio de Bauru. . ... 



5, Garantír a organização de turmas, não 
superiores a 25 alunos, de 12 ao Sll ano, e não 

) ) 

_superiores a ~-~-~lunos, de 61< ao 99 ano~ .... _ --+------

6. Delinear políticas e ações para superar a 
repetência e a evasão que causam a defasagem 
idade-série. 

d SISTEMA MUNICIPAL: Inúmeras SISTEMA MUNICIPAL; O Sistema Municipal 
Ensino de Bauru, adota como políticas para 
superação da repetêncía e evasão esçolares, a 
seguintes ações: 

. Implantação do Currículo comum nas Escola 
de Ensino Fundamental de Bauru; 

medidas governamentais têm sido 
tomadas para erradicar a evasão e 
repetência escolar, tendo como 
exemplos, a criação do programa bolsa
família, a impfantação do Plano 

, Revisão do curriculo comum e adaptação à Desenvolvimento Escolar (PDE), dentre 
especificidades das diversas realidades através d outros. mas que não têm sido 
acompanhamento e avaliação por ocasião de su suficientes para garantir a permanência 
implantação; 

. Formações em serviço dos docentes do Sistema_ 
Municipal de Ensino; 1 

.Parceria com diversas Universidades com, 
implantação de Projetos como PESF, P!BID~ 
llderança~Grêmio Estudantil, Projetos flgados à~ 

alfabetização, ao esporte, saúde do educando e_ 
ainda parcerias com entidades APAE, SORRl,i 
APIECE, LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS.' 
Promotoria Pública e Conselho Tutelar . 

. Convênios de cooperação com demais setores 
da comunid_atje (Saúde, Assisténf:fa Social, 
Transportes, Urbanismo, Cultura, lazer, Esportes, 
Empresas, Conselho Tutelar, Conselho de pessoas 
com defícíênc:ías, comunidades re!ígiosas, etc.), 

da criança e a sua promoção na escola . 
A evasão escolar não é um problem 
restrito ·a escola, mas uma questã 
nacional que vem oçupando relevant 
papel nas discussões e pesquisa 
educacionais no cenário brasileiro 
as-sfm como as questões relacionadas ' 
repetência, 

-------~pa~r.?. .. ~tender necessidades dt:: .. ~~u~s~a~luc.n~oc.s~. ---~-
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------~---···-~···----------~----------

Investimento em projetas de recuperaçã 
paralela por meio de reforço no contra turn 
escolar; 
. Fortalecimento dos Conselhos Escolares com 
forma de garantía de maior participação dos paí 
na escola; 
,Parcerias com o governo federal n 
implementação de programas. 

Tais ações vem contribuindo para a superação d 
repetência e evasão escolar. 

SISTEMA ESTADUAL: O Sistema Estadual de Ensin 

de Bauru adota como políticas para a superação da 
repetência e evasão escolares, as seguintes ações: 

Acompanhamento do desenvolvimento d 
Currículo nas Escolas de Ensino Fundamental d 
Bauru; 

. Implantação de ações do Projeto de Apoio à 
aprendizagem com Professores Auxiliares (P.A.) e 
Professores do Apoio à aprendizagem (P.A.A.) na 
salas de aula, classes de Reçuperação Continua {RC) 
e RCI (recuperação intensiva) com metodologia 
diferenciadas e organização de espaço ternp 
adequados; 
. Formações ~f!l Educação Contlnua~a em serviç 
para os docentes do Sistema Estadual de Ensino; 
.Parceria com diversas Universidades co 
implantação de Projetos como, P!BID e outros 

Projetos ligados à alfabetfz.~ção PNAIC,_ ao -~csLpcowwwrt~•~---------------J \ 
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!saúde do educando e ainda parcerias comi 
! entidades APAE, SORRI, APIECE e órgão público~ 
, como Promotoria da Infância e Juventude, SEBES 1 
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 Escolares como 

, forma de garantia de maior participação dos pais n 
i escola; 
i .Parcerias com o governo federal na implementaçã 
de programas como Currículo +e outros; 

·--- ---·----·----· :Projetos.de inter::enções ~as unida.des esco}ares. , ___ ---·--- __ _ 

1 7. Ampliar e dotar as escolas de Infraestrutura 
necessana ao trabalho pedagógíco de 
qualidade, contemplando desde a construção 

: física, equipamentos, espaços para atívidades 
' ' artístlco·culturais, esportivas, recreativas, com 

as adaptações adequadas às pessoas com 
deficiências e , ·necessidades educacionais 

: especiais; 

, SISTEMA MUNICIPAl: O Sistema Municipal d 
Ensino vem promovendo de maneira paulatin 
reformas e adequações em prédios escolares, 
contemplando a estrutura necessária ao trabalho 
pedagógico de boa qualidade. ~· 
A verba de acessibilidade recebida pelas Unidade 
escolares vem possíbilltando adaptaçõe 
necessárias ~s pessoas com deficiêncl.a. ' 
SISTEMA ESTADUAL: A secretaria de educação d 
estado de São Pauro vem realizando as reformas 

l 

. 

·~ 
1 
' 

' ampliações necessárias cumprindo o calendári 

'------------------~'~e=stabelecido a part.~r da defic.ncciç~ã=o~d·="-"=-'~g=ê=n=-cí=•=-s=e~-----------------" 
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; ~ prioridades assim como a reforma para to ta . adaptação das escolas em relação à acessibilidade ' 

Em relação aos equipamentos e materiais de apoie 
vem suprindo através dos diferentes núcleos d31 
SEESP, ! 

---- . ~. .~. . . 
SISTEMA MUNICIPAL: o Sístema Municípal d< 
Ensino assegura material didático escolar a todo~ 
os alunos matriculados, bem como transporte 
àqueles que não conseguiram vaga próximo a sua 
resldêncta, e alunos advfndos de Zona Rural. 
A alimentação escolar (recursos federal e estadual 

• e assistência social são despesas contabilizadas na• . . 
• 8. Assegurar programas suplementares de despesas com manutenção e desenvolvimento de 

material didático-escolar, contabilizados nas ensino. 
despesas com manutenção e desenvolvimento SISTEMA ESTADUAL: A SEESP asseguro material 

do ensino, saúde, assistência social, não didático escolar a todos os alunos matriculados, 
. contabilizados nas despesas com manutenção e transporte pelo convenlo com a Prefeitura 

desenvolvimento do ensino público. Municipal aos alunos oriundos da zona ruro! e de 
àqueles atendidos por escolas distantes do> 
domicílios, bem como aos deficientes matriculados 

, e escolas estaduais. 
!A merenda é garantida em todas ª' escol 

estaduais pelo convênio com a Prefeitura 
i Municipal ~nquanto os atendimerytos em saúde ou 
1 especializados são feitos via SUS . 

Objetivos: " ; · ' ; t'--; ;_,_:;~:_ '._:. >--,-+;::,,_ .. - - ' 
.. . ;:-; - - - -- ' ': .; - -- - - : : ':-'--;:- ~ '', ... 

