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PROC. N2 u~ ;,u J 1 rt'J /. / 
FOLHAS 8 'D cUV - -

BOLSAS CONCEDIDAS EM BAURU - FONTE: 
.... ft.uft"'ln•I m"" L • • n ,, .. .. , . ..... _,..._ .11.. ·'- .. ·-------

ANO BOLSA MESTRADO BOLSA DOUTORADO 
BOLSA PÔS-

TOTAL 
DOUTORADO 

2009 86 109 4 199 

2010 99 137 5 241 

2011 11 3 173 3 289 

201 2 126 183 3 312 

201 3 171 21 7 16 404 

O número de bolsistas dobrou ao longo de 2009 a 2013. 

Embora exista maior número de escolas, vagas e professores de graduação do 

Ensino Privado em Bauru, a maioria de mestres e doutores formados. é oriunda da Escola 

Pública de graduação de Bauru. O ICG do Ensino Superior Privado de Bauru para as escolas 

avaliadas em 2009 pelo INEP, encontrou-se na faixa 3, considerado um índice médio. 

Índice Geral de Cursos da lnstituiçlo - IGC 2009 (Triênio 2007, 2008 e 2009} -

Instituições privadas avaliadas em 2009 Fonte: INEP · 
'' 

Nt de 

Organizaç cursos que 
G - Concelto 

IES 
lo fizeram 

médio da 
IGC • *IGC -

Acadêmlc ENADE nos 
Graduação 

Contrnuo Faixas 

a últimos três 

anos 

FACULDADE DE Cl~NCIAS 
Faculdade 3 2,8770 288 3 

ECONÔMICAS DE BAURU 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL DE 
Faculdade 1 2,8545 285 3 

BAURU 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO Universida 
29 2,5851 262 3 

CORAÇÃO de 

FACULDADE DE DIREITO DE BAURU Faculdade 1 2,5625 256 3 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU Facu ldade 8 2,4047 240 3 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE 
Faculdade 7 2,2583 226 3 

BAURU 
•o fndlce Geral de Cursos da Instituição {IGC) é um Indicador de qualidade de instituições de educação superior, que 
considera, em sua composição, a qualidade dos cursos de graduação e de pôs-graduação (mestrado e doutorado) 



A seguir, apresentamos a avaliação dos cu rsos efetuados pelo INEP em 2009, em Bauru. Os resultados do CPC variam de 2 a 5, 

concentrando, em sua maioria, no índice 3. 

CURSOS DE INSTITUIÇÕES SUPERIORES A V ALIADOS PELO ENADE EM 2009 - Fonte: INEP 
Proporção Proporção 

Proporção de 
de de 

IES Sigla 
Dep. 

Área Docentes Docentes 
Docentes .. CPC 

Administrativa 
no Mínimo no minimo 

Regime faixa 

Mestres Doutores 
Parcial/Integral 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
UNESP PÚBLICA •coMUNICAÇÃO SOCIAL 0,9211 0,7105 0,7632 2 

MESQUITA FILHO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

UNESP PÚBLICA •coMUNICAÇÃO SOCIAL 1,0000 0,7391 0,8696 2 
MESQUITA FILHO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

UNESP PÚBLICA •coMUNICAÇÃO SOCIAL 0,9286 0,6786 0,7500 2 
MESQUITA FILHO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

UNESP PÚBLICA •PSICOLOGIA 1,0000 0,9688 0,9688 2 
MESQUITA FILHO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

UNESP PÚBLICA DESIGN 0,9365 0,6190 0,7143 4 
MESQUITA FILHO 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA ADMINISTRAÇÃO 0,7250 0,2250 0,4750 3 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,8571 0,2857 0,5000 2 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,7500 0,2000 0,5500 3 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,8095 0,2857 0,6667 4 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA PSICOLOGIA 0,9429 0,2857 0,4571 4 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA TURISMO 0,7692 0,0769 0,5385 se 
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA TEATRO 0,7857 0,2143 0,5714 3 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO . use PRIVADA . MÚSICA ·0,0621 0,2759 
.. 0,4483 4 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA SECRETARIADO EXECUTIVO se 
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use PRIVADA TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 0,9333 0,4000 0,4000 5 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE BAURU FCEB PRIVADA ADMINISTRAÇÃO 0,7303 0,1685 0,3596 3 

FACULDADE DE Cl~NCIAS ECONÔMICAS DE BAURU FCEB PRIVADA CIÊNCIAS ECONÔMICAS 0,7391 0,2609 0,3913 se 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS OE BAURU FCEB PRIVADA Cl~NCIAS CONTÁBEIS 0,5000 0,1154 0,3462 se 



FACULDADE DE DIREITO DE BAURU FDB PRIVADA DIREITO 0,9643 0,2143 1,0000 3 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB PRIVADA ADMINISTRAÇÃO 0,5600 0,0800 0,7200 3 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB PRIVADA DIREITO 0,8636 0,2273 0,6818 3 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB PRIVADA COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,6957 0,0870 0,5217 3 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB PRIVADA TURISMO 0,4583 0,0833 0,3750 3 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB PRIVADA 
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 

0,2000 . 0,0667 0,26p7 . se 
RECURSOS HUMANOS 

INSTITUTO OE ENSINO SUPERIOR DE BAURU IESB PRIVADA ADMINISTRAÇÃO 0,3958 0,0104 0,3542 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU IESB PRIVADA DIREITO 0,6957 0,2609 0,5652 

INSTITUTO OE ENSINO SUPERIOR DE BAURU IESB PRIVADA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0,4231 0,0000 0,3846 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR OE BAURU IESB PRIVADA DESIGN 0,6500 0,1000 0,4500 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU IESB PRIVADA TECNOLOGIA EM MARKETING 0,1429 0,0000 0,5714 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU IESB PRIVADA 
TECNOLOGIA EM PROCESSOS 

0,2.500 0,0000 0,3750 
GERENCIAIS 

FACULDADE ANHANGÜERA OE BAURU PRIVADA ADMINISTRAÇÃO 0,4286 0,1071 0,1071 

FACULDADE ANHANGÜERA OE BAURU PRIVADA DIREITO 0,3684 0,1579 0,1053 

FACULDADE ANHANGÜERA OE BAURU PRIVADA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0,4000 0,0000 0,2000 

FACULDADE ANHANGÜERA OE BAURU PRIVADA TECNOLOGIA EM MARKETING 0,5000 0,3000 0,4000 

FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU PRIVADA 
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 

0,4167 0,2500 0,0833 
RECURSOS HUMANOS 

• Os alunos se recusaram a participar do ENADE. 
•• O CPC é uma média de diferentes medidas da qualidade de um curso. As medidas utilizadas são: o Conceito Enade (que mede o desempenho dos conduintes), o desempenho dos 
ingressantes no Enade, o Conceito IDO e as variáveis de insumo. o dado variáveis de insumo - que considera corpo docente, infra estrut ura e programa pedagógico - é formado com 
informações do Censo da Educação Superior e de respostas ao questionário socioeconômico do E nade. 
A forma do cálculo do CPC tem implicações sobre a representatividade do IGC. Para um curso ter CPC é necessário que ele tenha participado do Enade com alunos ingressantes e alunos 
concluintes. Portanto, o IGC é representativo dos cursos que participaram das avaliações do Enade, com alunos ingressantes e concluintes. 
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. Cabe observar que a maioria dos cursos da Rede Privada do Ensino Superior apresenta menos que 30% de doutores em seus quadros, 

não se atendendo, assim, ao previsto na LDB. Da mesma forma a quantidade de ~estres baixa em alguns cursos da Rede Priva~a. 
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CONCEITO ENADE 2013 - ESCOLAS PRIVADAS- CENSO EDUCAÇÃO SUPERIOR 2013 · MEC 

CONCEITO 
ÃREA NOMEDAIES SIGLA CAT.ADMINISTRATIVA ORG.ACADEMICA E NADE 

FARMÁCIA UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use Privada sem fins lucrativos Universidade -2 
FARMÁCIA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP Privada sem fins lucrativos Universidade 4 

NUTRIÇÃO UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use Privada sem fins lucrativos Universidade 3 

NUTRIÇÃO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP Privada sem fins lucrativos Universidade 5 

FISIOTERAPIA UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use Privada sem fins lucrativos Universidade 2 

FISIOTERAPIA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP Privada sem fins lucrativos Universidade 4 

FISIOTERAPIA FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB Privada com fins lucrativos Faculdade se 
SERVIÇO SOCIAL Centro Universitário de Bauru Privada sem fins lucrativos 

Centro 
3 

Universitário 

BIOMEDICINA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP Privada sem fins lucrativos Universidade s 
BIOMEDICINA FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB Privada com fins lucrativos Faculdade 2 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
(BACHARELADO) FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB Privada com fins lucrativos Facu ldade 3 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
(BACHARELADO) FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU Privada com fins lucrativos Faculdade 3 

MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP Privada sem fins lucrativos Universidade 4 ~ ~ 

l::? ;::g 
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use Privada sem fins lucrativos Universidade 3 o IT" 0 l> 
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1.2 Ava1iação bienal das diretrizes, objetlvos e metas do PME 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 CONSIDERAÇÕES 
Diretrizes: A ampliação das vagas públicas no ensino 
1. Ampliar a oferta de vagas públicas no ensino superior ainda é insuficiente em virtude da 

superior, diversificando os cursos, de demanda, apesar do aumento de vagas no 
maneira a minimizar a diferença entre vagas ensino superior privado. 
públicas e privadas, na direção de um ensino 
superior de qualidade e que atenda às 
necessidades regionais. 

2. As Universidades devem exercer as funções As Universidades públicas desenvolvem 
que lhes foram atribuídas pe la Constituição: o atividades de ensino, pesquisa e extensão com 
ensino, a pesquisa e a extensão, incluindo a base nas necessidades sociais e regionais, 
superação das desigualdades sociais e visando assim a superação das desigualdades. 
regionais 

Objetivos: 
1. Ensejar condições para a ampliação da A diferença entre o número de matriculados 

oferta de vagas na educação superior na no ensino superior público caiu para 21,32% 
rede pública, buscando garantir um contra 78,68%, em 2013 não alcançando o 
equilíbrio entre a oferta atual do ensino objetivo proposto . . 
público de 26% contra 74% do ensino 
privado; 

2. Ensejar discussões, por meio de fóruns, Este objetivo não foi atendido. 
sobre a diversificação de cursos no processo 



) 

,-·-·-· ·-~··-·-·-·-·-··-· 
J de ampliação de oferta de vagas, de maneira : 

a garantir não só os condicionantes do 1 

1 
mercado, como também as necessidades de , 
desenvolvimento estratégico local, regional i 

~clona!; -
1 $. ~~-~over moções no sentido de ampliar as 1 Bauru foi contemplada com o Instituto 
' vagas públitas na educação superior para a '[ Federal de Educação e está ainda em 

l críação de cursos de educação profissional processo de construção com previsão de j 
.~i:tlvel tecnológico; ·--·--·--· ; funciona~ento.para 2~16. ·----d--· 

'14. lmptementar políticas públicas que busquem A Universidade Estadual Paulista ~ UNESP, i 
ampliar o sucesso do estudante; oferece por melo de suas três faculdades 

, proveniente do ensino médio público, para o cursos preparatórios para o vestibular, 

\

, ingresso no ensíno superior, através de oferecendo ínciusive o material didático. 

~sos preparatórios para-o vestibular;___ --·------------· 
S. Incentivar a criação de mecanfsmos Hil parceria entre várias instituições de 
promotores de Intercâmbio entre os : educação superior de Bauru e as escolas 
estabelecimentos de educação superior e as j públicas de educação básica da cldadé 
escolas públicas de educação básica de Bauru, visando ao desenvolvimento de pesquisa, 
visando ao desenvolvimento de pesquisa, 1· extensão bem como programas de formação 
extensão bem como programas de formação continuada 
continuada para a educação básica, conforme 

as necessi~ades ~fagnosticada~!._____.. __ .. _t_. __ . __ . __ ·--··--·--·--·f----·--·--·--·---------1 
6. Implementar programas informativos e de 1 Ações que visem o incentivo ao jovem do 
lncentiVQ ao jovem do ensino rnéQio de escola ; ensinQ médio de escola pública são _ _ . , __ 
pública sobre cursos e Profissões, ofertas e 1 efetivadas por meto de feiras de profissões. ,

1 

. !' 

vagas, políticas de amparo e/ou financiamento : Nas universidades pUb!icas existem · _ 
ao estudante universftário no que se refere ª:J' programas específicos de permanência '. 1 

acesso e p~rman~ncia ~~ ensli:o sup~r!or; . _estud~_ntil. ---·--·--·-------~--~-~-~--~---~___J 



) 

: As Instituições de Ensino Superior possuem 
1 mecanismos de comunicação com a 
1 comunidade que facl!itam a divulgação de 
' 1 informações sobre o oferecimento de cursos, 

) 

Promover a dívu!gação e incentivo junto aos 
professores da educação básica de informações 
sobre pós-graduação; 1

, por meio de sites, redes sociais, listas de e~ 

1 
mail e rom divulgação interna dos sistemas 

' de ensino. A SME divulga para os Professores 
' da educação básica as Informações sobre 

1

. 

~------,----·--··--·--·~ .cursos.de pós~gradl'.".ação ~a cida~"•c.·----'·~-----------------1 
8. Incentivar o desenvolvimento junto às As Instituições de Ensíno Superíor 
Instituições de Enstno Superior de projetos de desenvolvem atividades de pesquisa e . 
Ciência, Tecnologia e Extensão, voltados para a extensão, em sua maioria, voltadas às 1 
melhoria da qualidade de vida da população, demandas da população locaL 
valorizadas e respeitadas as características e • j 
necessídades locais e reJ$ionai_~l..___-------~ ---···-. -··--;-~------··----~- -~-----··--··--·--~--~ 

1
9 E 

· 
1 1

. - d 
1 

. , A ampliação da pos-graduaçao apresenta-se 
. sttmu ar a amp 1açao e o esenvo v1mento · d . - . d d 

• M • • • 1 em gra ativa ascensao em virtu e a 
' da pos-graduaçao e da pesquisa nas Instituições d d d 

1 1 
. 

1

. . . . eman a os a unos cone u1ntes o que 
de Ensino Supenor e, especificamente, nas . d . ' d 

• . , . i proporciona aumento o numero e 
lnst1tu1ções Pnvadas, aumentando assim o fi . - rr d 1- d l' -

1

, número de docentes do ensíno superior rom 1 pdro ss1dona1ds qdua • ica os, a em e ~my_1açao 
· 

1
•
1
. ;>; o qua ro e ocentes para o magrst~no em 

maio< qua 1 1caçao; ' , 
1 

· 
, , n1ve su enor, 
~ --+·----~--~----~-~----· 

1
10. Discutir e propor, junto às Instituições do Conforme as Diretrizes Curriculares 
Ensino Superior, a inclusão nas_ matrizes : Naçionais para a Forrnaçã9 Qe Professores da 

l
i- curriculares de todos os cursos de formação de [ Educação Básiça esses temas devem ser · 

docentes, temas referentes à Educação e : trabalhados nos cursos de licenciatura. \ ,

1 j direitos Humanos, Educação Sexual, .Ética, 

Educação Ambiental, questões Étnico-Raciais e _____l __ ·----·--·--·--·--J 



,~,---·,..,-·...,--··-·------~---- -----,--··---·~-~··~--·------
Diversidade; 

\----·~~---.--· ~ Bauru foi contemplada coffiolnStituto 
. 11. Estimular a 1mplantaçao de novas F d 1 d Ed - t" . d 

1 
1 · · - d E . 5 . 'bl' e era e ucaçao e es d a1n a em 
nst1tu11;oes e ns1no uper1or pu icas no , d - . - d 

•• 
1 

J processo e construçao com prev1sao e 
mun1c1p o . 