1. Assegurar, em colaboração com a União, o ; SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal de 

Estad_~_e o Município, no prazo de doís anos i Ensino vem assegurando ~---~-niversalização do 



1.. a partir da data de aprovação deste Plano, a 
universalízação do atendimento de toda 
demanda do ensino fundamental, 

l garantindo o acesso, buscando a 
permanência e a efetiva aprendizagem de 
todos os alunos na escola; 

) 

ensino fundamental em regime de colaboração 
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 as.segurando a unlversa!iz.ação do ensino 
fundamental em regime de colaboração com a 
Rede Privada e Municipal de Ensino, garantindo : 
acesso e permanência de alunos e a busca ' 

'.constante da q~alidade. 
2. Estabelecer, como meta para o atendimento SISTEMA MUNIOPAL: O Sístema Municipal d 

à demanda do ensino fundamental, o Ensino vem se preocupando com a universalízaçã 
máximo de 2S alunos por classe nos anos do Ensino e ao mesmo tempo com a diminuição do 
iniciais (12 ao 52 ano) e observando para os número de alunos por sala de aula~ 

anos finais (611 ao 912 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 SISTEMA ESTADUAL; A SEESP tem investido na 

classe; universalização do Ensino Fundamental e médio e 
e. em 10 anos o máximo de 25 alunos por tem buscado a ampliação de vagas em busca de 

classe; diminuir o número de alunos em sala de aula. 
;--~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 

3. Proceder, imediatamente, o mapeamento, SISTEMA MUNICIPAL: A demanda vem sendo 
por meio de censo educacional, das crianças mapeada através da malha de setores censitárlos, 
fora da escola, pqr bairro ou distrito d.e . 
residência e/ou locaís de trabalho dos pais, 
visando localizar a demanda e universalizar a 
oferta de ensino obrigatório; 

l 
1 

---···--·-·· 

SISTEMA ESTADUAL: A demanda vem sendo 
anualmente mapeada por meio do Censo escolar : 

, e dos dados que compões o Sistema de cadastro 1' 
' de alunos. 

--~--·-- ·-----·------- ~-- ---- ---- -~--



4. Avaliar o aluno, em todo o seu processo de 
aprendizagem, considerando suas dificuldades 
como indicadores para a reorganização do 

) ) 

SISTEMA MUNICIPAL; A avaliação de ensino 1 
aprendizagem nas Escolas Municipais do Ensino , 
Fundamental de Bauru é realizada de forma : 
contínua, cumulativa e sistemática, tendo como 
um de seus objetívos o diagnóstico da situação de 
aprendizagem de cada aluno, em relação à 
programação curricular prevista para o curso, 
como forma de orientar as atividades de 
~planejamento e replanejamento dos conteúdos 
! curriculares. 

~ ensino e da aprendizagem; 
SISTEMA ESTADUAL: A avaliação de ensino 
aprendiiagem nas Escolas estaduais do Ensino 
Fundamental de Bauru é realizada de forma 

,continua, cumulativa e sistemàtlca, tendo caráter 
diagnóstico da proficiêncía 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 conteUdos 
curriculares e das retomadas e estratégias de 
recuperação para aqueles em defasagem. _ 

i 

' SISTEMA MUNICIPAL: Anualmente e realiza-de-a-a-+ 
avaliação participativa através do INDIQUE -

5 
E b 

1 
d d. _ Indicadores de Desenvolvimento da Educação em 

. sta ~ ecer um programa e iscuss.ao com , todas as Escolas Municipais de Ensino ' 
os pais sobre as concepções e procedimentos 1 F d · 1· 1 d .d d. · 1 d. · 
d r ã d 

1 
· un amen a, on e a comun1 a e escoar 1scute 

e ava iaç ô osª unos; ,. concepções e procedimentos em relação à 

avaliação, oferece indicadores comparativos de 
___ J desempenho P?ra a tomada de decisões no 
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âmbiio da próPria escola··;:. nas dife·rentes esferas ' 
do Sistema Municipal de Ensino. 

; StSTEMA ESTADUAL: A reflexão sobre a avaliação 
dos alunos é realizada em diferentes momentos 
do ano letivo, nas reuniões bimestrais de pais e 
professores, reuniões do Conselho de classe e 
Série, no dia da Avalíação da escola anualmente e 
avaliação final da escola anualmente. Nas 
unídades estaduais são planejados outros 
momentos em grupos menof'es com os 
professores coordenadores da escola e da classe 

e---------------- ____ --t-~p_ar_a .. estabelec!~ento de parcerias.··-------+----------------; 
SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipar de 
Ensino divulga por melo da imprensa local, 
Secretaria Municipal da Educa.ção,. Departamento , 
de Ensino Fundamenta! e através das próprias 

1 

unidades escolares envolvidas a garantia de 1 

atendimento da demanda escolar em unidades 
. ,. . . i de ensino próxíma a residência do discente. 

6.Garant1r a transparenc1a no atendimento à : A 
1 

é d . . .ã d 
demanda 1 d

. 1 d .1. . d nua mente, no m s e 1ane1ro, por ocas1 o a escoar, 1vu gan o cri er1os e , . . . ' 
matricula e durante o ano letivo, por meio de lista : 

seleção; 
de espera, é realizado cadastro em toda~ as ' 

, unidades escolares, onde são atendidas 
~ príorítar!ai:nente as ctíança~ advindas do 

respectivo setot, garantindo-se desta forma Í 
transparência na divulgação dos crítérios de 1 
seleção pata o ingresso nas escolas municipais de 

' Ensino fundamental de Bauru, 
'----------------- ---"=·· . .. ·----··--~-------~-----



7.Conceber a avaliação como 
formativo e não classif1catório; 

) ) 

SISTEMA ESTADUAL: As escolas estaduais 
realizam anualmente ao final do ano a rematrícula 
dos alunos e no mês de janeiro atendem às 
solit:ltações de transferências, uma vez que o 

1 processQ é realizado digitalmente definindo os 
' ] alunos que são matriculados. Nos dols processos 

1 o princípio e critério para matrícula é 
i prioritariamente garantir o total atendimento dos 
j alunos domtciliados no setor definfdo para o 
l atendimento da escola. Na imposslbilidade de 
' atender são oferecidas vagas nas proximidades e 

atendendo o principio legal que determina a 
distância do domicilio a escola, se excedida, pelo 
convênio com a Prefeitura Municipal é garantido 
o transporte. 
SISTEMA MUNICIPAL: A avaHação e concebida no 
Sistema Mun!clpal de Ensino como processo 
formativo, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos, constltuindo
se em meio para reflexão e transformação da 

processo prática escolar , tendo como pr1nc1p10 o 
aprimoramento da qua11dade de ensino. 

SISTEMA ESTADUAL: O currículo e a legislação 
vigente centram o foco de seus prlncipios e de 
suas metas na avaliação como o principal 
elemento do currículo e parte fundamental do 



) ) 

processo de ensino-aprendizagem, assumindo que 1 
é contínua diagnóstíca e sistemátíca 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. --- -__,~ ==-~--- --+-~---
1 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 Municipio, programas de apoio à curriculares em que o aproveitamento for 
aprendízagem e de recuperação paralela ao considerado insatisfatório, de forma contínua e 
longo do curso pa(a 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: 
a) Providências de acompanhamento imediato, 
quando detectadas as necessidade de reforço; 

b) Aumento do tempo de permanência na 
escola para aulas de reforço, atendendo o 
aluno atravês" de plantão; 

Ensino de Bauru, por meio das Escolas de sua 
jurisdição, vem assegurando condições de 
aprendizagem a seus discentes, mediante: 
.Critérios de flexibílização do tempo necessário · 

ao aprendizado, no desenvolvimento gradativo e 
articul~dp dos diferentes conteUdos que 

, compõem o Currículo Comum do Ensino 

e) Oferta de material didático adequado para os : Fundamental; _J' 
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 em cada , contínuas e progressivas de todos os alunos, de 

, sala haja diversidade de dese_mpenho e i forma geral, e de cadi;'I um, em particular; 
1 comportamento, fornecendo assistência .Garantindo ao aluno um ensino que, a partir de 

adequada ao Professor e apoio de Assistentes seus conhecimentos prévios, implemente novos 
para haver inclusão efetiva, sem exclusão da conteúdos curriculares, vísando às aprendizagens 

; aprendizagem da turma; previstas para cada ano e modalidade do Ensino 
: e) Oferecimento de estrutura para aulas de Fundamental; 

campo, em ambientes não formais de .Subsidiando gestores e professores no ; 
educação; agrupamento de alunos, na constituição de 

classes e na organização dos processos de ensino, 
i f) Equípe multidisciplinar para inç1usão do aluno acompanhamento e avaliação contínua da 

com deficiência. aprendizagem; r 

.Ressaltando a importância de intervenções j 
pedagógicas, com ações de reforço, recuperação e 
aprofundamento currlc:ufar, como mecanismos 
indispensáveis à obtenção de bons resultados de 

, aprendizagem; 
.Fornecendo i'IOS pais e/ou 

parâmetros e oríentações que 
responsáveis 

vlabílizem e 
estimulem o monitoramento do processo de 

: aprendizagem do aluno, 
i 

SISTEMA ESTADUAL: Tais condições são 
asseguradas mediante: 

i . o estabelecimento, como estratégia para a 
prática pedagógica na sala de aula, o 
levantamento e sistematização dos saberes dos 



) ) 

~-----------------~-------------------~----------------···, 

alunos tendo como ponto de partida os ' 
conhecimentos prévios; 

.o desenvolvimento gradativo e articulado dos 
diferentes conteúdos, tendo em vista o pr!nctpio 
da lnterdisclplioaridade 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 
constítuição de classes e na organização dos 
processos de ensino, acompanhamento e 
avaliação contínua da aprendizagem; 

. Implantando ações do Projeto de Apoio à 1 

aprendizagem com Professores Auxiliares (P.A.} e 
Professores do Apoio à aprendizagem IP.A.A.) nas 

salas de aula, classes de Recuperação Contínua 
(RC) e RCI (recuperação intensiva} com 
metodologias diferencí-adas e organização de 
espaço tempo adequados. 
Informando aos pais e/ou responsáveis 
parâmetros e orientações que viabilizem e 
estimulem o monitoramento do processo de 

, aprendizagem do aluno. 

' 

' --+--~>..-----~--------.. ~---·-.. ·e----~ 
10, Implementar planejamento arquitetônico e SJSTEMA 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 arquitetôníco e admlnistratívo de 
<--=---..__... ... .. --~---- ------------~ 

I~ ..., 
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a) Espaço, iluminação, insolação, ventilação, '. modo a garantir o funcionamento das unidades 
água potável, rede elétrica, segurança e : escolares de maneira satisfatória ao atendimento 
temperatur_a ambiente; da demanda. Com relação a implantação de 

, ~ . , . . , . . laboratório de ciências nas Unidades Escolares, 
; b) lnstalaçoe

1
s san1tar1as e materiais de h1g1ene estudos ainda· estão sendo realizados para avaliar 

pessoal e de impeza; , a viabilidade deste recurso. 

e} Espaços e recursos materiais para esporte, : 
arte, recreação, bibltoteca (com profissional SISTEMA ESTADUAL: Os Projetos de reforma e 

j especializado), brinquedoteca e serviço de ampliação das diversas unidades escolares da ~ 
' merenda escolar; rede estadual de ensino contemplam o 

d) Adaptação dos ediftcios escolares para o 
atendimento dos alunos com defícíência; 

e) Atualização e ampliação do acervo das 
bíbliotecas; 

f) Mobíliário, equipamentos e materiais 
pedagógicos; 

g} Telefone e serviço de reprodução de textos; 

h) Informática e equipamento multimídia para 

planejamento arquitetônico e administrativo para 
garantir o atendimento aos itens detalhados. O 
cronograma da FDE iniciado em 2010 prevê que 
tais reformas se consolidem até 2018. 

õ .,, 

~~: 
i} Sistema de reciclagem de lixo, com coleta ! '1' 
períódica em todas as unidades de ensino; j · 
o ensino; 

jj Laboratórios de informática e de ciências com 1'1 · . ! 
re~ursos ma.~.~riais e atualização contínua. _ --,,,-~----·!--------------·· i,I '\-.. 1 
11. Assegurar que, em cinco an.~s, as esc~las 1 SIST~MA MU~ICIPAl: A .. adequaçãf?_d_o_s _e_s~p.a_ç~º-'~---------------- !...J..2J 



atendam à totalidade dos requisitos de 
Infraestrutura definidos, adequando os 
espaços e ambientes escolares para a 
ampliação das atividades extracurriculares; 

) ) 

está sendo planejada por meio de projetos ' 
arquitetônicos e admlnlstrativos 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 