~ - - ' funcionamento para 2016. 
1 ~~.'Estabelecer parcerias, entre as escolas 1 Este objetivo não foi atendido . 
. 
1 

Municipais e Estaduais e as Instituições de 
Ensino Superíor para a criação de equípes 

1 
multidisciplinares (Psicopedagogas, Assistentes 
Sociais, Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, 
Terapeutas Ocupacionais), para o atendimento 

.da E~ucação lnfan~il ao ~nsir:o M~dio;·--·--
13. Viabilizar o Intercâmbio entre as tnstituições 
de Ensino Superlor e escolas públlcas, para a 
organização de programas que visem a 
promoção, interação e estímulo dos alunos, 
modlficando as suas perspectivas. fazendo com 
que estes familiarizem-se com o ambiente 
acadêmico. 

Existem alguns programas pontuais de 
instituições de ensino superior específicas 
que atendem este objetivo. 

) 

-------------------< 

·----·----·----·------< 

--·----·------------



Ili - MODALIDADES DE ENSINO 

PROC. Nll 

FOLHAS 

------~~----~~---~ 

1.1. Dlagnóstl_co_~~~----------------------

Bauru apresentou 343.937 habitantes segundo o Censo 2010 do IBGE, sendo 

1.484 do Distrit o de Tibiriçá. A população urbana da cidade em 2010 era de 337.180 

habitantes. Em 2015, a população de Bauru alcançou 354.928 habitantes. 

A taxa de analfabetismo em Bauru vem decaindo dos últimos 20 anos. 

Taxa de analfabetismo em BAURU - IBGE 
1991 2000 2010 

2010/SEADE 

Educação - Taxa de Analfabetismo da População 
8,05 5,24 3,0% 

de 15 Anos e M ais (Em %) 

O índice aponta uma taxa de analfabetismo de 5,24% em 2000, d iminuindo 

para 3% em 2010. Segundo o IBGE, a população alfabetizada em Bauru em 2010 era de 

308.736, de um total de 323.190 habitantes na faixa de 5 a mais anos de idade. 

Considerando a demanda potencia l para Educação de Jovens e Adultos (EJA) a 

partir de 15 anos ou mais, a população urbana e rural em 2010 era de 274.793 e a 

alfabetizada era de 266.305 habitantes. 

PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E AS ALFABETIZADAS, POR GRUPOS DE 
IDADE - URBANA E RURAL+ TIBIRIÇA 

FONTE: IBGE Censo 2010 

POPULAÇÃO ALFABETIZADA DIFERENÇA . % DEALFAB 
Total 

323.190 308.736 14.454 95,5% 

5 a 9 anos 22.478 16.954 5.524 75,42% 

10 a 14 anos 25.919 25.477 442 98,29% 

15a19 anos 26.699 26.454 245 99,08% 

20 a 29 anos 61.056 60.542 514 99,16% 

30 a 39 anos 54.948 54.256 692 98,74% 

40 a 49 anos 48.376 47.353 1.023 97,88% 

50 a 59 anos 38.773 37.474 1.299 96,65% 

60 anos ou mais 44.941 40.226 4.715 89,51% 

O público alvo para o EJA de Bauru em 2010 era de 8.488 habitantes, 

distribuídos principalmente nas faixas de 60 a mais anos de idade, com·4.715; seguido 
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FOLHAS 

das faixas de 50 a 59 anos, com 1.299 e na faixa de 40 a 49 anos, com 1:023 habitantes 

ainda não alfabetizados. 

Taxa de analfabetismo no município de Bauru, conforme grupos etários, em 
2010 

15 a19 20a 29 30 a 39 40a49 50 1 59 60 ou mais 

2,88 6,05 8,15 12,05 15,3 55,5 

Cabe sa lientar que em 2009, o Conselho Estadual de Educação elevou a idade 

mínima de ingresso nos cursos de EJA, de 15 para 16 anos nos cursos correspondentes 

ao Ensino fundamental e 18 anos completos para o ingresso nos três anos de curso do 

Ensino Médio. Tal medida explica parcialmente a diminuição da demanda por EJA, 

além da queda produzida por atendimento à demanda existente. 

Na medida em que tem ocorrido a diminuição do analfabetismo na cidade, 

também tem diminuído o número de matrículas presenciais na EJA do ensino 

fundamental. 

Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental - Matrícula) nlclal 
por Dependência Administrativa - Censo Escolar - INEP 2015 

Ano/ Depe ndência Total Munlcloal Estadual Privada 
2001 5.389 2.929 2.169 291 
2002 3.793 2.870 870 53 
2003 3.912 2.790 1.073 49 
2004 3.335 2.330 955 50 
2005 3.080 1.891 1.147 42 
2006 3.196 2.196 1.000 o 
2007 2.601 1.802 799 o 
2008 2.185 1.547 638 o 
2009 1.829 1.227 602 o 
2010 1.320 1.150 170 o 
2011 2.600 1.814 786 o 
2012 2.457 1.562 895 o 
2013 1.723 1.433 290 o 
2014 1.580 1.293 287 o 

Em 2001 ocorreram 5.389 matrículas presenciais de EJA no ensino 

fundamental. Em 2010, esse número caiu para 1.320 matrículas. Nos anos de 2011 e 

2012 ocorreu um aumento, voltando a cair novamente em 2014, com 1.580 

matrículas. 
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Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental - Matrícula inicial por 

Dependência Administrativa - Censo Escolar - INEP 2015 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

...,_Total 

-li-Municipal 

...... Estadual 

~Privada 

A participação da Rede Municipal nas matrículas da EJA vem caindo ao longo 

do tempo. Já as matrículas da Rede Estadual que vinham caindo mais rapidamente do 

que as do município, estas aumentaram a partir de 2011. Em 2010 tínhamos um 

públ ico alvo do EJA de 8.488 habitantes. Ocorreram de 2010 a 2013 9.680 novas 

matrículas. Entretanto a estrutura educacional continua produzindo novos 

analfabetos, e embora não tenhamos novos dados para sabermos quantos analfabetos 

a cidade de Bauru tem atualmente, podemos afirmar que há a necessidade de se 

continuar a busca ativa desse público, criar políticas que estimulem · a participação 

dessa população na escola, e elaborar o censo educacional municipal. 



PROC. N2_~~ ................... ~~

FOLHAS 

A matrícula do EJA para o Ensino Médio apresentou um aumento significativo, 

voltando a diminuir em 2013. 

Educação de Jovens e Adultos: Ensino Médio - Matrícula Inicial por 
Dependência Administrativa - Censo Escolar- INEP 2015 

Ano/Dependência Total Municipal Estadual Privada 
2002 2.255 . 1.745 510 
2003 2.397 . 2.100 297 
2004 . . . . 
2005 . 2.703 8 
2006 2.999 . 2.997 2 
2007 2.622 - 2.622 . 
2008 2.695 . 2.695 -
2009 2.782 - 2.782 . 
2010 2.993 - 2,993• -
2011 3.279 - 3.279• 
2012 3.536 - 3.536 . 
2013 2.498 - 2.498· 

*Inclui m atriculas de EJA presencial, semipresencial e EJA Integrado à educação profissional. 

Apenas a Rede Estadual oferece curso de EJA para o Ensino Médio. 

Os dados em sua totalidade apontam para a necessidade de se .continuar 

investindo em EJA, tanto para o ensino fundamental quanto para o :ensino médio. 

Importante também observar a produção do analfabetismo na própria escola, ou seja 

"o analfabeto escolarizado". Neste aspecto cabe à Rede Pública tanto Municipal 

quanto Estadual pensarem políticas de melhoria da qualidade de ensino e de 

permanência integra l dos alunos na escola. 

1.2 Avaliação bienal das diretrizes. objetivos e metas do PME 



AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0-2012 A 2014 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

Diretrizes: 

1. Promover e garantir a educação para que os 
indivíduos possam partilhar das riquezas e dos 
conhecimentos socialmente produzidos, 
possibilitando assim o exercício pleno de sua 
cidadania; 

2. Reconhecer a educação continuada durante 
a vida, acompanhada de medidas que garantam 
as condições necessárias para o exercício desse 
direito; 
3. Disponibilizar os recursos para o 
atendimento da EJA, com políticas que 
contribuam para o acesso e permanência dos 

alunos, garantindo também a formação 
continuada de seus Professores. 

Objetivos: 

1 Éstabelecer programas, ·visando alfabetizar 
. . SISTEMA . MUNICIPAL: Continuidade do. 

trabalho realizado pelo CEJA- Centro 
jovens, .adultos e idosos, de m9dO a reduzir a 

Educacional de Jovens e Adultos, da 
taxa de analfabetismo para índices abaixo de 

Secretaria Municipal de Educação desde 
1% até 2020; 

1986. Atendendo, em sua, maioria, adu ltos 

CONSIDERAÇÕES 

. . . . 
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) 

dosos em processo de alfabetização. No 
o de 2010, o municipio atíngiu o índice 

, de 3%. No ano de 2014, o município 
recebeu o "Selo de Município livre do 
analfabetismo'', conferido- pelo MEC por 
encontrar-se com mais de 96% de 
munícipes alfabetizados. 
SISTEMA ESTADUAL: COntínuldade do 

) 

Ensino Fundamental (Clclo 2) e ampliaçãor· 
do oferecimento do Ensino Médio. 

.. .. -·- --·~---- ----- ---
SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal 
de Ensino assegura e amplía a oferta do 

2.Assegurar e ampliar a oferta pública e 
1&:. Clclo do ensino fundamental no CEJA - 1 

Centro Educactonal de Jovens e Adultos, 
gratuita de educação de jovens e Adultos, 

1
. d b t' 1 2

• , 
1 rea 1t:an o usca a 1va e o erece o - c1c o 

equivalente ao ensino Fundamental e Médio 
do ensíno fundamental na EMEF "Cônego 

presencial, para a população a partir de 15 
Anibal Difrância". 

anos, que não tenha atingido esses niveis de , SISTEMA ESTADUAL: Na unidade escolar 
1 escolaridade 
, EE Prof.Luiz Zuiani e no CEEJA - Presidente 

, Tancredo Neves é oferecido o ensino 

------~ ... -

1 médio. 
·--~·----+,~-----+-------

SISTEMA MUNICIPAL: No CEJA, em alguns 

3. Distribuir a ofertzi de vagas nos períodos 
diurno e noturno, de acordo com a demanda 
associada, sempre que_ possível, com a 
educação profissíona! 

dos Polos há classes no período diurno, de 
acordo com a derl.'a.nda dos bairros. 
SISTEMA ESTADUAL: No CEEJA, o ensino é 
-desenvolvido com sistema flexível de, 
presença que possibilita aulas e plantões \ 
dos professores em horários variados __ 



) ) 

enquanto na EE Dr. Luiz. Zulani é ofer&ido 1 

>--------------- ---+·-o_c_u.rso presencial no período notumo.. ' 
SISTEMA MUNICIPAL: O Currículo Comu!r, 
documento elaborado pelo Sistema de 
Ensfno Municipal contempla a Educação 4. Incentivar a construção de propostas 

: político-pedagógicas, considerando as faixas de . 
idade7 em conformidade com as peculiarídades 
da etapa do ciclo de vida em que se encontram 

de Jovens e Adultos ressaltando a sua 
importância e as especificidades dessa 
modalidade. 
SISTEMA ESTADUAL: Existe a adequação 

1 

L_ ___________________ _...._d~o~c~u~rr~k~u~lo~pa~ra~•~EJ~A~·--,------~--1--------------- ___ 
1 

SISTEMA MUNICIPAL: Adesão ao PNLDE1A 

S. Assegurar o fornecimento de material 
~ didático pedagógico aos alunos e professores~ 
' 

em 2014 com a análise de diferentes 
editoras e escolha pela equipe docente e 
coordenação do Centro Educacional de 
Jovens e Adultos (12 ciclo do Ensino · 

de acordo com suas especificidades, bem como 
materials de incentivo à leitura condizentes 
com a faixa etária desses alunos; 

6. Assegurar e incentivar a formação 
continuada de professores da Educação de 
Jovens e Adultos{EJA), fornecendo condições 

Fundamental) e EMEF Cônego Aníbal 
Difrâncla{22 ciclo do Ensino Fundamental. 
SISTEMA ESTADUAL: Adesão ao PNLDEJA e l 
.r:naterlal .Produzl~o pela S~ESP e FUNOAP~' 
SISTEMA MUNICIPAL: Ampliação de oferta 
de cursos e oficinas de formação 
continuada pela SME , 
SISTEMA ESTADUAL: Formação 

n.eçessárias para o deseov.olvimento docente . continuada em Qríentações técnica~ .e 

centrall~adas pel~ REOEF9R. 
7. Realizar Censo Escolar Municipal, a cada 3 , SISTEMA MUNICIPAL: Quando da 1 
anos, de maneira a mapear demanda social por j confecção do Piano Municipal foi mapeada 

EJ~! buscando d<:~ectar a popul~ção n~!?~~emanda. através da malha de setores.~---------- ---------~ 



escolarizada ou com baíxa escolaridade, de 
maneira a subsidiar o planejamento de ações e 

' de oferta de vagas nas diversas modalidades da 
, EJA 

) 

censitários, identificando a população com · 
mais de 15 anos não alfabetizada, 
Semestralmente os educadores do CEJA 
visitam os bairros para reorganização d~s 1 

turmas existentes e abertura de novas : 
classes. 

) 

1 

SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento 

pelo Sistema de Cadastro de alunos e 
levantamento anual nas escolas estaduais 
para estabelecer a demanda no munlcípio 
em relação ao oferecimento da 
modaHdade, --www www--www www-- --- +--- www--WWW www----------l-·----------------WWW 

8. Estabelecer parcerias com as empresas para 
implantação e/ou manutenção de programas 
de escolarização junto ao quadro de 

SISTEMA MUNICIPAL: As parcerías são 
realizadas por Intermédio dos Sindicatos 
das categorias que ainda apresentam ' 
demanda a respeito. 
SISTEMA ESTADUAL: Divulgação junto às 
empresas das posslbllídades de , 
oferecimento da modalidade. i +-=··· .. .. ~- ---
SISTEMA MUNICIPAL: No Sistema 

~ionários, conforme demanda existente 

9. Construir políticas e estratégias de ações que · 
Municipal de Ensino, os educadores do 
CEJA acompanham os alunos faltosos para 

assegurem o díreito ao acesso e a permanência identificar os motivos e orientá-los na 1 
do aluno da E.IA na escola, construindo 

· reposição, ativida,des domícíliares, enfi!'Tl, 
estratégias e mecanismos preventivos -á 'i. 

diferentes estratégias para sua 
evasão, bem como de atenção aos evadídos : 

1 

permanência e, .semestralmente, os. 
das escolas do ensino regular. 

educadores reestruturam suas classes com 
~-n~o~~s matr~~ulas, a ~~rtir de i:!lutirões._para -------



) 

ampliação das classes nos bairros. 