~
, executadas para atender à totalidade dos pré-

~~~·-~~--~~--~~~~~~--~+'-'e~q1u~i~si~to~s'--~de~f~in~i=d=o=s~le~g~a=lm==ecn,~te~.~~·~~~--~.+---~~~~~~·-~~~~~~--4 
SISTEMA MUNICIPAL: Todas as escolas que tem 

12. A partir do segundo ano de vigêncía deste 
plano, somente autorilar a construç::io e 
funcionamento de escolas que atendam aos 
requisitos de infraestrutura definidos; 

seu funcionamento e construção autorizados pelo 
Sistema Municipal de Ensino obedecem aos 
padrões de ínfraestrutura defínídos em lei. 

, SISTEMA ESTADUAL: Todas as escolas que tem a 
nstrução e funcionamento autorizados , 
edecem aos padrões de infraestrutura ! 

___ finidos legalmente. 1 
.. , s1STEMA M.UNICIPAi.: Atua!rTiente, ;.)$ escolas do 

: Sistema Munitipal de Ensino já atendem ao . 

13. Assegurar que as novas unidades de ensino 
fundamental, se atenderem em dois turnos, 
possam limitar sua capacidade a no máximo 
300 alunos por turno; 

objetivo especificado, Os novos projetos : 
arquitetônicos limitam a capacidade de alunos a 
400 ou menos por turno, levando em 
cof!Si,deração a demanda_ d.a região em que será. 
construída, 

SISTEMA ESTADUAL: As unidades ampliadas e J 
----------·-~'º=~m~construídas ~~endem .. a este . objetfvo. . ....c•~- ___________ ---·· 

... 
~ 
z 
'º 
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foram iniciados estudos visando à adequação para 

1 
a dlvisão de unidades que excedem esses 

,---·------·---

. ·-·-·-·----1 
·~--·-1~p.arâm~tros. __ ·--·~·~·--·~··-

SISTEMA MUNICIPAL: O Município tem realizado 
estudos nesse sentido, com identificação do perfil 1 · 
da clientela que habitará tais empreendimentos. 
Em algumas regiões de grande expansão urbana e 

1 

! 
1 

14. Ampliar a rede física dos sistemas públicos 
de ensino, estadual e municipal, priorizando o 
atendímento da demanda escolar nas áreas de 
expansão urbana e populacional de forma a 
garantir a exístência de escola próxima à 
residência; 

\
, grande demanda, já existe a reserva de áreas 1 
, para a construção de novas escolas. 
1 

1 SISTEMA ESTADUAL: O monítoramento das 
. demandas é utilizado como instrumento para 

detectar regiões que em função de novos 
empreendimentos receberam ou receberão um 
maior volume de alunos estabelecendo assim a 
priorídade para a ampliação ou construção de 
escolas, no biênio foram entregues duas novas 
unidades de ensino em baírros periférícos com 

. altos índices de urbanização devido aos ' 

~·--·----·--·----·--·--·~· empree~dime_ntos lmob!liário.s_. ___ ·--· ~_,!-------·-----
! 15. Realizar fórum sobre organização curricular 
j para revisar a matriz curricular com base na 
, reflexão sobre a organízação do ensino, 

aproximando os·conteúdos ministrados do 
cotidiano dos educandos, promovendo 
aprendizado com significado, com o objetivo de 
eliminar a fragmentação de conteúdo; 

SISTEMA MUNICIPAL: O currículo romum das · 

\
. Escolas de Ensino Fundamental Munlcípal de 1 

Bauru está sendo revisto através da partíclpação 

1

1 
de todos 0$ professores do segfl'le!}tO de ensino \' 
e/ou área de atuação como forma de reflexão, 

no horário destinado a Atividade de Trabalho 
1 \

, compartilhamento e construção coletiva curricularl · \ 

· Pedagógico Coletiva. ·---- ·--·----·--·----·--.J ---~ 

.,, .,, 
o e; ~ 

~ " z 
~ 

1 ' ' • 
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---------------------------------------
SISTEMA ESTADUAL: A SEESP por meío da 
Coordenadorí:;l de Gestão da Educação Básica 
CGF.B estabeleceu uma intervenção de reflexão 
acerca do currículo reunindo os PCNPs das DER 
que estabelecem como multiplicadores o mesmo 
processo com os Professores Coordenadores e 1 

+---------------+====='-'==-===~ --------+---------
SISTEMA MUNICIPAL: Os materiais didáticos e 

~ docentes das unídades escolares. 1· 
16. Garantir a partlcipação dos profissionais da 
educação, no exercício do magistério, na 
indicação de materiais didáticos e paradidáticos 
em coerência com o projeto pedagógico da 
respectiva escola; 

pedagógicos são indicados por uma comissão de 
Especialistas em Gestão Escolar que representam 

1 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 
profissionais do magistério e gestão escolar 
devendo atender às propostas do Projeto político 

-------------------·~~~~~co ~:i~;:~· Embor;já. exis.tam 

17. Ampliar, progressivamente, a jornada 1 ~niciativas em algumas escolas de Ensino 
escolar, visando expandir a escola de tempo ; Fundamental do Sistema Municipal de Ensino, , 
integral, funciona.menta em período d~ pelo através do .Programa federal "M~fs. Educaçilo", há · 

' menos sete horas díárías, com garantia de pareceres ainda não conclusivos nesse sentido, jâ 

-1 professores e funcionários em número que ações como estas, demandam mudança na 

L~uficiente para o atendimento; .i~_i'_'•_ç_ã_º __ ·-------------------~-----------------~ 



··~··-~····--

) ) 

,,..,,.,---··--~··_,.--

SISTEMA ESTADUAL: A DER- Bauru vem 
reallzando 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 

; , gradativamente as unidades escolares que 

~. .. ··~· mar:'.têm o E!!sino Integral. 
SISTEMA MUNICIPAL: 
A educação física, integrada à proposta 

[ . , . pedagógica da escola, é componente curricular ' 
. 18. Prover a todos o ensino da Educação F1s1ca~ b . tó . d Ed - B • · F d 1 1 d • : . . , o nga rio a ucaçao as1ca un amen a, o 

como maneira de se promover a autoest1ma, o · 
5

. M . . 
1 

•- E . d 
1stema un1c1pa ui;; ns1no, promoven o a 

desenvolvimento pessoal, o trabalho em t . b Ih · ·t • 
equipe., o respeito a diversidade e a promoção au oest1ma, tra a o em equipe, o respe1 o d 

diversidade e saúde. 
da saúde; 

19. Aulas efetivas: de Informática em horário 
: alternativo 

SISTEMA ESTADUAL: 

SISTEMA MUNICIPAL: 
As Escolas de Ensino Fundamental do Sistema 
Municipal de Ensino desenvolvem o uso 

· pedagógico das Tecnologias de lnformar;ão, 
i ampliando as posslbilidades do professor ensinar 

1 

e o aluno aprender contribuindo para a produção 
do conhecimento e a melhoria. Qo processo de 
ensino aprendizagem, 

•SISTEMA ESTADUAL: 

------··--·· 
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2. ENSINO M~D~O 

2.1. Dlapóstlco 

O número de matrículas no ensino médio diminuiu de 2001 a 2Ó08. A partir de 2009 

tem ocorrido um aumento no número de matrículas em Bauru. De um total de 13.270 em 

2009, chegando em 15.081 em 2014. 

Ensino Médio - Matricula Inicial por Dependê ncia. 

Administrativa . 
i SEADE 2015 

Ano/Dependência Total Estadual Privada 

2001 17.335 12.954 4.381 

2002 17.407 13.465 3.942 

2003 16.894 13.313 3.581 

2004 16.095 12.732 3.363 

2005 14.903 11.592 3.311 

2006 13.854 10.646 3.208 

2007 13.296 10.290 3.006 

2008 13.088 10.301 2.787 

2009 13.270 10.520 2.750 

2010 14.040 11.145 2.895 

2011 14.586 11.631 2.955 

2012 14.784 11.704 3.080 

2013 14.933 11.827 3.106 

2014 15.081 11.998 3.083 

Bauru conta apenas com escolas estaduais e privadas e segue abaixo a curva de 

desenvolvimento das matrículas do ensino médio nos últimos anos: 
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Ensino Médio - Matrícula inicial por Dependência 
Administrativa 