1 
Ampla dívulgação dos períodos de 
matrícula e do trabalho realizado nessa 

. modalidade em diferentes meíos de i 

1 
comunicação. 

, SISTEMA EST AOUAL; O EJA para o ensino 
'mêdio é desenvolvido pela Rede Estadual de 
Ensino em uma unidade escolar (presencial) e 
no CEEJA que atende na modalidade EJA 
presença flexível. É realizada ampla 
divulgação dos períodos de matrículas através 

I
dos diferentes veículos de comunicação 
(rádio, TV, Jornal e REDES Sociais), nos bairros 

·nos diferentes espaços com cartazes e faixas 1 

1

. sob responsabilidade das escolas estaduaís e 
parceria com a rede municipal para o 

i planejamento da continuldade de estudos · 

) 

--~·--·--·--··--··--··-t~~~;~:-:-'-!-ªu-~-~-~-,~-1:-~-~d-~-·-D_e_p_a_rt_a_m_e_n-to_d_e_,__ 
· alimentação escolar da SME atende a : 

10. Formular e implementar programa de demanda da EJA nos três períodos, \ 

1 

merenda escolar para alunos da EJA, sobretudo atentando sobre as específicídades dos 
em unidades escolares, salas isoladas e com géneros alimentícios dos hipertensos, 

:. n:ierendeiras para todos.os períodos diabéticos e outras riecessídades . 

\_. -··---·--· ------- !~;Ecr::v;~~A!~~~: ~~~~í~7:~_to ofe.recido. 

ht.Garantír que as escolas da EJA contemplem . SISTEMA MUNIOPAL: TO Sistema Municipal 
1 os padrões de infraestrutura estabelecidos pelo J de Ensino contempla 10 Polos do CEJA, sendo 
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·--·~··~·--·------------------~ 
Piano Nacional de Educação e 
Municipal 

por este Plano 01 Polo administrativo e 9 Polos que 
atendem os alunos e garantem os padrões de 
infraestrutura estabelecidos pelo PNE. 
SISTEMA ESTADUAL: Prédio do CEEJA e da EE 

·-·------·--·--·--~º'. Luiz Zuianí mantidos pela SEESP. . 
SISTEMA MUNICIPAL: Com a exístêncía do 

, Polo de informática no Polo do CEJA Centro e 

1

. nas EMEf's, os alunos do Cé.JA usam as 
ferramentas tecnológicas nas atividades 

i pedagógicas, No contexto cultural, 1 
: educadores e educandos do CEJA participam 
\ de diferentes eventos que ocorrem em nosso 

. : município? com total apoio da Secretaria 
12. Garanti~ a todos os alunos ,da EJA o ~cessa e Municipal de Cultura e demais órgãos do ' 

. uso de equipamentos culturais, esportivos, de 

1 

setor. 
lazer, sobretudo aos equipamentos de 

SISTEMA ESTADUAL: os equipamentos de 
. informática e à internet para a realização de 

informática e acesso à internet são 
atividades intra e extraclasse 

oferecídos pelo programa Acessa Escola 
sendo que tanto o CEEJA como a EE luiz 
Zuíani possuem quadras, equípamentos 

.

1 

esportivos e Sala de leltura para atender aos 
alunos da EJA, bem como os programas 

'. culturais da SEESP. Também participam dos , 
i diferentes event_os. culturais que ocorre~ no 'i 
j município. 

, ·13 .. G8rantir a divÜlgaçã~ ampla da oferta de . SISTEMA MUNICIPAL: A divulgação é 1 

1 

vagas através das diversas formas de 1· realizada nos diversos meios de comunicação 
comunicação disponíveis, bem como e pelas í€des sociais, bem como parceria 



) ) 

-·-~-----·------- ------1 articulaÇâo Com a---comuÕ-idade, 
' moradores, igrejas, etc 

âssociaÇ-ão de-! com as diversâS Secrêtarias -do -Município de 

\

- Bauru, 

SISTEMA ESTADUAL: São utilizados os 
: diferentes meios de comunicação e as 

diversas mídias, divulgação nas escolas, pelo 
Programa Escola da Família, além das redes 

f--·---··--··-- ------
sociais. 

·~-··---·---·------T------·-----------; 
SISTEMA MUNICIPAL: Em partería com as 
Universidades, a participação significativa de 
educadores do CEJA e CEEJA em Congressos, 

1 
Encontros e Simpósios, com trocas de ; 
experiências através de palestras, oficinas, 

1 comunicações orais e posters, etc. 
' . 1 SISTEMA ESTADUAL; Em parceria com a 

14. Realizar encontros e eventos de trocas de UNESP D rt d Ed - f · 
., · lf b - ::: d . ' , epa amento e ucaçao, 01 

' exper1~nc1as ern a a et1zaçao e Jovens e i realizado o 3!! CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE 

. Adultos 1 JOVENS E ADULTOS - TERRITÓRIOS DE 
EXTENSÃO, CRIAÇÃO, INOVAÇÃO E 

; FORMAÇÃO POLÍTICA, com a participação 
significativa de educadores atuantes na EJA, 
além de particlpação em Congressos e 
Simpósios nas ofícinas, comunicações orais, , 
palestras etc. 

---~-~--~---~~~--~~--+'~~~~~~ ........ ,... ....... --...,..~---~-c-----t------~--·-~---~---~---~-1 
SISTEMA MUNl.CIPAL: E gar.ntidq o 

1S. Garantir acesso e transporte para os alunos 
de área rural e bairros distantes às escolas e
sala da EJA 

transporte diurno de alunos da EJA portador i 
de alguma deficiência. 1 

SISTEMA ESTADUAL: É garantido o 1 
transporte díumo de alunos da EJA portador '· 

~ 
..., 

o "' r o 
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\'; 1 
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·~-·-,---------------~-, 
de alguma deficiência pelo tonvenio de 

------------·-----+-'~'-ª"-'~P~º~rt_e_E~sc~o_la_r_~om o._Munic_!pio. ---·· ----··--·------· 
SISTEMA MUNIOPAl: Realiza-se contato 
com as diferentes secretarias no \ 
encaminhamento de consultas -

16 Art. 1 l't· d d - d . \ oftalmológicas, acompanhamento das faltas 
. 1cu ar as po 1 1cas e e ucaçao e JO.vens • . d . . 

1 
CRAS 

. . e evasoes atraves o serviço sacia e e adultos com outras areas como saude, . . _ . . ~ 

rt 
. ê . , 

1 1 
1 assim como a d1vu!gaçao e part1c1pação nos 

espo e assist nc1a sacia e cu tura 1 . , 
f 1 ' d d. d ' eventos culturais, ofertando acesso a cultura 
orta ecen o o ateo tmento em re e · d'f õ 

i em suas 1 erentes express es. 
. 1' SISTEMA ESTADUAL: Encaminhamento para 

: SUS). l, atendimento na rede social do município {vita 

11 ·------·------------rSiSTEMA MUNICIPAL: Existe a Parceria com a -----··--··--··--··--· 

, . . . . 1 Set:retaria do Bem Estar Social, através dos 
17. Estabelecer poht1cas que facilitem parcenas : CRAS C d R ~~ · d A · - · . . - entro e en:1rnc1as a ss1stenc1a 

, para o aprove1tame:nto dos espaços ociosos S . 
1 

d. 
1 

- · · 

1 
. . oc1a para a 1vu gaçao e incentivo na 

existentes na romun1dade e tede, tendo como rt· . - d d , d d _ pa 1c1paçao e cursos e geraçe10 e ren a, 
, assegurar curso de geraçao de renda SISTEMA ESTADUAL: Não ioiciou 0 

desenvolvimento deste objetivo, 
·-~-~·-~·-------------+----------~-------;-------------------! 

18. Criação de um centro integrado para 
atender os alunos da EJA, principalmente os 
idosos e as pesS,oas com necessiçla,des 
educacionais especiais e tom deficiências, j' 

v~sando proporcionar - qualidade de vida 
enquanto eles estiverem frequentando a escola j 

SISTEMA MUNICIPAL: Nos Polos do CEIA 
encontram-se d!sponfveis Salas de Recursos 
com atendimento especializado. A 
integração é feita por meio de convêriiQ com 
as entidades SORRI, APAE, APIECE e Lar 
Escola Santa luzia-para Cegos que atendem 
alunos matritolados no CEJA, através de 

encaminhamento à divisão de Edl:!cação .~-----·--·--·-··--··--·-
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1 Especial. 
1 SISTEMA ESTADUAL: São feitos os 
. encaminhamentos da população alvo da . 

--------------·--1-'~~~-~~~-ç_ã_o_especial para APA~ORRI j---·~-·~-·--·--·~·~·~ 
SISTEMA MUNJCIPAL: Os ronteúdos de arte 1 

119 Ef t 
. , . 1 d EJA são trabalhados pelo próprio professor da 1· . e uar a rev1sao curncu ar a . _ . . _ 

d d
. . 

1
. d A L' classe. Os demars objetivos ainda nao foram 

1

. 
. acrescentan o as 1sc1p 1nas e rte, 1ngua 

1 
. d 

.,Et · Md Ed - F·- eet1vaos. s range1ra o erna e ucaçao 1s1ca SIST MA EST UA A · õ -
ministrado pelo especialista. 1 .E AD L: 5 revi~ es sao 

j reahzadas atendendo o prescrito pelas 

r ---------~di_re~t~ri_ze_s~•~or_ie~n_t_a~ç~es da_ SEES~__:__--~--

20. Flexibilizar curriculos, frequência mínima j SISTE~dA MUNICIPAL: A legislação federal é 
_ h , . cumpn a. 

para ª?r~vaçao e_ carga oraria, em : SISTEMA ESTADUAL: São realizados se undo 
concordanc1a com a lei federal 1 d' · d SEESP g as 1retnzes a . 

--------..,~S=ISTEMA MUNICIPÁL: Objetivo ainda não Ô ~ 

21 A . 1 S . d 5 'd 1 efetivado. 

1 
lS: !"' 

· rticu ar com ª ecretana e au e, '. SISTEMA ESTADUAL: São desenvolvidos os j lil; ill 
programas de saúde bucal junto a EJA .... 

1 
projetos de Saúde Bucal atendendo às ~ 

. dlretrfzes da SEESP. 1 1 
. ·--·--·--·--·1·s1sTÉMA MUNICIPAL: COnstruçl!o de uma! ·--·---- -- , 11 

[ pesquisa de escolaridade junto aos ! 1 oç. g 
22 E b 1 . . SEBES b . [ moradores dos residenciais do P_rograma . . 111a.) 

. sra e ecer com a para a usca ativa M' h e M' h v·d CRAS i ~ . 10 a asa 1n a 1 a e nos . · 

1 
de alunos para frequentarem a _escofa SIS EMA EST D C I I d 1 _J. 1 - T A UAL: o eta anua - e -

demanda das comunidades pelas escolals 
1 
----------

--·----------------"-~·~•~ta~d~u~a~ís~· ------- ~--'-_, 

' 

1 
' ---··-·-·-··-1 
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SISTEMA --MuN10PÀL: Existem-9P01os d-~--~----·· 
CEJA com classes funcionando nos diferentes 1 

períodos. No Polo do CEJA Centro, na sede 1 
administrativa enc.ontramwse os recursos de 

multimídia e sala de- informática, com a ·1' 

23. Construção de l>olos da EJA em locais participação dos arunos das classes. Todos os 
estratégicos, garantia da melhoria dos já !lvros didáticos e paradidátlcos estão nos ' 
exístentes, com recursos de multimídia, •

1
. Polos, constituindo uma biblioteca de acesso 

biblioteca e sala de informática, para o _ à todos os alunos. 
funcionamento da EJA, oportunízando a 1 SISTEMA ESTADUAL: Além do CEEJA com 
participação das safas isoladas j prédio próprio as escolas estaduais que 

oferecem a modalidade ~o definidas pela 

1 l
emanda localizada. No CEEJA e em todas as 

unidades escolares estaduais existem os 

l recursos de multimídia, sala de leitura e l 
Acessa Escola. ----------- ---- ·---·-
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2. 

A Ed'ucação profissional no Brasil tem evoluído significativamente: 

Evolução da Matricula de Educação Profissional pc1r Rede - Brasil - 2007 - 2013 

800.000 729.750 1·49.675 

700.000 

600.000 

l"· 500.000 

400.000 

387.154 
300.000 

200.000 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

_._Pública ,.._Privada 

Total de matrículas: 1.441.051 

Fonte MEC- Censo 2013 

Em Bauru, o número de matrículas na Educação Profissional eTecnológica em 

r ~ nível Técnico tem aumentado nos últimos 6 anos. 

Educação Profissional e Tecnológica (Nível Técnico): - Matrícula inicial po.r 
Dependência Administrativa 

Ano/Dependência ! Total Pública Privada 
2005 2.233 649 1.S84 

2006 1.919 SOS 1.414 

2007 2.124 815 1.309 

2008 3.069 922 2.147 
2009 3.296 1.111 2.185 
2010 3.S17 1.392 2.12S 
2011 3.349 1.548 1,801 . 

2012 3.lOS 1.404 1:701 

2013 3.449 1.S18 1.931 

2014 3.299 1.458 1.841 

De 2.233 matrículas iniciais em 2005, aumentou para 3.512 em 2010, mas 

voltando a cair para 3.299 em 2014. 



Evolução do número de alunos matriculados na Educação Profissional em 

Bauru - Fonte: http:/ / www.inepdata.lnep.gov.br/ 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 
2005 . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

.... Pública 

.... Privada 

A Educação Profissional da Rede Pública representa 44,2% do tota·I de alunos 

matriculados na educação profissional da cidade. 

Apresentamos a seguir todas as escolas de Bauru com cursos 

profissionalizantes: 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE BAURU -
FONTE: CENSO 2014 • MEC 

Escola 
Dependência Alunos 

administrativa 

ANA NERY INSTITUTO TE~N ICQ PRIVADA 482 

ATHENA DINAMICO COLEGIO PRIVADA 53 

~QL T~~ IND!JSTRIAL PRQF ISAA~ PQRTAL ROLDAN UN~SP ESTADUAL 658 

FA~!.!LDADE ANHANGUERA DE BAUfü,! EEP PRIVADA 174 

JOAO MARTINS COUBE ESCOLA SENAI PRIVADA 462 

NOROESTE LICEU PRIVADA 108 

RODRIGUES DE ABREU ETEC ESTADUAL 800 

SENA~BAURU PRIVADA 549 

UNISAB UNIDADE DE ENSINO DE SAUDE DE BAURU PRIVADA 13 

TOTAL 3.~99 



A seguir, apresentamos todas escolas de Educação Profissional de Bauru com os cursos 
oferecidos e número de alunos em 2014: 

ANA NERY INSTITUTO TtCNICO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PRIVADA 

Ambiente e saúde 

Saúde Bucal 75 

Enfermagem 139 

Análises clínicas 11 

Nutrição e Dietética 60 

Radiologia 149 

Estética 24' 

Total 458 
" 

Segurança do trabalho 

Segurança do Trabalho 24 

Total 24 

Total Geral 482 alunos 

ATHENA DINAMICO COLEGIO - PRIVADO 

Química 53 

Total 53 . 