SEADE 2015 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

.... Total 

-Estadual 

·....-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 - . 
15 a 17 anos - Fonte: SEADE-2015 

2001 18.069 
2002 17.837 

2003 17.598 
2004 17.360 

2005 17.118 
2006 16.860 
2007 16.587 
2008 16.313 
2009 16.032 

2010 15.757 
2011• 15.891 
2012* 15.607 
2013* 15.527 
2014* 15.441 

2015* 16.228 
2020• 16.080 

* projeção da população 

A população de Bauru em idade escolar de 15 a 17 anos para 2015 é de 16228. 



A relação entre a população em idade escolar e as matrículas iniciais no ensino 

médio é apresentadas no gráfico a seguir: 
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População em idade escolar 15 a 17 anos x matrículas iniciais 
no ensino médio em Bauru, com projeção de população a partir 

--~ 

-

de 2011 · 

.... ~ . 
- -

-.-Popuçaão 15 a 17 anos 

.,._Matrícula 

Percebe-se claramente que ainda há carência de vagas no ensino médio em Bauru. 

Ainda que a população na faixa de 15 a 17 anos tenha diminuído até 2014, é claro também 

que em 2015 houve um aumento dessa população e por outro lado, o crescimento das 

matrículas não demonstra ocorrer com a mesma velocidade de crescim~nto. 

A diferença entre matrícula 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. 



Quando observamos o número de concluintes, constatamos uma grande queda. 

Ensino Médio - Conclulntes por Dependência 

Administrativa 

Fonte: SEADE 2015 

Ano/Dependência Total Estadual Privada 

' 
2001 4.676 3.171 1.505 

2002 4.455 2.949 1.506 

2003 4.249 3.071 1.178 

2004 4.222 3.101 1.121 

2005 4.099 3.012 1.087 

2006 ND ND NO 

2007 3.443 2.418 1.025 

2008 3.330 2.405 925 

2009 3.424 2.546 878 

2010 3.641 2.766 875 

2011 3.692 2.750 942 

2012 3.834 2.877 957 

2013 3.991 3.008 983 

Esta queda no número de concluintes ocorre tanto no ensino público quanto do 

privado. 
··- ········----- - -·--···--·----, 
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A imensa diferença entre matriculados e concluintes do ensino médio evidencia a 

necessidade de se estabelecer programas de acompanhamento e uma revisão dos 
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conteúdos e estratégias de ensino, bem como uma política 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 Dependência 

Administrativa - 2002 a 2013 

Fonte: SEADE 2015 

Ano/Dependência Total Estadual Privada 

2002 84,3 80,3 97,3 

2003 83,0 79,3 96,8 

2004 84,5 80,9 97,8 

2005 85,7 82,3 97,4 

2007 - 83,9 100,0 

2008 89,5 86,9 98,8 

2009 89,4 87, l 98,2 

2010 88,8 86,8 96,7 

2011 84,7 81,7 96,6 

2012 86,6 83,7 97,4 

2013 88,3 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 Estadual Privada 

2000 8,19 2,14 
2002 9,7 1,7 

2003 13,0 2,1 
2004 12,9 1,8 
2005 11,2 2,5 
2007 11,8 -
2008 9,3 1,2 
2009 8,6 1,8 
2010 8,1 3,1 
2011 11,9 3,2 
2012 8,9 2,4 

2013 8,4 3,5 



Para a população pobre nesta faixa de idade, a necessidade de trabalhar para 

colaborar com o orçamento familiar, é urna realidade que concorre com a escola 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 diminuir as taxas de reprovação no en.sino 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, mas 

sim, a necessidade elaboração de projetos e programas que venham de encontro às 

necessidades e dificuldades encontradas pelos alunos nesta faixa de idade, de maneira a 

obtenção de melhores resultados de aprendizagem, incentivo à melhoria dos estudos, 

melhoria do envolvimento do aluno com a escola, entre outros. 

As altas taxas de abandono no ensino médio estadua l evidenciam a necessidade de 

nos debruçarmos diante deste problema. 

Taxa de Abandono no Ensino Médio por Dependência 

Administrativa - 2000 a 2014 . 
Fonte: SEADE 2015 

Ano/Dependência Estadual Privada 

2000 12,11 2,83 

2001 ND ND 
2002 10,0 1,0 

2003 7,7 1,1 

2004 6,2 0,4 

2005 6,5 0,1 

2006 ND ND 
2007 4,3 NO 
2008 3,7 NO 
2009 4,1 ND 
2010 5,2 0,2 

2011 6,4 0,2 

2012 7,4 0,2 

2013 5,4 0,1 

2014 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 

..._Rede Estadual % -e-Rede Particular% 

~---~·~~ 
~·~---••s.1 5,4 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

2010 2011 2012 2013 2014 

Outro aspecto importante a se destacar, e que tem relação com os fenômenos 

anteriores, é a taxa de distorção idade/série. 

Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio por Dependência 

Administrativa -Total médio - 2006 a 2013- INEP 2015 

Ano/Dependência Estadual Privada 

2006 17,9 9,3 

2007 19,2 3,9 

2008 18,3 3,5 

2009 16,0 4,6 

2010 16,9 4,1 

.2011 14,0 4,3 

2012 14,8 4,6 

2013 15,1 4,Ç> 

A taxa de distorção idade/série do ensino médio estadual 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 retroalimentada 

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 periferia, que frequenta a 

escola pública, 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 

média 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 alunos por turma no ensino médio é alta 

e a média da ·Rede Estadual é maior que o da Rede Privada. Os resultados ao longo de 4 anos 

encontram-se estabilizados. 

Média de alunos por turma no Ensino Médio de Bauru - Fonte: 
INEP 2015 . 

Rede 2010 2012 2013 2014 
Estadual 33,9 32,8 32,9 33,3 
Privada 29 27,5 28,5 27,5 
Total 32,7 31,5 31,9 32,0 

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 Médio de Bauru - Fonte: INEP 2015 

Rede · 2010 2011 2012 2013 2014 
Estadual 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 
Privada 5,6 6,3 6,1 5,7 5,6 
Total 5 5,1 5,1 5,1 5,2 

Destacamos também o fato de que nos últimos 2 anos houve um pequeno aumento 

na média de lloras/aulas no ensino médio da Rede Estadual de Bauru . 

Ao verificarmos o rendimento escolar dos alunos do ensino médio 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 alunos em matemática 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 Avançàdo no 
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (Saresp) - SEADE 2015 

..... Língua Portuguesa no Ensino Médio (Em%) -Matemática no Ensino Médio (Em%) 

• 26,75 

• 4,46 
• 7,74 

2010 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/a ula. 

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 
Média Médll 

Média Média 
Escola 

nas nas 
Redaçl o Redação 

Objetivas Objetivas 
2010 2013 

k 
' 

2010 2013 

COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP 651,02 646,28 669,95 665,25 

RODRIGUES DE-ABREU ETEC 542,54 542,39 642,66 569,02 

LUIZ CASTANHO DE ALMEIDA PROF 531,93 ~18,42 

MORAIS PACHECO PROF 516,00 505,23 . 629,86 543,28 

SUELI APARECIDA SE ROSA PROFA 542,87 598,21 

CHRISTINO CABRAL PROF 526,55 483,05 607,83 491,77 

AZARIAS LEITE 521,27 495,38 612,50 537,71 

ADA CARIANI AVALONE PROFA 490,73 631,25 

STELA MACHADO · 519,72 596,15 

JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA 506,84 602,72 

LUIZ ZUIANI DR 505,72 600,54 



Mlcn. Mlc!Ja Mldla Mldl1 
Escola 

nH nH 
Redação Red1çlo 

Objetivas Objetivas 
2010 2013 

2010 2013 

EDUARDO VELHO FILHO PROF 510,69 591,67 

ERNESTO MONTE 513,44 486,46 588,33 480,98 

PARQUE SANTA EDWIRGE5 482,38 603,57 

ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO PROF 514,88 505,00 S67,31 516,84 