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL ISAAC PORTAL ROLDAN - ESTADUAL 

Eletrônica 178 

Mecãnica 179 

Total 357 

Informação e comunlcaçlo 

Informática 301 

Total 301 

TOTAL GERAL 658 

FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU EEP - PRIVADO 

Computação Gráfica 47 

Informática 24 

Total 71 

Gestão e negócios 

Logística 72 

Total 72· 

Ambiente e saúde 

Meio Ambient e 31 

Total 31 
. 
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JOAO MARTINS COUBE ESCOLA SENAI - PRIVADA 

• Produção Industr ial 

• Impressão Fotográfica e Flexográfica 112 

• Total 112 

• Controle e processos industriais 

• Eletromecânica 138 

• Manutenção Automotiva 115 .. Total 253 

• Infraestrutura 

• Edificações 97 

• Total 97 

• TOTAL GERAL 462 

LICEU NOROESTE- PRIVADA 

Infraestrutura 

Edificações 38 

Total 38 

Controle e processos Industriais 

Eletrotécnica 42 

Total 42 ' 

Ambiente e saúde 

Prótese Dentária 28 

Total 28 

TOTAL GERAL 108 

RODRIGUES DE ABREU - ETEC 

Gestão e negócios 

Administração 113 

Transações Imobiliárias 58 

Serviços Jurídicos 44 

Logística 131 

Total 346 

Ambiente e saúde . 
Nutrição e Dietética 37' 

Enfermagem 140 

Total 177 

Informação e comunicação 



Informát ica 79 

Informát ica para Internet 8 

Total 87 

Segurança do trabalho 

Segurança do Trabalho 106 

Total 106 

Controle e processos Industriais 

Eletrotécnica 84 

Total 84 

TOTAL GERAL 800 

SENAC BAURU - PRIVADA 

Ambiente e saúde 

Estét ica 48 

Massot erapla 22 

Nutrição e Dietética 19 

Farmácia 71 

Enfermagem 61 

Podologia 33 

Total 254 

Informação e comunicação 

Informática 85 

Total as· 
Produção cultural e design 

Outros · Eixo Produção Cultural e Design 16 

Design de Interiores so 
Total 66 

Segurança do trabalho 

Segurança do Trabalho 99. 

Total 99 

Gestão e negócios 

Recursos Humanos 22 

Contabilidade 23 

Total 45 
f--· 

TOTAL GERAL 54~ 

UNISAB UNIDADE DE ENSINO DE SAUDE DE BAURU - PRIVADA 

Ambiente e saúde 

Saúde Bucal 13 



'Total 
TOTAL GERAL 
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13 

Detalhamos a seguir os cursos oferecidos , para o vestibulinho, bem como a 

demanda existente para cada curso no ano de 2014, pela ETEC (Escola Técnica Estadual 

do Centro Paula Souza) em Bauru: 

ESCOLAS CETEC BAURU - LISTA DE VESTIBULINHOS 1~. SEMESTRE 2014 

Fonte: httR:llwww.q~scetec.com.br l 
Eixo Tecno l6glco/ 

Cur10/ H•bllltaçlo Pe r lodo In1crlto1 Vagas De mand• 
Educacl o B61lca 

Ambiente e Saúde Enfermagem Noite 245 40 6,12 

Gestão e Negócios Marketing Noite 45 40 1,12 

Gestão e NegóciOs Administração Noite 223 40 5,57 

Gestão e Negócios Administração (Etlm) Integral 368 40 9 ,19 

Gestão e Negócios Contabllldade Noite 74 40 1,85 

Gestão e Negócios Finanças Noite 44 40 1, 10 

Gestão e Negócios Logística Noite 105 40 2,62 

~estão e Negócios Secretariado Noite 43 40 1,07 

Kiestão e Negócios Transações Imoblllárias Noite 40 40 1,00 

~nformação e Comunicação Informática Noite 112 80 1,40 

~nformação e Comunicação 
Informática para Internet 

Integral 163 40 4,07 IEtlm) 

Segurança Segurança do Trabalho Noite 211 40 5,27 

Segurança 
Segurança do Trabalho 

Integral 94 40 2,35 
(Etiml 

EDUCAÇÃO BÁSICA Ensino Médio Manhã 384 35 10,97 

~DUCAÇÃO BÁSICA Ensino Médio Tarde 76 35 2,17 

TOTAL 2.227 filO 3 ,53 
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Deta_lhamos a seguir os cursos oferecidos , evasão e transferências no ano de 

2014, pela ETEC (Escola Técnica Estadual do Centro Paula Souza) em Bauru: 

Mapeamento de movimentação de alunos CETEC BAURU - 2014 -

Fonte: b1111;ll!il!lll!lll!.mm"''11m.1ul 

Eixo Tecnol6glco Educação Curso/Habllltaçlo IDeslstlnclH Tran•f. Tran8f. Tranca Total de 
B6•1ca Exnedlda• IDecebldH menta• alunos 

~mbiente e Saúde !Enfermagem 7 o o 8 147 

'3estão e Negócios Marketing 18 o o o 40 

'3estão e Negócios !Administração 17 o o 3 119 

~estão e Negócios !Administração (Etlm) o 1 o o 114 

~estão e Negócios !Administração - EJA 3 o · O o 12 

~estão e Negócios ~ontabl l ldade 12 o o o 100 

~estão e Negócios Finanças 24 o o 6 57 

~estão e Negócios Logística 2 o 1 3 57 

Gestão e Negócios !Secretariado 17 o o o 40 

Gestão e Negócios Serviços Jurídicos 8 o 1 o 51 

Gestão e Negócios Transações Imobiliárias 5 o o o 65 

Informação e Comunicação Informática 40 o o o 141 

nformação e Comunicação Informática (Etlm) o 7 ·O o 82 

nformação e Comunicação ~nformátlca para Internet 2 o o 1 11 

Informação e Comunicação Informática para Internet (Etim) 7 o o o 40 

!Segurança Segurança do Trabalho 3 o o 9 108 

!Segurança !Segurança do Trabalho (Etim) o o o o 40 

EDUCAÇÃO BÁSICA Ensino Médio o 18 13 o 210 

TOTAL 165 26 15 30 1 .434 
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Det alhamos a seguir os cursos oferecidos, o número de aprovados e os retidos 

por freqüência e rendimento no ano de 2014, pela ETEC {Escola Técnica Estadual do 

Centro Paula Souza) em Bauru: 

Mapeamento de movimentação de alunos CETEC BAURU 22. Sem~stre 2014 -
Aprovados e retidos por freqüência e rendimento 

Fonte: bDRôll!!!!!!!l'l!.,111m1,.mm.brL 

Eixo ~•tidos por 

Tecnológico/ Curso/ Aprovados Promoçla Retenção Retidos por Retidos por Frequencla 
Total 

Educação a•slca 
Habllltaçl o Parcial Parei ai Frequlncla Rendimento • 

Ren dimento 

~mblente e Saúde Enfermagem 129 3 o o o 3 148 

K;estão e Negócios Marketing 16 o o o 3 o 20 

K;estão e Negócios Administ ração 78 2 o o o 3 102 

~estão e Negócios 
Administração 

113 o o o o o 114 IEtiml 

Gestão e Negócios 
A~min l stração -

6 1 o o o o 10 
EJA 

Gestão e Negócios Contabilidade 65 4 o 4 18 o 91 

Gestão e Negócios Finanças 8 o o o s o 14 

Gestão e Negócios Logística 43 11 o o o 2 73 

Gestão e Negócios Secretariado 18 o o o 5 o 23 

Gestão e Negócios Serviços Jurídicos 46 o o o o o 55 

Gestão e Negócios 
Transações 

57 1 o o o 3 75 
Imobiliárias 

Informação e 
Informática 61 9 o o 3 2 105 Comunicação 

Informação e 
Informática (Etim) 66 10 o o o o 77 K:omunicacão 

~nformação e Informática para 
30 1 o o 2 o 37 (:omunicacão Internet (Etlm l 

Segurança 
Segurança do 

80 4 o o o o 102 
Trabalho 

~egurança 
Segurança do 

37 3 o o o o 40 Trabalho I Etiml 
EDUCAÇÃO 

Ensino Médio 173 14 o o 5 o 205 BÁSICA 

1.026 63 o 4 41 13 1.291 

Em Bauru temos a FATEC (Faculdade de Tecnologia) que possui atualment e três 

cursos: Tecnólogo em automação industrial, Tecnologia em redes de Computadores; 

Tecnologia em Sistemas Biomédicos. 

A primei ra formatura ocorreu no 1º semestre de 2011 com 16 formandos do 

curso de Tecnologia de Sistemas Biomédicos. 

Recentemente Bauru foi contemplada com a construção do campus do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Des.ta forma, o 

município passará a contar com mais uma instit uição de ensino superior pública. O IFSP 



é uma autarquia federal de ensino vinculada diretamente ao Ministério da Educação 

(MEC), sendo organizado em estrutura multicampi. 

A iniciativa visa oferecer acesso à educação pública de qualidade, ou seja, 

cursos reconhecidos e com acesso gratuito à população. 

Avalia ão bienal das diretrizes ob etlvos e metas do PME 



AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0-2012 A 2014 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

Diretrizes: 

1. Atender às demandas da sociedade, dos SISTEM A ESTADUAL: Instalação de Cursos 
empregadores e dos trabalhadores, em sintonia extensões e programas em parceria com 
com as exigências de desenvolvimento ETECs e Unidades de Formação Profissional 
sustentável local, regional e nacional; na Região de Bauru 
2. As Instituições de Educação Profissional SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento pelê 
devem assegurar a construção de currícu los que Supervisão de Ensino das escolas privadas de 
propiciem a inserção e a reinserção dos educação profissional. 
profissionais no mercado de trabalho atual e 
futuro; 

3. Garantir o compromisso de desenvolver SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento pela 
práticas que estimulem a pesquisa e o Supervisão de Ensino das escolas privadas de 
aperfeiçoamento do ensino, a formação educação profissional. 
docente, a interdisciplinaridade, as inovações 

didático-pedagógicas, o uso de novas 
tecnologias no processo de ensino e 
aprendizagem, buscando atender às .. . . . . 
necessidades do mercado de trabalho. 

Objetivos: · 

1. Articular em parceria com os governos SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento pela 
federal, estadual e municipal, e iniciativa Supervisão de Ensino do programa VENCE e 

CONSIDERAÇÕES 

. 
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1 privada, um sistema integrado de informações , das parcerias com ETECs (extensão} com 

~
ue oriente a política educacional para i' cadastro de alunos e cursos no Sistema 
atisfazer às necessidades de formação inicial e PRODESP. 

<?Otinuada da f~rça de tra~a!ho; --·------·--·--·--·--·--··--··--··--··--·--·--··--· 

\

, 2. Articular junto- aos órgãos envolvidos uma SISTEMA E~fADUAL: Acompanhamento pela\ 
periódica revisão e adequação às exigências Supervisão de Ensino do programa VENCE e r 

'. para o desenvolvimento de cursos básicos, das parcerias com ETECs {extensão) com 1 
1 técf!icos e superiores da educação profissional, cadastra de alunos e cursos no Sístema 

1 

observadas as ofertas do mercado de trabalho, PROOESP. 1 
em colaboração com os sindicatos patronais e 
dos trabalhadores; 1 
3. Estabelecer políticas públicas para a SISTEMA ESTADUAL: 

·--·-·--·-·------·-, 
• , capacitação específica e diveísificada para as 1 

\ pessoas com deficiência e/ou necessidades 1 
especiais; i 
4~- Assegurar queOs--progÍamaS-de--EducaçãO-t's1sTEMA ESTAoÚAL: -- --·--·-~-- -n ..., 

Profissional às pessoas com deficiências, 1 ~l>~ g_ 

• ~z 
independente do grau de escolaridade, ! 1 
desenvolvam as etapas de qualificação, :[ j ~ 

encaminhamento e acompanhamento no j i 

merca~o de_ trab~lho; ---· ·--- _ -~--· ! 
de 1 

Profissional incluam-se além da capacitação 1 , 1 ' ~ 
profissional, o desenvolvimentQ ctas habilidades , _j i '.>J_ ~ 
sociais, básícas e de gestão; J 1 

6. Assegurar que os programas de Educação SISTEMAESTADUAl.--_-_-_-__ L__-_-_-_-_-_-_-_~ l; 
Profissional possam ser ofertados por qualquer 
organismo, desde que reconhecldo e/ou 



) 

l
i ~~0v:::;rn:p:~i;a:~b!Í~~·-;iunos nos I' SISTEMA EST=A: ~ ~----T-- --~ ~ -=-=-- l 

programas, a partir de 14 anos, sem lim!tes de 

1 idad": m3xima; ·--·--b----------------+--------------------, 
~Garantir a capacitação de todos os ; SISTEMA ESTADUAL; ! profission;;ils que atuam no programa de 

1 Educação Profissional; --·----·--· 

1
9. Estabelecer parcerias com as Instituições de 

, Ensino na área de Educação Especial para 

SISTEMA-ES_T_A_D_U_A-l:---------1--------------·---1 

1 
capacitar os profissionais do Ensino Médio~ 

Técnico e Profissionatlzante; 
~---·-----c-----------------

1
10. Ampliar o número de vagas e locais que 

, of~reçam cursos profls~siona!izantes/técnlcos; 
11. Viabilizar a promoção de cursos 
profissíonaliiantes aos final~ de ~~mªr:t.L ____ . 

SISTEMA ESTADUAL 

·-·-·-·----·----lf----------------1 
SISTEMA ESTADUAL: 

----·-·-··-·-·-··-t·-·-··-·-··-·--·--1 12. Garantlr a adequação do espaço físico e ~ SISTEMA ESTADUAL: . , 

material didático para a pessoa con:i deficiêncitl.-----------------{------------------1 
13. Viabilizar a formação de equipe minima : SISlEMA ESTADUAL: ~ 
para a educação profissional: pedagogo e 1 \ 
instrutor para alunos co~ deficiênc~. 



r 

3. 

3.1. Diagnóstico 

A Secretaria Municipal de Educação conta uma Divisão de Educação Especial 

com os seguintes profissionais: 80 professores, sendo: 61 Especialistas em Educação -

Professor Substituto de Educação Básica - Especial; 10 Especialistas em Educação 

Adjunto - Professor Substituto De Educação Básica - Especial; 7 Professores ced idos à 

entidade - APAE; 1 Professor cedido à entidade - APIECE; 1 Professora com matrícula 

congelada atuando como coordenadora no Ensino Fundamental; 21 Agentes 

Educacionais - Cuidadores de crianças jovens e adultos. 

As matrículas na Educação Especial vem caindo nos últimos 3 anos. De um 

total de 655 em 2001, caiu para 381 matrículas em 2014. 

Educação Especial • Matricula Inicial por Dependência Administrativa 
SEADE2015 

Ano/ Dependência Total •Municipal Estadual Privada 
2001 655 - 222 433 
2002 642 - 223 419 
2003 706 - 211 495 
2004 715 - 196 519 
2005 603 - 24 579 
2006 676 - 54 622 
2007 670 - 7 663 
2008 723 43 11 669 
2009 672 - 10 662 
2010 603 - 10 593 
2011 936 - - 936 
2012 433 - - 433 
2013 365 - - 365 
2014 381 - - 381 

•o Munlclplo não apresenta classe especial porque, até 2005, seu atendimento em Educação Especial estava 
redu1ido a cessãQ de funcionários por melo de convênios com entidades de educação especial locais. A partir 
de2006, alunos com deficiência passaram a frequentar a escola regular. 

As matrículas da educação especial ficaram reduzidas ao atend!mento privado 

e entidades específicas como APAE, etc. Nas escolas, houve o processo de inclusão nas 

salas de aula regulares e nas salas de recursos. 



PROC. N2----------~~-• 
FOLHAS 

As matrículas de Educação Especial especificamente referentes ao Ensino 

Fundamental encontram-se no quadro a seguir: 

Educação Especial - Matrícula Inicial no Ensino Fundamental por · 
Dependência Administrativa 

SEADE201S 

Ano/Dependência Total Munlclpal Estadual Privada 
2001 590 - 222 368 
2002 488 - 223 265 
2003 493 - 211 282 

2004 545 - 166 379 

2005 538 - 24 514 
2006 597 - 53 544 

2007 670 - 7 663 
2008 314 42 11 261 
2009 449 - 10 439 

2010 409 - 10 399 

2011 335 - - 335 
2012 314 - - 314 

2013 295 - . 295 
2014 304 - . 304. 

A diferença entre matrículas no Ensino Fundamental e o quadro anterior de 

matrículas gerais da Educação Especial referem-se a alunos que frequentam outras 

Instituições de Educação Especial, como APAE, APIECE, etc. 

O atendimento na Rede Municipal de Ensino para alunos de Educação 

Especial divide-se entre Ensino Infantil, Ensino fundamental e CEJA. 

Através do mapeamento diagnóstico de identificação dos alunos, de 2010 a 

2014, o quadro dos deficientes dividia-se em: os deficientes auditivos (D.A.), os 

deficientes físicos (D.F.), os deficientes visuais (D.V.), os deficientes intelectuais (D.1.), 

os Transtornos de Globais do Desenvolvimento (TGD) outros t ranstornos (OUTROS), 

que são alunos. 

142 
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FOLHAS 

De 2005 a 2014, o atendimento no Ensino Infantil da Rede Municipa l 

aumentou de 61 para 154 crianças ocorrendo maior crescimento a alunos 

diagnosticados com outras necessidades especiais. 

Mapeamento diagnóstico de Identificação dos alunos que apresentam Deficiências/ 
Necessidades Educacionais Especiais matriculados na Rede Municipal de ENSINO 

INFANTIL 2005 a 20014. 
Fonte: Secretaria da Educação do Município de Bauru 

D.A. D.F. D.V. OI. TGD OUTROS . TOTAL 
2005 11 10 06 34 - - 61 
2006 08 14 07 36 - - 65 
2007 07 07 10 67 - - 91 
2008 07 07 10 67 - - 91 
2009 06 07 10 67 - - 90 
• 2010 08 05 07 16 17 32 85 
2011 09 17 01 16 25 76 1'44 
2012 13 11 03 22 29 61 139 
2013 06 18 01 30 26 50 131 
2014 00 30 01 38 29 55 154 
* A partir de 2010 foram acrescentados os atendimentos de TGD e OUTROS que são quadros 

de necessidades educacionais especiais e atendidos em salas de recursos das Unidades Educacionais. 

No Ensino Fundamental também ocorreu aumento no número de alunos 

matriculados. De um total de 116 em 2005, evoluiu para 427 em 2014. 

Mapeamento diagnóstico de Identificação dos alunos que apresentam Deficiências/ 
Necessidades Educacionais Especiais matriculados na Rede Municipal de ENSINO 

FUNDAMENTAL 2005 a 20014. 
" 

Fonte: Secretaria da Educação do Munlclplo de Bauru 
D.A. D.F. D.V. OI. TGD OUTROS TOTAL 

2005 07 05 00 104 - - 116 
2006 12 09 09 208 - - 238 
2007 13 02 07 215 - - 237 
2008 13 02 07 215 - - 237 
2009 06 02 07 215 - - 230 
*2010 09 03 06 2S 04 249 296 
2011 03 l S os 42 12 397 474 
2012 04 21 05 54 22 315 421 
2013 05 22 08 67 20 264 386 
2014 os 34 01 71 27 289 427 
• A partir de 2010 foram acrescentados os atendimentos de TGD e OUTROS que são quadros 

de necessidades educacionais especiais e atendidos em salas de recursos das Unidades Educacionais. 



[PROC. Ni 
FOLHAS 

Já para os alunos com necessidades educacionais especiais matriculados no 

CEJA apresentamos o seguinte: 

Mapeamento diagnóstico de ldentlflcaçlo dos alunos que apresentam Deficiência/ 
Necessidades Educacionais Especiais matriculados na Rede Municipal do CEJA 2005 a 

20014. 
Fonte: Secretaria da Educação do Munldplo de Bauru 

D.A. D.F. D.V. OI. TGD OUTROS . TOTAL 
2005 05 - 01 75 - - 81 
2006 04 01 00 47 - - 52 
2007 02 00 00 39 - - 41 
2008 02 00 00 39 - - 41 
2009 01 00 00 39 - - 40 
•2010 01 00 00 72 01 13 87 
2011 01 04 02 28 00 24 59 
2012 00 02 00 38 00 19 59 
2013 00 00 00 21 00 08 29 
2014 00 04 01 24 00 06 35 
• A partir de 2010 foram acrescentados os atendimentos de TGD e OUTROS que são quadros 

de necessidades educacionais especiais e atendidos em salas de recursos das Unidades Educacionais, 
tornando o diagnóstico mais preciso. 
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Evolução dos matriculados que apresentam necessidades · 
educacionais especiais/Deficiência - 2010/ 2014 - Fonte:- PMB 

2010 2011 2012 2013 2014 

-+-DA 

---DF 

~DV 

~OI 

-+-TGD 

- OUTROS 

Embora tenha aumentado o número de categorias diagnósticas, percebe-se 

um aumento significat ivo no item "outros", o que pode significar imprecisão no 

enquadramento. 



3.2 Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 - 2012 A 2014 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PLANO MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 CONSIDERAÇÕES 
2. Universalizar a educação especial destinada às 

pessoas com necessidades especiais no campo da 
aprendizagem, originadas de deficiência física, 
sensorial, mental, intelectual, auditiva, múltipla, 
transtorno global do desenvolvimento e 
características como altas habilidades, superdotação 
ou talentosos. 

Objetivos: 

1. Promover programas gratuitos destinados à SISTEMA MUNICIPAL: Através de parcerias 
oferta da atenção inicial para crianças com com as entidades (Associação de Pais e 
necessidades educacionais especiais e/ ou Amigos dos Excepcionais - APAE/ Bauru, 
crianças com deficiência em parceria com Associação de Pais para a Integração Escolar 

. áreas da saúde, considerando equipe mínima da Criança Especial-.APIECE, Lar Escola Santa 
de psicologia, fonoaudiologia, terapia Luzia para Cegos e SORRI), Hospital de 
ocupacional, fisioterapia e assistência social, Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais - · 
quer seja em escolas de educação infantil, em CEOALVI, Ministério da Saúde (Centro de 
creches ou instituições especializadas. Especialização e Reabilitação - CER e 



) ) 

Universidades, a Secretaria Muníclpal da 
Educação promove gratuitamente os 
atendimentos clínicos, multidisciplinares e 
atendimentos em caráter substitutivo e/ou 
complementar aos alunos do Sistema 
Municipal de Ensino, desde o ano de 2006. 
SlSTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino , 
da Região de Bauru atende gratuitamente , 
aos alunos matriculados na rede Estadual de l 

' Enslno, através dos convênios (via SUS) 
estabelecidos com as entidades (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - , 
APAE/Bauru, Associação de Pais para a i 

] Integração Escolar da Criança Especial~ ' 
i APIECE, CEOALVI e SORRI) e das parcerias 

com as Universidades, em 2014 íniciou a 
parceria para avaliação dos alunos 
caraterizados corno Superdotação e 
estabeleceu a parceria com a UNESP-C. , 

1 Bauru para atE.tndimento a partir de 2015 em ' 
i um projeto que conta com financiamento 

FAPESP. 
2. Ampliar convênio com as entidades SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

~ssistenclais com o ~o~er Público, que atuarri da Educação m~n~ém parceria atrav~s. de 
no atendimento em caráter substitutivo e/ou repasses de recursos públicos com as 
complementar e de avaliação dos alunos com entidades: Associação de Pais e Amlgos dos 
necessidades especiais no campo da Excepc!onals - APAE/Bauru, Associação de 

_________ aprendlz?ge_m originais inclusive de d~cíéncia Pais para a Integração Escolar da Criança 



) ) 

física, sensorial, mental, intelectual, auditiva, Especial- APIECE~ Lar Escola Santa Luzia para 
múltipla, transtorno global do i Cegos e SORRI que atuam no atendimento 
desenvolvimento e de características de altas : em caráter substitutivo e/ou complementar 
habilidades, superdotação ou talentos, j e atendimento multidisciplinar, por equipe 
comprovados por meío de instrumentos 1 especializada, aos alunos -com necessidades 
objetivos e valldados realizados por uma Educacionais especiais e deficiências. A 
equipe multidisciplinar e com a participação da parceria é renovada anualmente e as vagas 
família. Critérios para caráter substitutivo: são ampliadas de acordo com a demanda. 
alunos com deficiência intelectual acentuada; SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria Regional de 
deficiência múltipla e autísmo associados à Ensino da Região de Bauru mantém os de 
deficiência intelectual; todos com repasses de recursos públicos com as 

1 

necessidades de apoio pervaslvo nas áreas de entidades: Associação de Pais e Amigos dos i 
desenvolvlmento; Excepcionais - APAE/Bauru, Associação de ; 

Pals para a Integração Escolar da Criança , 
Especial- APIECE e SORRI que atuam no 
atendimento em caráter substítutivo e/ou 
complementar e atendlmento 
multidisciplinar, por equipe especializada, 
aos alunos com necessidades Educacionais 
especiais e deficiências cujas características 
Indiquem a necessidade de tais apoios 

i especialmente nos indivíduos avaliados como 
casos pervasivos, os convênios são 
renovados anua!i:nente e as vagas . são 
ampliadas de acordo com a demanda. 

~Firmar parcerias junto às Instituições de Ensino SISTEMA MUNICIPAL: A SME através do 
l .... .. Superior e de Referêncía na área da pessoa DPPPé/DEE, entidades parceiras (APAE e 
L. com ~.eficiência p~ra o desen~.olvimento de 1 SORRI) e Universidades, são oferecidos 



programas e projetos de formação continuada 
para os professores da Educação Especial e 
Cuidadores, Professores da Educação Infantil, 
Fundamental e EJA dos setores púbtlcos e 
privados, bem como das tnstituições de cunho 
filantrópico; 

) 

semestralmente projetos e cursos de 
formação continuada na área da educação 
especial aos profissionais da educação, 
SISTEMA ESTADUAL: A formação aos 
professores especialistas- é oferecida pelos 
convêníos com as instítuições de Enslno 

. Superior {UNESP), através de convênios com 
, as instituições pela Escola de Formação de 
1 Professofes (EFAP), Rede de Formação 

-+(REDEFOR.J e APAE. --.,.--c--
SISiEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 
da Educação através do DPPPE/OEE 
oferecem o suporte necessário para a 
realização de pesquisas na área da Educação 

4. Estabelecer parcerias com Instituições de 
Ensino Superior e Instituições de Referência na 

Especial contando com a contrapartida das : 
Universidades em informar os resultados das , 
pesquisas. 

área de pessoas com deficíência para a SISTEMA ESiAOUAL; A Diretoria de Ensino 
realização de estudos e pesquisas sobre as 

da Região de Bauru manteve a 
diversas áreas relacionadas aos alunos com d. .b.I' - 1. - d . . d d 1spon1 11zaçao para a rea 1z.açao e pro1etos 
deficiência e que apresentam necesst a es , , 

! de pesquisas tendo como contrapartida das , 
especiais; , 

' instituições o acesso aos resultados obtidos. ; 
j Atualmente inicia o projeto voltado para o j 

atendimento ~a. Superdotação, qu~ se L 
constitui também num espaço de pesquisa 

t da UNESP, apoíado pela FA~~SP. ----·--- ___ --·-----------------

! 
5. Organizar um sistema de informações em rede, SlSTEMA MUNICIPAL: Além do sistema de ; 

"· ___ so_~~e a população ª .. ~r atendida e t~.~-b_e_·m_a~_in_f_o_r~.".lções PRODESP, a Divisão .... d_e~'---------- _____ _ 



) ) 

----·----~--------- ·---------~------

que ('Steja em atendimento pela Educação Educação Especial a partir do ano de 2014 
Especial (escolas regulares e escolas especiais} passou a utilizar o Sistema Gestão Escolar 
para que essas informações sejam para gerenciamento das ínformações e 
dísponiblllzadas ao professor; prontuários relacionados aos alunos com 

Necessidade Educacionais Especiais e com ; 
Deficiências, matriculados no Sistema 

'. Municipal de Ensino. 
~ SISTEMA ESTADUAL: Na Secretaria Estadual 

de Educação, o sistema de informações 
PRODESP- (adastro de alunos- sintetiza as 
informações e possibilita o acesso das 
mesmas pelas escola~. -----
SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

' 

6. Implantar programas para equipar as Unidades da Educação aderiu ao Programa Sala de 
Escolares de Ensino Fundamental, Infantil e EJA Recursos Multifuncionais - MEC, para as ' 
da rede pública e privada, que atendam Unídades Escolares do Ensíno Fundamental e 
educandos com algum tipo de necessidade EJA. Com a adesão, as escolas passaram a ., ""' , 
educacional especial, incluindo todo tipo de receber materiais pedagógicos e ~ r:J 

;;; o 
deficiência com equipamentos, adaptações, equipamentos adaptados facilitando a Vt • 1 

recursos pedagógicos. prescritos por equipe 1 aprendizagem e inclusão dos alunos, Na : l 11 ~ 1 
interdisciplinar que facilitem a aprendízagem e Educação Infantil o programa esta em fase de i 1 ij 
seu melhor desempenho, promovendo a implantação. ' , 1 

!t o 
construção (Educação Infantil) e ampliação Através do Programa Escola Acessível - jki 
(Ensino Fundamen.ta! e EJA) de . Si'i!as FNDE/MEC, as_ !.lnidades Escolares r_ec.ebem .r-::_ 
multifunclonais com equipamentos e materiais 1 verba direcionadas a manutenção nos } 
destinados ao atendimento educacional ! aspectos físíco e pedagógico. 1 

especlallzado e equipe multiprofissional; SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino : . j h (1 · l,, 
jda Região de Bauru (SEESP~-"at=.r=.•v~e~'s~d~o=.s.cl ______________ __J ~ 
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Írecursos fixoS .. do CAESP eQuipa as unidades 
~scolares estaduais com os materiais e 
jequípamentos prescritos pela equipe 
multidiscipflnar de avaliação e 
acompanhamento. 