JOAO MARINGONI 493,63 578,91 
' • 

PLINIO FERRAZ 501,63 569,23 

ANTONIO FERREIRA DE MENEZES VEREADOR 487,3S 578,57 

GUIA LOPES 490,69 S64,58 

r CARLOS CHAGAS DR 462,24 . S88,16 

EDISON BASTOS GASPARINI PREF 459,15 582,50 

CAROLINA LOPES DE ALM EIDA PROFA 473,5S 559,72 

JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO PROF 499,62 532,05 

ANTONIO JORGE LIMA PADRE 470,81 545,83 

ARMINDA SBRISSIA IRMA 469,23 545,24 

AYRTON BUSCH PROF 460,62 540,00 

DURVAL GUEDES DE AZEVEDO PROF se se 
FRAGA MAJOR se se 

FRANCISCO ALVES BRIZOLA PROF 505,68 se 
VERA CAMPAGNANI PROFA se se 

WALTER BARRETIO MELCHERT PROF se se 

Enem 2010/2013: 
Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino M édio por escola REDE PRIVADA 

Média Média 
nas nas Média Média 

Escola Objetiva Objetiva Redação Redação 
s s '2010 2013 

2010 2013 . 
OINCAO INSTITUTO DE ENSINO 642,69 657,40 741,00 729,19 

BATISTA DE BAURU COL~GIO EIFM 611,03 597,78 765,91 652,38 

COOLIDGE COL~GIO 629,41 605,10 ' 732,89 656,29 

NOVO ANGLO BAURU - 598,10 . 624,62 

ESPACO EDUCACAO INTEGRADA ESCOLA 627,53 S71,34 659,82 553,49 

CENTRO EDUCACIONAL DE BAURU 606,28 577,69 666,00 586,67 

SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO 590,12 597,59 663,75 650,43 



FENIX COL~GIO 606,03 . 633,11 

SETA ESTORIL ENSINO FUND MEDIO COL~GIO 608,86 622,66 

ADVENTISTA DE BAURU COL~GIO EIFM 568,42 5312,4 640,00 535,29 

SESI 358 CENTRO EDUCACIONAL S59,34 545,43 647,06 560,0 

PREVE CURSOS UNIDADE li 573,67 537,22 619,96 564,51 

DINAMICO COL~GIO 580,45 612!4 607,50 657,33 

DINAMICO CENTRO COL~GIO . 538,88 . 611,67 

NOROESTE LICEU 559,56 514,59 613,16 506,25 

GUEDES DE AZEVEDO ESCOLA DE ENSINO MEDIO 564,63 515,71 5S5,36 SS8,10 

DOM BOSCO COLEGIO ENSINO MEDIO se 500,34 se 480,0 

INTERATIVO COLEGIO UNIDADE li se 521,05 se 553,13 

PAULO PETRUZZELLIS PDE COL~GIO ROGACIONISTA EEIEF E MEDIO se 508,02 se 563,64 

GERAÇÃO COLEGIO - 519,36 - 496,0 

SESI 296 CENTRO EDUCACIONAL . 535,76 . S52,14 

PARAISO COLEGIO . 565,27 . 564,44 

OBJETIVO ESTORIL COLEGIO - 5S7,5 . 600,0 

r 
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Resultado do ENEM 2014 
- Escolas do Ensl no Médio dê Bi uriJ - públicas e privadas -Posição em Bauru e Ranklng 

Nacional - INEP 2015 ... 

Nome Da Entidade 
Ranking 

Tipo 
Média 

Nacional Final 

COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP 150 Estadual 651,85 

DINCAO INSTITUTO DE ENSINO 246 Priva.da 640,75 

COOLIDGE COLEGIO 922 Privada 605,59 

BATISTA DE BAURU COLEGIO EIFM 1056 Privada 601,33 

REMBRANDT coe 1394 Privada 592,47 

DINAMICO COLEGIO 1492 Privada 589,99 

NOVO ANGLO BAURU 1905 Privada 581,09 

ESPACO EDUCACAO INTEGRADA ESCOLA 2193 Privada 575,07 

SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO 2308 Privada 573,04 

OBJETIVO ESTORIL COLEGIO 2384 Privada 571,91 

ADVENTISTA DE BAURU COLEGIO EIFM 2591 Privada 568,49 

RODRIGUES DE ABREU ETEC 3326 Estadual 556,42 

ATHENA DINAMICO COLEGIO 3791 Privada 549,99 

INTERATIVO COLEGIO UNIDADE 1 3806 Privada 549,83 

PREVE CURSOS UNIDADE li 4020 Privada 546,19 

EDUARDO VELHO FILHO PROF 4071 Estadual 545,39 

BALAO AZUL DINAMICO ESCOLA EDUCACAO INF E ENS FUNDAMENTAL 4104 Privada S44,9S 

CRIATIVO COLEGIO 4481 Privada 539,95 

SESI 358 CENTRO EDUCACIONAL 5031 Privada 531,94 

SESI 296 CENTRO EDUCACIONAL 5083 Privada 531,12 

PARAISO COLEGIO 5641 Privada 524,44 

GUEDES DE AZEVEDO ESCOLA DE ENSINO MEDIO 5998 Privada 520,74 

NOROESTE LICEU 6517 Privada 515,82 

r ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO PROF 7402 Estadual 508,68 

PAULO PETRUZZELLIS PDE COLEGIO ROGACIONISTA EEIEF E MEDIO 7413 Privada 508,58 

JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO PROF 8239 Estadual 502,92 

GERACAO COLEGIO 8556 Privada 501,05 

CHRISTINO CABRAL PROF 8568 Estadual 500,96 

ERNESTO MONTE 8966 Estadual 498,41 

MORAIS PACHECO PROF 9707 Estadual 494,17 

ANTONIO JORGE LIMA PADRE 9708 Estadual 494,17 

LUIZ ZUIANI DR 9n4 Estadual 493,75 

JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA ' 10718 Est adual 488,12 

GUIA LOPES 11095 Estadual 485,84 

2.2. Avalia ão bienal das diretrizes ob etlvos e metas do PME 
--~---~~~~~~~___.. 



AVALIAÇÃO DO PLANO M UNICIPAL DE EDUCAÇÃ0-2012 A 2014 

ENSINO MÉDIO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

Diretrizes: 

1 . . Buscar a universalização até 2016, do SISTEMA ESTADUAL: As escolas estaduais em 
atendimento escolar para toda a população colaboração com as escolas privadas, rede 
de 15 a 17 anos e elevar até 2020 a taxa SENAI, SENAC, ETECs (Secretaria Estadual de 
líquida de matrículas (é a relação entre a Ciência e Tecnologia) e UNESP C. BAURU, já 
matrícula na faixa na faixa etária adequada à garantem o atendimento das matrículas para 
etapa de ensino e a população desta faixa de a meta estabelecida. O município conta com 
idade) no ensino médio para 90% nesta faixa uma unidade de Ensino Médio integral. 
etária. 

SISTEMA ESTADUAL: Em Bauru são 31 escolas 
que oferecem o Ensino Médio sendo que nos 

3. Garantir a ampliação de vagas e criar 
últimos s anos foram instaladas 3 novas 
escolas, sendo duas no triênio 2012-2015, em 

condições de matrícula. 
regiões com alta demanda do ensino médio 
garantindo a ampliação das vagas oferecida~ 
nas proximidades de domici lio dos alunos. 

SISTEMA ESTADUAL: Ao longo do triênio 

4. Criar condições para que se garantam a 
foram desenvolvidas intervenções com 

permanência e o sucesso do aluno na escola 
objetivo de regularizar o fluxo e garantir a 
aprendizagem do aluno a partir da análise da< 
metas anuais e dos dados sintetizado~ 

CONSIDERAÇÕES 
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anualmente pelo Boletim IOESP e SARESP co 
acompanhamento da DER Bauru (supervisão 

·---------··< .. núcleo pedagógico}. 

S, Garantir espaço físíc;o e materiais 
adequados, bibliotecas atualizadas, 
laboratórios equipados adequadamente e 
professores capacitados para o processo 
enslno~aprendizagem; 

6. Ter como finalidade priru:ipal preparar o 
individuo para o enfrentamento, com êxito, 
das suas diversas necessidades, sejam elas 
de caráter social, cultural, econômlco ou 
cognitivo, de modo a oferecer um conjunto 
de meios que proporcionem conhecimento 
e o discernimento para realizar escolhas e 
continuar buscando aprimoramento como 

SISTEMA ESTADUAL: As escolas possuem o 
equipamentos, materiais e espaços par 
atendimento do aluno e professore 
capacitados conforme as determinações legai 
da SEESP, 

SISTEMA ESTADUAL: O currlculo, as diretrize 
: e programas da SEESP destinados ao Ensin 

Médio visam alcançar tais resultados 
direcionam os planos de Gestão Quadrienais 
atualizados anualmente e as proposta 
político pedagógicas das unidades qu 
oferecem o Ensino Médlo. 

) 

Em algumas escolas, os laboratório~ 
ocupam salas adaptadas e aguardam a: 
complementação de equipamentos 
materiais e todas contam com a Sala d 
leitura em que existe o acervo especla 
conhecido como Biblioteca do Professor. 

r.~Pc•sc~~ e como profissional; ·····---,--~-c-c=---------,-------,-----+--------
7. Garantir um acompanhamento contínuo, de SISTEMA MUNICIPAL: Acompanhamento 

maneira a compreender os entraves e monitoramento da Equipe de Supervisão e d 
progressos para se alcançar as metas e Núcleo Pedagógico. 
objetivos propostos no Plano Nacional de 
Educação; 

8. Viabllizar programas de formação, 
capacitação continuada e valorização do 
magistério 

]SISTEMA ESTADUAl:. A formação ao 
' 'professores especialistas é oferecida pelo 
convênios com as 1nstitulções de Ensin 
Superior (UNESPJ, através de convênios com a 

1 
L---· -------~· i_n~s~.-!~:::~ções pela Escola d~ ...... F_o_nn_a~ça~--º-d~---···--------------~ 
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: Professores (EFAP), Rede de Formaçã 
l(REDEFOR), nos ATPCs da unidade escolar 
:pela adesão aos Programas do MEC. 

~ ... 
: SISTEMA ESTADUAL: atende adequadamente ' 

à demanda do Município, contando com uma 
!O.Garantir a universalização do acesso para o 

ensino médio; 
escola de Ensino Integral de Ensino Médio. 

; 2. Ampliar o número de vagas, inclusive para 

SISTEMA ESTADUAL: Em Bauru foram 
instaladas 3 novas escolas, sendo duas no 
trlénío 2012-2015, em regiões com alta 
demanda pelas vagas do ensino médio no 
período garantindo a ampliação das vagas 
oferecidas, 

cursos profissionalizantes; 

SISTEMA ESTADUAL: Realização de reformas 
de grande porte em unidades que atendem o 

Ensino médio num total 5 escolas com : 
Recursos da FDE e melhorlas com recursos 

3. Assegurar o atendimento aos padrões 
adequados de infraestrutura e de qualidade, 
estabelecidos no PNE (Plano Nacional de 
Educação} para o Ensino Médio; 

Federais a_lravés dos dif~_!~_n_t_es_PD_D_!'_s~,---+--· .... ···--------.... ·-------; 
4. Assegurar que em 2 anos a totalidade das SISTEMA ESTADUAL: Todas as escolas de 
Escolas de Ensino Médio da cidade disponha de ! Ensino Mêdio da rede estadual do município ! 
equipamentos de informática, com rede para díspõem do acesso á Internet e os , 
internet, para apoio à melhoria do ensino e da equipamentos através do Acessa Escola e 
aprendizagem, garantindo o acesso aos Programa MEC. 

-~~!-~antes; .... -~- _____ __ --t~c----
5. Assegura( que, em S anos, a totalidade das SISTEMA ESTADUAL: Todas as escolas de 
Escolas de Ensino Médio da cidade disponha de 
Laboratórios de Ciências Humanas, Exatas e 

Biológicas, para apoi~ .. ~ .. !':flelhoria do enslno e 

Ensino Médio da rede estadual do munícípio 
dispõem de laboratórios de Ciências exatas e 

-·· .. !lio!ógicas em 2015, enquanto para Cfêncfas 



) ) 

da aprendizagem, garantindo o acesso aos Humanas apresenta-se em situação virtual 
estudantes; no uso do Acessa Escola, para as plataformas 

disponibilizadas e no uso do acervo 
cartográfico, documental, DVD e CD. 

SISTEMA ESTADUAL: a gestão participativa é 
6. Estimular com a participação efetiva da uma das diretrizes da SEESP para a rede 
comunidade, a elaboração de propostas estadual, assim em todas as escolas a 
po 1 ítico-pedag ógica s no Ensino Médio, de comunidade tem participação nos Conselhos 
maneira a atender as necessidades e de Escola que tem como atribuição a 
especificidades locais; aprovação das propostas político-

pedagógicas da unidade escolar. 

SISTEMA ESTADUAL: a gestão participativa é 
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 
melhoria das condições de funcionamento das comunidade tem participação nos Conselhos 
escolas, por meio dos Conselhos Escolares, em de Escola como membros efetivos, nas APMs 
todas as Escolas de Ensino Médio da cidade; como membros efetivos e participantes nos 

Conselhos de Classe/série/ano. 

8. Realizar, no prazo de 2 anos, o mapeamento SISTEMA ESTADUAL: Em fase de 
e caracterização da demanda para o Ensino planejamento. 
Médio, Técnico de Nível Médio e Profissional 
em Bauru, que subsidie a abertura de novas 

escolas, bem como a elaboração de novas 
políticas públicas 

SISTEMA ESTADUAL: São oferecidos os cursos 
9. Implementar ações de formação continuada de especialização e cursos da atualização 
para o corpo docente; (REDEFOR, EFAP e Universidades), pós-

graduação stritu senso pelo programa de 



10. Assegurar que, no prazo de s anos, garanta-
se a redução do número de alunos por turma 
para 30 por classe; 
11. Promover a busca ativa pelo poder público 
(localização e Identificação) da população de lS 
a 17 anos fora da escola, em parceria com as 
áreas da Assistên<:!.i:t Social e da Saú~~; 
12. Garantir que as lnstituíções de Ensino 
pública e privada respeitem a Lei do Piso 
Naciona.!; 
13. Garantir a formação continuada dos 
docentes, em temas multidisciplinares nas 
diferentes áreas do ~onhecimento; 
14. Assegurar através de convénios, programas 
para melhorla da segurança dentro e fora da 

) 

boi 
Pa 
con 
orl 

sa mestrado e Programas Federais como o 
cto pelo Ensino Médio, <:ilém da formação 

tinuada na unidade escolar sob 
entação do Núcleo Pedagógico da DER

ru. '.Bau 
SIS 

' 
TEMA ESTADUAL: Compromisso da SEESP 

processo de detalhamento. :em 

' ' ' 
i 

SIS TEMA ESTADUAL: Processo regular de 
udo anual de demanda, parceria com 
nselho Tutelar e SEBES. 

est 
Co 

SIS TEMA ESTADUALi 

SIS TEMA ESTADUALi 

SIS TEMA ESTADUAli 

1 escola; , 
:c-1-5-.-A-,~,.-g-u-ra-,-.-t-ra_v_é_s_d_e_co_n_v_/;_n __ io_s_c_o_m ___ .. i_s_IS_T_E_M_A-ES_T_A_D.ÜAL: 

' ; Universidades, a criação de curso preparatório ' 

para o vestibular e ENEM" concomitante ao 

tercei~~ ano do Ensln_si_.~éd1o; ----.. ·~--+~= 
16. Constituir equipes multidisciplinares e SISTEMA ESTADUAL: 
multiprofissionais em polos (fonoaudiólogos, 

ps_!~ólogos_~-~~sistentes soci<'._~~1 que possam d~-'~--~-

) 



) ) 

'SUP~rte à prática educ.ativa; ' J 
17. Viabilizar a partir de convênios, o apoio à -1. -S-IS_T_E_M_A_EST_A_D_U_A_l_: ----------+--------------------l 
saUde: descentralizado (fora da Escola), através L' 

do pslcó .. t.ogo, ass.lstente social e ou.tros.·---~- ----·---- ___ _ -- -----
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1. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

1.1. Dtagnóstlc_o ___ , -~---------------------____, 

A Edutação Superior no Brasil enfrenta sérios problemas atualmente. O primeiro 

problema diz respeito à cobertura de atendimento. Das modalidades de ensino, juntamente 

com a educação infantil, é a que oferece menor índice de atendimento 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 part iculares. 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 significativamente (76,4% em 10 anos) esta 

situação é incompatível com a posição de liderança econômica do país. 

Em 2013, dos 24 milhões de jovens de 18 a 24 anos, 7,3 mi lhões freqüentaram o 

ensino superior (30%), ou seja, ao menos 70% deles estão excluídos des$a 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 incompatível na maioria das 

vezes. 

Desta situação decorre também a necessidade de se discutir a qualidade e 

diversidade dos cursos de ensino superior na cidade. 
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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 é de 36.970. Ao longo dos 

últimos 10 anos ocorreu um ligeiro decréscimo na população desta faixa de idade, de vendo 

permanecer esta tendência para os próximos 10 anos. 

População de Bauru em idade escolar para o Ensino Superior - · 