Através da FDE vem cumprindo o 
ronograma de reformas visando à garantia 
e acessibilidade em todas as unidades 
scolares do munícip1o. 
Também partícipa da Ação do MEC através 
da adesão das unidades escolares estaduais ! 

ao PODE Acessibilidade 

SISTEMA MUNIOPAl: A Secretaria Municlpa! i 
da Educação mantém parceria com as 

7. Organizar programas que viabilizem parcerias Secretarias de cultura, assistência social, 
com as áreas de assístência social> cultura, : conselhos que atuam em prol da pessoa com 
ONGs e redes de ensino, para tornar j deficiência participando, divulgado e 
disponíveis em estabelecimentos de ensinoy promovendo eventos, disponibilizando : 
quando necessário, livros falados, em Braille e materiais e recursos que viabilizam o ' 
com caracteres ampliados, além da atendímento e o acesso do aluno com 
comunicação alternativa suplementar que deficiência. 
apresentam necessidades especiais sensoriais SISTEMA ESTADUAL: São utilizados os 
e motoras; materiais adaptados produzidos pela Centro 

de Apoio EsP,ecializado Centra! _ (SP) e 
Regional (Marília). ··----

8. Disponibilizar um professor especlalista em SISTEMA MUNICIPAL: As escolas Municipais 
cada escola pública, privada e conveniada, de Ensino Fundamental e os polos do CEJA, 

o ;-g 

l~ ~ 

---------------j ~ ~i 
___ d_i_a_ri_a~ente, para avaliar e a~ender os al~nos contan:i com profe_s='=º~'e=s~•=•c.P•=c=i=•=lis=ta=s~n=•=''-'---------- _______ _ 

1 .___, 



--

com deficiência e desenvolver 
direcionados à educação inclusiva; 

) ) 

projetos Salas de Recursos Multifunc1onals 
Atendlmento Educacional Especializado 
AEE. As Unidades Escolares de Educação 
Infantil que possuem alunos com 
deficiências, contam com professo<es
especiallstas Itinerantes para avaliação e : 
atendimentos. Além dos atendimentos aos i 
alunos, os professores orlentam equipe 
escolar e pais e desenvolvem projetos 
relacionados à Educação Inclusiva. 
ISTEMA ESTADUAL; Mantém as Salas de 
poio Pedagógico Especializado SAPES (atual 
PE), com professores espe<'.ialistas 
onhecidos tomo serviço de apolo ou sala de 

:recurso e atendimento de itlnerància quando 
;a demanda não comportar a abertura de sala 
1na unldade escolar. 

Atende com o professor interlocutor 
presente em todas as salas de aulas que têm 
matriculados alunos Deficientes Auditivos 
usuá<íos de LIBRAS. 
SISTEMA MUNICIPAL: O Município conta 

9. Olsponíbi!izar agente educacional - cuídadores 
com Agentes Educacionais - Cuidadores de 

em cada Unidade Escolar de acordo com a 
. Crianças~ Jovens, Adultos e Idosos que estão 

demanda da escola e comp!eiodade dos casos. 
1 

d · · 
1 

d s· M - -· · 
1 

d , , ota os nas escoas o 1stema un1c1pa e 
Que o numero de agentes se1a adequado ao , E . 

1 
d 

1
- . " . 

- - d . - t - ns1no que possuem a unas com e 1c1enc1as 
numer? e crianças que apresen am e necessitam do apoio constante do 
necessidade de acompanhamento; .d d 0 M - - - · "d 

CUI a OL UOICIP!O tem 1nvest1 o na 
-~---
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contratação de novos agentes para o 
atendimento adequado ao numero de 
críanças. 
SISTEMA ESTADUAL: Os cuidadores de 

·alunos, público alvo da Educação Especial 
que necessitam de apoio para alimentação, 
autoculdado e locomoção são os agentes ! 

' educacionais mantido pela SEESP, cada : 

-----rccu~i~d~d~r é responsâvel por 1 aluno. 
SISTEMA MUNICIPAL: A SME garante o 

10. Garantir o transporte escolar adaptado aos transporte escolar, atendendo a leglslação 
alunos, da rede públíca de ensino, que vigente, garantindo o acesso dos alunos, 
comprovem sua efetiva necessidade, de acompanhados por monitores. 
acordo com os critérios da legislação, SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 
garantindo o acesso desses aos diferentes : atende ao transporte dos alunos, público 

' níveis e modalidades de ensino, : alvo de Educação Especta!, em convenio com 

1 ... acompanhados por monitores; 1 ~r;~:~~r:sc~l~~kipal, pelo convên-io_d_•-+---r \ SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 
, da Educação conta com o profissional 
,1 , cuidador desde o ano de 2011, 

11. Assegurar ao aluno c:om deficiência o 
acompanhando e auxiliando os alunos em 

acompanhamento em sala de aula, cuidados 
suas atividades de cuidados básicos, 

básicos de higiene pessoal, alimentação via 
alim.entação .e locomoção. Na .. questão 

oral e locomoção por meio de profissíonaís 
pedagógica, conta com os professores 

específicos (cuidadores); 
Especialistas que atuam em salas de , 
Recursos e itinerâncía. 
SlsrEMA ESTADUAl:~c.uidadore."~. ··--··--

e 
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alunos, público alvo da Educação Especial 
que necessitam de apoio para alímentação, 
autocuidado e locomoção são os agentes 
educacionais mantido pela SEESP, cada 

.... __ _______ .. _______ .. ~--- cuidador é ~~sponsável_PP~'~l~a_l_u_n_o_. ----+-

1 

SISTEMA MUNIOPAL: A Secretaria Municipal 
• 

da Educação, em parceria com os Conselhos, ' 
! Secretaria de cultura, Secretaria do Bem j 

. . . i Estar Social, entidades parceiras e 
12. V1ab1!1zar programas e ações de combate ao · 

1 
. 

1
• 

1 
d 

1 
• 

d
. . . _ b' : pro essores espec1a 1s as esenvo vem açoes 

preconceito e 1scr1m1naçao no am 1ente · . . 
1 

. , , . d h nas Un1dades Escolares, visando vencer 
escoar e comun1tar10 por meio e campan as 

barreiras do preconceito e discriminação, 
na midia nos estabelecimentos de ensino e na 

criando um ambiente adequado de : 
comunidade geral garantindo as temáticas da 
diversidade (pessoa com deficiência, 
diversidade sexual, emigração, abrigos, 
questões étnicos raciais); 

aprendizagem e socialização. 
SISTEMA ESTADUAL: São desenvolvidas as 
ações prevlstas para MEDIAÇÃO, Projeto 
Prevenção também se Ensina e ações em 

-·~ 
1 

conjunto com as instituições estaduais e 
municipais objetivam a conscientização da 
comunidade escolar e externa. 

C---··-----···--------~~---~.,_. C~--- --+-~- ----- ---~~~ -1 13. Viabilizar o fornecimento e uso de SISTEMA MUNICIPAL: Com a Implantação de 
equipamentos de informática espe<:ialmente Salas de Recursos Multlfuncionais, o MEC 
dotados como apoio à aprendizagem do disponibiliza equipamentos, mobiliários, 
educando com,n~cessidades especlai;;, f;ltravés materiais ;;il\iáticos e pedagógiço~ para a 
de parcerias entre Município, Estado, União, organízação das salas e a oferta do 

L
i organizações da sociedade civil e iniciativa atendimento educacional especializado -

privada e prescritos por equlpe AEE. São disponibilizados equipamentos de 

___ .. multi/int~I.?iscip!inar; ---.. ~·-~-i::for~ª-tica adaR~ªdos poss!_~_~litando o 

~ .,, 
o "' .... o 
:X: 0 > 
"' :z 

~ 

a 



) ) 

---~-----··· ---------
acesso, a participação e aprendizagem dos 
alunos, além dos investimentos realizados 
pela Secretaria Municipal da Educação. 
SISTEMA ESTADUAL: Todas as salas de 
recursos e espaços destinados à itinerancía 
receberam equipamentos, notebooks 
adaptados para deficientes físicos, 
deficientes visuais etc, assim como para uso 

1 

nas salas de au!a, comprados com recursos 

-------+, lí.xos do CAESP (SEESP}. ·······----~+--··--··· ---------
SISTEMA MUNICIPAL: Embora o Decreto N" 

14. Implantar o ensino de língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS, para todos os alunos surdos e, 
gradativamente, para seus familiares, demais 
alunos e profissionais da Unidade Escolar, 
mediante programa de formação; 

5.626, de 22 de Dezembro de 2005 que 
regulamenta sobre a língua Brasileira de 
Sinais pre~ sobre a difusão de LIBRAS e o 
1nvestimento nessa área, no período de 2012 
~2014, o ínvestimento se deu 
prioritariamente às metas de universalização 
das vagas, nos processos de contratação de 
equípes básicas para as Unidades Escolares. 
Não ha demanda no Sistema Municipal de 
Ensino até o momento. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Deficientes Auditivos, 
são aco_mpanhados 
interlocutores em 

i 
Todos os alunos : 

usuários de LIBRAS . 
pelos _professores i 

todo período que 
permanecem na escola. 

15, Garantir, em cinco anos, a observância e o SISTEMA MUNICrPAL: As escolas do Sistema 
~---cu_m~p_ri_fl'._1::.1:'.!º da legislação de i".!'..~~strutura Municipal ~~ .. ~ns\no que passaram e ,~ .. ~-•_tã_o~-
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das escolas, conforme estabelecido nas em processo de reformas, em seus projetos 
normas da ABNT (Associação Brasileira de jit contemplam as questões de acessibilidade, 
Normas Técnicas} e respectivo Sistema de atendendo as normas da Associação 
Ensino, para o recebimento e permanência dos Brasileira de Normas Têcnicas - ABNT. 

alunos com necessídades educacionais '. Destaca-se que as Unidades Escolares do 
especiais; : Ensino Fundamental recebem verba de 

16. Incentivar e articular, junto às Instituições de 
Ensino Superior, a inclusão ou ampliação de 
habilitação específica em níveís de graduação e 
pôs-graduação pata formar pessoal em 
Educação Especial; 

acessibilidade do Governo Federal do 
Programa Dinheiro Direto na Escola ~ 

Estrutural. 
SISTEMA ESTADUAL: As escolas estaduais do 
Munícípio de Bauru passam Por reformas 
para tornar plena a acessibilidade atendendo 
à ABNT conforme cronograma da FDE 
(SEESP), 
SISTEMA MUNICIPAL: O SME mantém 
contatos e articulações no sentido de 
incentlvar a formação e pesquisa na área da 
educação especial tanto em nível de 
graduação como em pós-graduação. 
SISTEMA ESTADUAL: Através da REDEFOR 
em que atuam as instttuições de ensino 

: superior é realizada a formação continuada 
' em nível de pós-graduação 

( ESPE C IALIALIZAÇÃO ). 
17. Garantir que os recursos destinados à SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

Educação Especial, na Rede Pública, assegurem da Educação, através dos setores 
a manutenção e ampliação dos programas e competentes acompanham a 
serviços destinados aos alunos ~om Í empre~abllidade das verbas e os recursos 

.,, ,, 
o "' r o 
:X: 0 

IG; 
:z: 
~ 

o 
~ 
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deficiência; destlnados à Educação Especial. 
SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 
realiza o acompanhamento da utilização de 

verbas e recursos destinados à manutenção e 
ampliação dos serviços sendo acompanhada 
pelos órgãos centrais da SEESP, da Secretaria 
da Fazenda e Tribunal de Contas. 

~~~~~-+~~~· 

18. Diminuir, gradativamente, no praz:o de dez: 

anos, o número de alunos na sala de aula 
regular, onde esteja matriculado aluno com 
deficiência comprovada por laudo médico, 
Conselho de Escola e equipe de Educação 
Especial; 

SISTEMA MUNICIPAL: O SME tem se 
preocupado não só com a universalização do 

acesso a educação, como também com a 
diminuição do numero de alunos em sala de 
aula no prazo de 10 anos 
SISTEMA ESTADUAL: A SEESP tem 
gerenciado o número de alunos em sala de 
aula, regulando o limite de matrículas de 
acordo com o número de alunos deficientes 
cadastrados nela matriculados, e deverá ser 
detalhado pelo poder executivo para o 
cumprimento da lei N!'!: 15 830, que llmita o 
nUmero de alunos das salas de ensino 
fundamental que têm matrículas de alunos , 

deficientes. ' ------,-+C 
19, Garantir a formação contínuada e espaços de SISTEMA MUNICIPAL: São oferecidos . 

discussão pern:ianentes a todos os {uQcionãrios semestralmente cursos na área Qa educação · 
da escola para o tema Escola Inclusiva, 
abrangendo a pessoa com deficiência, 
diversidade s.exuaf e outros da realidade da 

especial que visam vencer barreiras do 
preconceito e criar um ambiente adequado à 
aprendizagem, 

~~~wwwewwws_c'?.J?' que se fizerem necessá!..~?='~; -----'-"S=IST"-=EMA ESTADUAL: São oferecid=o=s~cu=r=s=o=si! ___ ~ 

o~ 
s: 8 

____,/' 
i ~t7 
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) 

20. Previsão orçamentâria, segundo Planos 
Plurianuais da Educação, garantindo a 
execução permanente de cursos de formação e 
produção de material de apoio às escolas e aos 
professores, versando sobre temas vinculados 
a estigmatizacão, preconceito, diversidade 
sexual e questões étnico racial, dentre outros; 