Fonte: SEADE 

ANO 18 A 19 ANOS 20 A24 ANOS TOTAL 
. 2001 12.3 [ l 29.899 42.210 

2002 12.179 29.951 42. 130 
2003 12.037 29.981 42.0 18 
2004 11.895 30.007 41.902 
2005 11.753 30.021 41.774 
2006 11.598 30.002 41 .600 
2007 11.433 29.950 41 .383 
2008 11.266 29.886 41.152 
2009 11.095 29.804 40.899 
2010 10.923 29.721 40.644 
201 l 10.902 29.384 40'.286 
2012 10.876 29.043 39.919 
2013 10.845 28.695 39.540 
2014 10.8 [ 1 28.345 39. 156 
2015 10.771 27.989 38.669 

2020• 9.586 27.384 36.970 
• Projeção SEADE 

Tanto a faixa de 18 a 19 anos de idade quanto a de 20 a 24 apresentam a mesma 

tendência de diminuição para os próximos 10 anos. 
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FOLHAS 

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 matrículas em 

curso superior presencial na cidade. 

Matrículas nos cursos de graduação presenciais -
Fonte: MEC/INEP-Censo Edu~çlo Superior 2001/ 2009 

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 14.351 18.787 

2004 4.624 13.937 18.561 

2005 4 .666 15.115 19.781 

2006 4.915 16.388 21.253 

2007 4.902 16.793 21.695 

2008 4.984 16.050 21.034 

2009 5.080 14.819 19.899 

2010 5.832 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 pelo aumento de matrículas no ensino superior particular .. 
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Evolução da população em idade escolar de 18 a 24 anos e rnatrícula na 
graduação em Bauru - Fonte: SEADE 

Faltaram 12.354 vagas 

-+-idade 18 a 24 anos 

- matrículas ensino superior 
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As m.at rfculas de graduação representa ram 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 

-.-matrfculas no ensino público -e-matrfculas 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 gra duação (5.080 

matriculados), o ensino público represent ava 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 (5.798), 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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O número de concluintes dos cursos de graduação presencial aumentou de 2000 

para 2013. 

Conclulntes dos cursos de graduação presenciais· Fonte: · 
MEC/INEP - Censo Educaçlo Superior 2001/2014 

Estadual Particular Total 

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 

2008 955 2.349 3.304 

2009 982 2.803 3.785 

2010 1.393 2.392 3.785 

2011 1.013 2.496 3.509 

2012 958 2.525 3483 

2013 948 2.811 3759 

Em 2000, os concluintes 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. 
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FOLHAS 

O gráfico demonstra uma queda no número de concluintes das escolas públicas e 

aumento nas escolas particu lares. 

O número de inscritos no vestibular para curso presencial tem aumentado 

sign ificativamente 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 esco la púbiica, 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 Partlcular 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 últ imos 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 Partlcular 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 por o~tros processos 

seletivos, em cursos à distância, oferecidos pelo ensino privado.- Este número tem 

aumentado significativamente, abrindo assim à necess idade de se discutir a eficiência do 

ensinar em cursos à distância. 

Ingressantes por outros processos seletlvos -
CURSOS À DISTÃNCIA 

Fonte: MEC/INEP- Censo Educação Suoerlor 2009/2012 

Particular 

2009 -
2010 917 

2011 1.167 

2012 1.146 

Quando comparamos os concluintes do Ensino Médio de Bauru· com as vagas 

públicas oferecidas, encontramos situação menos desconfortante, porém apontando para a 

necessidade de se investir em mais vagas públicas. 

----·----·-······-·-··-········-----·····---· 
Relação entre concluintes do Ensino Médio x vagas públicas de 

graduação - Fonte: INEP 

-+-concluintes ensino médio - vagas públicas 

... -------·-------+-:--:~-----.. 3.834 
3.692 3.424 3.461 

---------•i----- --.. ·~=------· 1.445 • 1.315 1.385 
1.105 

2009 2010 2011 2012 

Verificamos 3.834 concluintes do ensino médio para apenas 1.445 vagas públicas de 

graduação em 2012. 



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 ingres·santes 

no curso de graduação em Bauru· Fonte: INEP 

.... inscritos vestibular ... Vagas oferecidas ..._Ingressantes 

.~~:;;::. ____ ,.;.~----""'t"3~5~.5~6::.6--~-·· 38.637 29.586 29.541 • • • 21.916 

14.330 
~15~.7~41il---~!ll 19.937 

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 
l o: 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 14~ 

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: 

-+ 1}6 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 

Tota l 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. 

Matrfculas nos Cursos de Graduaçlo Presencial -Áreas dos cursos - 2000 1 2007 - SEAOE 

Área dos Cursos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Agricultura e Veterinária - - - - 40· 63 77 75 
Cl~nclas Sociais, Negócios e Direito 8.251 8.880 9.307 9.702 8.878 9.064 8.887 8.928 
Ci~nclas, 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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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. 

Matrlculas nos Cursos de Graduação Presencial-Áreas dos cursos-2008 a 20013-

SEADE 2015 

Área dos Cursos 2008 2009 2010 2011 20'12 2013 

Agricultura e Veterinária 129 154 229 334 460. 543 

Ciências Sociais, Negócios e Direito 8.441 8.109 8.785 9.707 . 9.530 10.330 
Ciências, Matemática e Computação 2.245 1.838 1.767 1.869 . 1.940 2.280 

Educação 2.559 2.478 3.365 3.318 2.786 3.000 
Engenharia, Produção e Construção 2.528 2.756 3.523 3.945 4.925 5.940 
Humanidade e Artes 1.510 1.147 887 1.090 1.031 1.099 
Saúde e Bem-Estar Social 3.345 3.177 3.224 3.312 3.173 3.343 
Serviços 277 240 329 300 280 311 
Total 21.034 19.899 22.109 23.875 24.125 26.846 

As áreas em que ocorreu diminuição de matrículas nos cursos de graduação em 2013 

foram Humanidades e Saúde. 
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Evolução das Matrículas nos Cursos de Graduação Presencial -Áreas 

dos cursos - 2008 a 2013 .:. SEADE 
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i i : ~ : : ' : ' ' 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

...-Agricultura e Veterinária -Ciências Sociais, Negócios e Direito 

-*-Ciências, Matemática e Computação -++-Educação 

~Engenharia, Produção e Construção - Humanidade e Artes 

-+-Saúde e Bem-Estar Social - Serviços 

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 de2013- SEADE 

Sàúde e Bem-Estar Veterinária 
. 2% 

Humanidade e · 
Artes 
4% 

Ciências, 
::.....---Matemát ica e 

Computação 
9% 

Conclulntes dos cursos de Programas de Pós-Graduação Strlcto Sensu -

FONTE2 htt12:!L12alnel.mec.gov.brl12alnelldetj!lhamentolndlcadorldetalheslmunlci12iolmuncodl3506003 

Mes~rado 
Mestrado 

. Doutorado 
Profissional 

Total 
Ano 

Conclulnte(s) Conclulnte(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 considerada(o)s apenas Instituições com Programas de Pós-

Graduação dlst lnta(o)s. 

Tem ocorrido evolução significativa de concluintes do mestrado e doutorado ao 

longo dos últirnos anos. 

·' 