21, Promover ações intersetoriais para aproximar 
áreas da Ed4cação, Cultura, Saú~El e Justiça 
com vistas ao combate ao preconceito e à 
discriminação; 

para os integrantes do quadro de suporte 
pedagógico do magistério visando ampliar a 
formação sobre o tema e a legislação 
educacional pertinentf.'..: ... -ccc---c--,
SISTEMA MUNIOPAt: Nilo há prevís~o 

orçamentária especifica para os temas, A 
Secretaria Municipal da Educação mantém 
parcerla com o Núcleo de Educação em 
Direitos Humanos {NEDH), da UNESP, que 
desenvolve ações sobre os referidos temas, 
O Departamento de PPPE oferece formações 
aos profissionais da educação referentes aos 
temas, para que os mesmos sejam 
multiplicadores nas Unidades Escolares. 
SISTEMA ESTADUAL: Existe previsão 
orçamentária estadual para garantir o 
oferecimento de cursos de formação dos 
professores e do suporte pedagógico, 
confecção e produção de material de apoio 
sobre os temas. 

~~~~~~~ 

SISTEMA MUNICIPAt: O SME por meio do 
OPPPE articula e promove ações em parceria ; 
com as demais Secretarias Municípais, 1 

Unlversi,d;,i:des e Entidades esp~cíalizadas. 
SISTEMA ESTADUAL: As ações são realizadas 
em parceria· com os Conselhos Munlcípaís, 
Secretarias Muníc;:ípais, Universidades, 
Secretarias estaduais, Entidades 

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c=;_ ==:c:cci~~~~~~~~~~~-
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~---····--···---
: especializadas, instituições especializadas e 
' de pesquisa e nos projetos centralizados na 

,...--···-- -----t-'S=E~E=S~P=i~-!~grados ao ~!-!-~rículo prot?_~_s=tº~·~-..+ 
SISTEMA MUNICIPAL: Já existem ações em 

22. Rever os conteúdos e estratégias de 
andamento pela Secretaria Municipal de 

abordagem relacionados à diversidade sexual 
Educação 

em sala de aula e construí-los com a 
SISTEMA ESTADUAL: Ações descentralizadas 

participação de pedagogos e de , 
da SEESP oriundas dos núcleos e centros: [ 

representantes de organizações de direito , 
·b1· e Ih M , . 1 da Diversidade sexual e identidade de gênero, : pu 1co, çomo onse o un1c1pa . . _ -

D
. 'd d s I e · ã d o· . CAPE, 01re1tos humanos dentre outros, açoes -1vers1 a e exua om1ss o e 1re1tos . , . 

H d ºA
" C Ih M . . I d desenvolvidas pelo Nucleo Pedagógico da 

umanos, a u e onse o urHc1pa e : DER Ba 1 p f : - · uru e pe os ro essores 
Direitos Humanos, dentre outros; i Coordenadores das unidades escolares. 

23. Criação de um colegiado regulador composto ' StSTEMA MUNICIPAL: Através do Conselho 
por órgãos/profissionais da área da educação ' Municipal da Educação e Conselho Escolar, 
inclusiva e afins {dfrigentes educacionais, podem~se criar Câmeras Técnicas, com o 
instituições conveniadas, equipe escolar, intuito de debater, normatizar e definir os 
família e representantes de conselhos dentre encamínhamentos ao ensino especializado 
outros) para definir o encamínhamento do substítutivo e apoio a inclusão. 
sujeito de direitos/educando, após avaliações, SISTEMA ESTADUAL: 

i ao ensino especiali~ado substltutívo, ensino 
~ comum e servíç.os de apoio à inclusão; 

: 24. Cumprimento dos decretos federais 3298/99 
. 1 

SISTEMA MUNICIPAL: Os Decretos são 
curnpri.dqs, ' 

SISTEMA ESTADUAL: Os Decretos 

s:~t---cumpridos, 

SISTEMA MUNICIPAL: Atualmente 
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conhecimentos, conteúdos específicos para a i professores Especialistas da Divisão de 
série, com a garantia da adaptação curricular; ! Educação Especial, orientam e auxiliam os 

t professores do ensino comum sobre as 
1 questões de flexibilização e adaptação 

curricular. 
SISTEMA ESTADUAL: Existe- orientação 
oriunda dos órgãos centrais da SEESP para 
garantia de adaptação curricular para 
alavancar a aprendizagem, desenvolvida sob 
orientação e acompanhamento dos PCNPs : 
do Núcleo Pedagógico, Professores -
Coordenadores e professores especialistas 
que auxiliam os professores para as ações na 
sala de aula. 
SISTEMA MUNICIPAL; Atravês do Programa i 

Escola Acessível - FNDE/MEC, as Unidades 
Escolares recebem recursos destinados ao 

26. Em cumprimento à legislação exlstente, : desenvolvimento físico e pedagógico do 
promover a sinalização das escolas, utilizando ) aluno, possibilitando assim o cumprimento 
comunicação alternativa como fibras, Braille e i da legislação. 
outros recursos; ! SISTEMA ESTADUAL: 

acessíbflidade 
Acessíbilidade 

As reformas da 
e a adesão ao PDDE
possibilítaram às escolas 

------t··~ealizarem a ade:g::i_•ça~--º-·--~- ----+-- '···-~· -----
SISTEMA MUNICIPAL: Atualmente os 

27. Garantir ao aluno com necessidades especiais, 
professores Especialistas da Divisão de 

no campo da· aprendizagem, a fleXibilização 

------·····~ 

' ' 

j curricular, de acordo com suas necessidades; Educação Especial, orientam e auxiliam os ' 
L-. _____ J .. f?:_estores, coord~.Q_adores e prof~~~ores do_~···-------·· ___ _ ... __ , 

e 
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28. Participação permanente no desenvolvimento 
de projetos sociais visando a efetivação do 
processo de inclusão na comunidade escolar; 

29. Constituir equipes multidisclpllnares e 
multiprofissíonals nos polos {fonoaudiólogos, 
psicólogos e assistentes sociais} que possam 
dar suporte à prátfca educativa; 

30, Relatório da avaliação da equipe 

) 

enslno cornum a questão da nexibílização e 
adaptação curricular. 
SISTEMA ESTADUAL: Os professores 
recebem a orientação do Professor 1 
Coordenador da unidade, do Professor ~ 
especialista que atuam na APE em que o 
aluno esteja matriculado e dos PCNPs do 
Núcleo Pedagógico DER Bauru. 

SISTEMA MUNICIPAL: A SME, Gestores das 
Untdades 
Educação 

Escolares e 
Especial 

Professores da 

constantemente de reuníão 
sociais voltados a inclusão. 

participam i 
e projetos 

SISTEMA ESTAl>UAL: A DER-Bauru 
{Supervisão e Núcleo Pedagógico) e gestores 

das unidades escolares participam e efetivam 

os projetos sociais nas escolas est.aduais. -----+-------S l S TEM A MUNICIPAL: A SME mantém 
parceria com as Universidades e Entidades 
Especializadas nas áreas, que fornecem 
equipe multlprofissional viabilizando suportt: 

à pràtlca educativa. l 
SISTEMA ESTADUAL: São realízadas parcerias 1 

com U.niversidades e Enti.d~des (via SUS} 
especializadas para o suporte à prática 
escolar. 

SISTEMA MUNlCIPAL: Atualmente as 

multidisciplinar para _alunos no processo Universidades e Entidades Parceiras realizam 
-~---~---- --~-

~ -a o "' r" 8 :i: 
)> 

!"" 
z 
~ 

' o 
1 
1 
' 1 

\~ 



) ) 

educacional; as avaliações multidisciplfnares dos alunos 
encaminhados e ao termino da avaliação 
enviam o relatório às Unidades Escolares. 
Após conclusão dos casos são agendadas 
visitas nas escolas pelas entidades parteiras 
para discussão e orientação referente ao 
diagnóstico do aluno. 
SISTEMA ESTADUAL: A avaliação realizada 
pelos conven1os, ínstituições ou CAPE 
Regional é objeto de relatório enviado à 
unidade escolar a ser socializado com os 
professores e acompanhado pelo Professor 
Coordenador. 
SISTEMA MUNIOPAL: O apoio psi<:ológico é : 
oferecido pelas entidades parceiras APAE e 
SORRI, exclusivamente aos país que possuem 
alunos em atendimentos. Os demais podem 

31. Oferecer apolo psicológico aos profissionais da ser encaminhados pelas Unidades Escolares e . 
educação e famHiares dos alunos com ou própría entídade aos serviços oferecidos 
necessidades educacionais especiais, pela comunidade. 

' SISTEMA ESTADUAL: Os encaminhamentos i 
para o atendimento psicológico de (CAPS E 
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL) são 

~---········~~---·---······· -•-----···~-'~º~ªl~i~_~,~os via sus.~~~ escol.as . _____ ... ~------
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1 . AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -2012 A 2014 

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

cursos 
SME à 

Foram desenvolvidas palestras e 
sobre EDH e PPP, oferecidas pela 
comunidade escolar. · 1. Registrar? explicitamente, no Projeto Político 

i Pedagógico e nos planos anuais de cada Escola 
ações e prazos relacionados à Educação 

Foram enviados textos para todas as escolas, 
em 

1 
por meio da SME, como subsídios para a 

: inserção da EDH no PPP. Direitos Humanos; 

: A SME através do NEDH ofereceu 

2. Oferecer· cursos e oficinas permanentes aos i semestralmente curso aberto· a gestores, 
professores e funcionários sobre Educação ern 1 professores e funcionários sobre EDH. j 

D1re1tos Hum::_~_''------------.. ---······ :~:~~~;:~~' !~u~~~,~;,~:t:;H•~:~::• L ____ --·---------.... --·--------.. -
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todos os interessados. 

Na Semana Municipal da Educação, foram 
oferecidas oficinas de EDH, com 
apresentação das experiências pedagógicas 

. 

já realizadas em várias escolas. 

O processo de implantação dos Conselhos 

Escolares está em fase avançada de 
implantação, atingindo 100% das escolas do 
Ensino Fundamental e 40% das escolas de 

3. Implantar o Conselho de Escola em todas as 
Educação Infantil. 

Unidades Escolares; A SME ofereceu o curso de formação de 
Conselheiros Escolares e o NEDH participou, 
com palestras sobre Conselho de Escola e 
Direitos Humanos. 

O Sistema Municipal de Educação mantém 

parcerias com o Observatório de Educação 
em Direitos Humanos (OEDH) da Unesp que 
tem contribuído com acervo da biblioteca do 

4. Ampliar o acervo das bibliotecas e realizar NAPEM com livros e vídeos sobre EDH. 

publicações impressas e on~line para subsidiar o Alguns dos vídeos foram encaminhados para 

trabalho de professores; todas .as. escolas. 

O OEDH e o NEDH mantêm em seus sites um 
rico acervo de textos avulsos e livros para 
subsidiar o trabalho de Educação em Direitos 
Humanos, além dos inúmeros sites já 

. E::i 
1 
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profissionais da educação e 5. Proporcionar aos_ 
outras lider~nças n 
participação em ev 
troca de experiênc 
Humanos; 

a área, possibilidade de 
entos para Intercâmbio e 
ias na área de Direitos 

6. Estabelecer relaçõ 
órgãos mun!cípais, 
promoção, defesa 
Humanos. 

es e parcerias com outros 
estaduais e nacíonals de 
e proteção aos Direitos 

····-----~ 

7. Incluir nos conteú dos escolares, em todos os 
níveis de ensíno o de senvolvlmento dos valores 

1 humanos por meio d 
~-~~~gía históri 

a educação étfco~polítíca e 
co-crítlca. 

-· 

) ) 

existentes . 

A SME tem estlmulado a participação dos 
professores que trabalham oom EDH em 

eventos académicos. 

·····-
A SME por meío do NEDH mantém parçerla 

com o Observatório de Educação em Direitos 
Humanos da UNESP. 
Houve partlcipação do NEDH no Conselho de 1 
Direitos Humanos de Bautu. i 

Esta é uma política pública da SME que já 
está sendo atendida como tema transversal. 

.~. 



) ) 

AVALIAÇÃO .. DO PLANO MUNiÓPAL DE EDUCAÇÃO- 2012 A 2014 

DESIGUALDADES DISCRIMINAÇÕES E DIVERSIDADES 

As escolas do sistema municipal abordam o 
1. Revisão dos conteúdos e estratégias de 

tema de modo transversal, e os conteúdos 
abordagem do tema, sugerido para o uso em 

são revJsados a partir dos cursos de 
sala de aula; 

---~-+!~~mação. 
2. Orientação sobre desigualdades, A Secretarla Municipal da Educação realiza 
discriminação e diversidades aos profissionais cursos de formação continuada sobre estes 
da educação, familiares e comunidade em temas, e aborda as formas de orientação à 
geral; profissionais~ comunidade. 

3. Produção de material didátíco-pedag6gico 
que apoie os professores nas atividades 
cotidianas em sala de aula; 

Durante os cursos de formação continuada 
oferecidos pela Secretaria Municipal da 
Educação, são apresentados materiais 
didá'tíCo-pedagógicos de modo a amplíar o 

··---,---- ,---,--~-.. ~----...+· ~'e~p~e=rt~o~· r~io~do~p~r~o~fe=s~so~'·,,,,,.,,---cc~-,-----
4. Produção de atividades que contribuam para A Secretaria Municipal da Educação, por : 
processos de ressocialização e mudança das melo de parcerias com universidades, 
bases culturais em torno da sexualidade romove projetos .!: .. programas de P~?~q~u~i'~ª~"~--



humana no coletivo da Escola 
es~ecialistas da ârea; 

, com 

o das relações 5. Acompanhamento cotidian 
entre estudantes, para toibir o 
obedecendo-se o disposto em 
5,994/2010) e promover a lnt 
entre os que possuem orienta 

bullying, 
lei municipal (lei 

eração positíva 
ção sexual 

díferente; 

as junto às 6. Produção de ações formativ 
estruturas educativas e de ad ministração no 
municipio; 

7. Ações junto às Instituições de Enslno 
Superior para que atuem no município, com 
vistas à mudança da abordagem do tema, no 
processo de formação de professores e demais 

profissionais ~~_E_d_u_ca_ç~ã_o~;----~ 
8. Previsão orçamentária, segundo Planos 

, Plurianuais de Educação, para a execução 
permanente de cursos de formação e produção 
de material de apoio às escolas e aos 

) 

·····-· 
: extensão que contam com especialistas na 
; área. 

A Secretaria Municipal da Educação, por 
meio de parceria, oferece formação 
específica sobre bullyíng nas escolas·. 
O acompanhamento é realizado pela própria 
escola, com oríent;:ição da SME. 

A Secretaria Municipal da Educação oferece 
cursos de formação, presencias e a distâncla, 
dirigidos à docentes • servidores 
administrativos. 

. ~. 

! A Secretaria Municipal da Educação possui : 
que visam à ! 

' 
· parcerias com universidades 
i formação de professores. 

! 
' 
· A Secretaria Municipal da Educação possui 

dotação orçamentâria para este fim. 

) 

·-

. ····-

profes~res; 
-~~~~~~-----~-~~.;-----~ 

9. Ações intersetoriais para aproximar áreas da 
Educação,. Cultura, Saúde e Justiça com vistas 
ao combate ao preconceito e a todas as formas 
de discriminação; 
10. Incluir, em todos os níveis de ensino, os 
temas q~e tratam d~ _ _!_odas as discriminações; 

A Secretaria Municipal de Educação mantém 
permanente articulação com os poderes , 

públicos e outras Secretarias, participando de 1 

cam anhas e ações sociais. : ----+----·----------····-
Os temas jâ estão íncfuídos em todos os · 
níveis de ensino nas escolas públicas do '. _ ---
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sistema municipal de ensino, de modo i 

-----+~r~nsver~~I, segundo diret~!~~s curriculares ... 
11. Garantir apolo especializado (psícológico, A Secretaria Municipal da Edutação oferece 
assistência social) a alunos que sofreram ou apoio especializado e encaminhamento para 
sofrem algum típo de discriminação e/ou atendimento psicológico e assistl!ncía social. 
violência, garantindo~lhes o acesso e 
permanência na escola, com segurança, ___ +---------~--------+------------------' 

~ 12. Elaborar um plano de formação na temática A Secretaria Munlcipal da Educação oferece a ! 
; História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, i todos os seus profissionais formação 1

1

, 

) para promover a capacitação dos Profissionais [ específica no tema História e Cultura Afro-
! da Educação de todos os niveis de ensino i Brasileira e Africana, 
i visando implementar a lei Federal 10.639/2003 ; 

1 em dois anos. ' 
i 



i 
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····AVALIAÇÃOºº PLAr•lo MuN1c1Pll.í. DE EouCAÇÃo - 2012 A2014 · 

EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA 

1. As instituições de ensino devem trabalhar em 
parceria com o terceiro setor desenvolvendo 
projetos visando à methoria de ensino e 
atuando em diversas áreas a fim de 
ronscientlz:ar, inspirar, debater e solucionar 
problemas que afetam a sociedade; 

SISTEMA MUNICIPAL: 
A Secretaria Municipal de Educação 
(SME) por meio de parceria com o 
terceiro setor {por exemplo: "Arte na 
Escola"), realiza cursos para os 
profíssíonals da educação. 

SISTEMA ESTADUAL: 
Em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação foi realizada Orientação 
Técnica em março de 2013 para 
Professores Coordenadores, no eixo 
Espaço Educador Sustentável. A 

, p·arceria com o CACE {COmitê Ambiental 

de Combate a Endemlas} ocorre desde 
2010 e promoveu ações em Orientação 
Técnica de professores e funcionários 

L. .. ___ ---- --~- -~~_san~~---__!__~?pacI~-~-ção básic:~---- ~P~•r_•_L 

···-1 
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~-···_ agentes multiplicadores 

---+"-º-~.~gue 
SISTEMA MUNICIPAL: 

no combate à 

1 
' 

' 

2. Críação de indicadores básicos para avaliar e 
compartilhar os resultados; 

----+--

3. lncentivar as escolas para que estabeleçam 
momentos de discussão com a família ou 
re~ponsilveis sobre a rotina da escola, em 
relaçào às questões ambientais, visando 

: conscientização e mudança de atitudes; 

Não foram criados indicadores 
municipais. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Atraves de Planilha de Atividades do 
Agente do Bem, a Diretoria de Ensino 
Região Bauru, Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e a VigU~ncla Sanitâria 
acompanham ações preventivas de 
combate à Dengue, realizadas pelas 
unidades escolares do Estado 
SISTEMA MUNICIPAL: 
É realizado por meio de projetos e 
programas de Educação Ambiental em 
parceria com as Secretarias Municipais 
de Saúde tSMS} e Meio Ambiente 
ISEMMA). 
SISTEMA ESTADUAL: 
Esse trabalho é realizado através do 
Programa Escola da Família, reunião de 
pais, mobilização dos alunos do Grêmio 

, ~studantil _para a. JV Conferência 

Escolas Sustentciveis, formação de Com~ 
vidas e Projeto Um dla na escola do meu 

) 

l
, Infantojuvenil pelo Mejo Ambiente com 

-···----- --------~.fic.1/h"'º"-·---- --~--



4. Garantir a implementação do tema da 
sustentabilidade de forma transversal nos 
conteúdos escolares.; 

5. Reconhecer a ímportâncía da educação étiça, 
base_atja em valores, para Uffl? condição de vlda 
sustentável; 

) 

SISTEMA MUNICIPAL: 
A sustentabilidade é discutida nos 
conteúdos relacionados ao meio 
ambiente de forma transversal no 
currículo, 
SISTEMA ESTADUAL: 
Através do material de apoio ao 
Curriculo do Estado de São Paula, 
Projeto Horta Escolar, Campanha das 
escolas sustentáveis parceiras do 
Programa Nascentes, participação na 
Semana Nacional de Trânsito: cidade 
para pessoas, proteção e príoridade 
para o pedestre, Semana Nacional de 
Ciêncía e Tecnologia, mobilização das 
equipes do Programa fscola da Família 
e dos Professores de Mediação Escolar e 
Comunitária, desenvolvimento de 
projetos escolares via PRODESC. 
SISTEMA MUNICIPAL; 
Os temas são abordados no currículo de 
forma transversal no Sistema Municipal 
de Ensino além de realizar cursos de ! 

,formação continuaqa. aos profissionais _:. 
da Educação, abordando os assuntos: 
êtica, valores, qualidade de vida etc .. 
SISTEMA ESTADUAL: 

'--····----- -----~~~.~~avês de ações de acompanhamento 

! 
1 

1 
: 
' 
' 
' 



6. Prover a comunidade escolar oportunidades 
educativas que lhes permitam papel 
protagonísta no desenvolvimento sustentável; 

7. Planejar e adaptar o prédio escolar e seu 
ent9rno com condiçõe~ . de se tornarem 
exemplo de ambiente ecologicamente correto 
(aquecímento solar, aproveitamento da água 
pluvial, hortas, jardins, arborização); 

) ) 

do desenvolvimento do Currículo do 
Estado de São Paulo 
SISTEMA MUNICIPAL: 
A SME em parceria com as Secretarias 
Municipais de Saúde (SMS) e Meio 
Ambiente (SEM MA) promovem 
atividades relacionada à saúde 
(Programa Agente do Bem) e Meio 
Ambiente (Semana da Água, Semana do 
Meio Ambiente, Semana da Árvore 
etc,), com a comunidade escolar. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Desenvolvimento de ações de 
mob!lização através dos vários projetos 
e programas da Secretária Estadual de 
Educação, em parceria com outros 
órgãos, Exemplos: Programa Nascentes, 
Grêmio Estudantil, Parlamento Jovem, 
Caminhos do Mercosul, Semana 
Nacional do Trânsito, Projeto Horta 
Escolar. 
SISTEMA MUNICIPAL: 
A SME em parceria com as Secretarias 

, Municipais de Agfic.ultura {SAGRA) e 
Meio Ambiente (SEMMA) realizaram 
cursos de educação ambiental, hortas e 
plantio de mudas para arborização, 
respectivarne~!~· nas escolas 



) 

municipais. 
A construção e reforma de Unidades 
Escolares estão sendo planejadas e 
adaptadas na direção do ambiente 
ecologicamente correto. 
SISTEMA EST ADUAl: 
Projeto Horta Escolar e participação das 
escolas estaduais em projetos 
descentralizados, possibilitando 

) 

diferei:ites espaços ~e ~prendfzage~m~·--+ 
SISTEMA MUNIOPAl: 

8. Organizar um local de permuta de materiais 
didáticos e mobiliários; 

É prátitil da Divisão de Patrimônío, em 
parceria com os Departamentos da SME 
troca de mobiliários e materiais 
didáticos. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Acontece através de Planilha online de 
controte de entrega de matérias, 
descrição de excedentes e 
disponibilidade de troca entre as 
unidades escolares. 

9. Formação de uma comlssão -.-n-tr-.-.-,-1--S-IS-T-EMA M~U"'N"'1"'a"P"Al,-,-: ---
Secretarias Municipais para planejamento e Não há formalização de comissão ínter 
exet\jção de ações conju11ta.s visando: secretarias; porém, 9 Departamento de . 
a) evitar ações repetidas, desconexas e Administração da SME realiza pesquisa 
fragmentadas; entre os Departamentos visando 
b) potenclalizar os retu~sos disponiveis em cada elaboração de lista única para aquisição 
secretaria; de materiais, 

~~~-----~ 



e) articular e produzir a Educação Ambiental e · 
ações de qualidade de vida para o município, 
que levem em consideração os aspectos 
naturais locais, a degradação ambiental e os 
problemas sociais; 

) 

Foi promovido Curso de Hidrografia, 
com relevância para os rios, afluentes 
de Bauru no Ensino Fundamental da 
SME. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Parceria e partlcípação 
Comítª Ambiental de 

das ações do 
Combate a 

Endemias de Bauru -CACE. 
>---~~~~-....... ~~~~~~~~-······-~--!~~~~~~ 

' 10, Propor equipe de produção de materiais ! 
didático~pedagóglcos que levem em conta as : 
experiências já desenvolvidas nas Unidades : 
Escolares, e a realidade local, visando a 
construção de material didático para os alunos, 
produzido com ilustrações de seres vivos dos : 
ecossistemas locais e a socializ.ação de práticas 
pedagógicas, oferecendo condições para 
efetivação do processo; 

SISTEMA MUNICIPAL: 
Não há equipe de produção, mas no 
Departamento de Planejamento, 
Projetos e Pesquisas Educacionais 
{DPPPE) da SME, há Oficina de Materials 
Pedagógicos que produz junto com os 
profissionais do próprio Sistema 
Municipal, materiais didáticos 
pedagógicos. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Atravês da orientação 
Pedagógico da Diretoria 
Região Bauru, os 

desenvolvem ações que 

do NUcleo 
de Ensino 
professores 
contribuem 

para que os alunos participem de 
atividades e prod~z~m trabalhos llgados. 
ao tema de sustentabilidade. 

) 

~~~~--~~~~-+~~~--~~~~~~~~-~~~-; 

11. Estabelecer convênios entre todas as SISTEMA MUNJCIPAL:-
lnstltuições Públicas de Ensino e as Instituições Existe parceria com as IES, 

de Ensíno ?uperior de Bauru, vísa~~-º~ª-rt~ic~u_l_ar~-~p_ri_n_ci~P-ª'.'..'.:_~nte, com a FC UNESP ___ ~-~-u~'~"-~--~~-



ações." colaborativas à formação continuada d-e ! 
profissionais em serviço, bem como i 
conhecendo as experiências das IES {Instituição 
de Ensino Superior} em ensino, projetos 
amblentaís e outros que envolvam qualidade de 

: vida e sustentabilidade. Esta parceria , 
interinstitucional implicará na participação dos : 
professores em atividade desenvolvidas nas IES 

) 

para Cursos de Formação Continuada 
aos diversos segmentos da comunidade 
escolar. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Atravês de Ofícios Circulares da 
Dirigente Regional da Diretoria de 
Ensino Região Bauru, encaminhados às 

escolas1 para divulgação de cursos, 
simultaneamente à participação dos oficinas e seminários que possibilitem 

, graduandos cumprindo estágio curricular nas formação continuada dos docentes, 

1 

salas de áula. com acompanhamento e orientação da 
Supervisão de Ensino e do Núcleo 

~-----------------~ ... Pedagógl·~º~·--- ___ _ 
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4 . MEDICALIZAÇÃO 

.,.1. Avalfa~o bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME--------------~---------~---

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Objetivos: 
1. Rea lização de atividades que oportunizem a 
reflexão crítica sobre o processo de 
medicalização da educação, envolvendo as 
equipes escolares, famílias e comunidade em 
geral; 
2. Discussão do tema da medicalização nas 
reuniões pedagógicas com as famílias e a 
comunidade. 

MEDICALIZAÇÃO 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

São realizados cursos que oportunizam a 
reflexão crítica sobre o processo de 
medicalização da educação, envolvendo as 
equipes escolares. 

Este objetivo é abordado em situações 
específicas na Unidade Escolar. 

CONSIDERAÇÕES 
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5~ · ORIENTÀ~O SEXUAL 

5.1. Avalia ão bienal das diretrizes~ objetivos e metas do PME --~-------~~-----------~----

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 - 2012 A 2014 

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 CONSIDERAÇÕES 

Objetivos: 

1. Promover a formação continuada de A Secretaria Municipal da Educação oferece 
professores e professoras e agentes escolares ações de formação continuada presenciais e 
dispostos a trabalhar com educação sexual em à distância para os segmentos docente, 
suas disciplinas. Esses cursos de formação não administrativo e gestores. 
devem ser pontuais, mas sim amplos, formativos 
e com continuidade; 

A Secretaria Municipal da Educação mantém 
2. Estabelecer parceria entre as escolas com as parcerias com as Universidades no 
universidades e com os estudiosos em desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
sexualidade e educação sexual buscando a extensão sobre sexualidade e educação o 

. formação especializada. e a cooperação mútua sexual e tais projetos envolvem açõe.s .em .. . . 

das pesquisas e de extensão; duas frentes: formação continuada de 
·educadores e atividades nas escolas. 

3. Favorecer a incorporação e reconhecimentc A Secretaria Municipal da Educação 
por parte das escolas municipais de que 2 desenvolve ações de formação aos gestores 



) 

----- ----·····------ ----------·--~----------------~ 
educação sexual integra-se ao projeto político das escolas sobre elaboração do projeto 
pedagógico reduzindo a vulnerabtlidade d político pedagógico. Tais temas são 

1 crianças e jovens e promovendo a saúde sexual abordados como orientações, no eixo de 
' . 
' a convivênc!_a:, com res~!.to à díversid.~de sexual; c:~ucação e dl~.~ltos human.~s~. -~--
, 4 Oportunizar a reflexão crítica sobre o A Secretarla Municipal da Educação viabiliza . 

materiais pedagógicos utilizados nas escolas.; reflexões e discussões sobre materiais: 
como livros, cartilhas, figuras e textos de mod~ didáticos e práticas pedagógicas durante os j 

que esses instrumentos pedagógicos n~ol cursos de formação continuada. : 
reproduzam a discriminação, os preconceito~ 1 

sexuais, e a imposição de valores morai 
conservadores; 

s. Assegurar o espírito laico nas escola~ 
As escolas do sistema municipal de ensino 

municipais e que crenças religiosas não devarr 
são laicas, em consonância com a 
Constituiç:io Federal e a Lei 9394/96, que 

ser atreladas ao trabalho do professor, ~ 
estabelece as Diretríies e Bases da Educação 

garantia do respeito aos valores da família 
Nacional, e os temas que envolvem valores 

religiosos e morais, e a promoção da autonomía 
universais são trabalhados de modo 

do aluno no que se refere ao acesso f 
, Informação reflexiva; 

transversal, de açordo com ª' diretrizes 
' curriculares. ---M --- ---M 1-M ---M ---M ----· 

6. Propor ações pedagógicas que incentivem ~ A Secretaria Munícipal da Educação oferece 
escolas a reconhecer a sexualidade como u ações de formação continuada presenciais e 
aspecto essencial do ser humano e promovam à distância para educadores do município de 
debate constante entre os alunos e alunas, seu Bauru, atendo ao objetivo. 

' ' . . : familiares, agentes e~cQlares e a comunidad~.. , 
j 7. Utilizar materiais coerentes com o nív'el i A Secretaria Municipal da Educação realíta 1 

; Intelectual e desenvolvimento do educando : orientação pedagógica e formaçãL l bem como a análise crítica constante deste continuada coerente com o nível intelectual e 
-~-aterial qut: __ ~rticule a ºTientação se~~-~l com dt:_ desenvolv!rl_'.~'.lto do ed':l_~~ndo para _q~e _____ 

. 
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: esferas individuais como auto-cuidado, direitos 
i humanos, contrastes sociais, processos 
' discriminatórios, violência, abuso e 

nerabltldade; 
Assegurar que as díretrízes e ações propostas 
am elaboradas, planejadas e aplicadas em 

estes temas sejam trabalhados nas escolas de 
modo transversal. 

As·dlretrizes propostas são contempladas no 
projeto polftico-pedagógico. 

·1 todos os nfveís de ensino e que deverão estar 

. contidasº'? Projeto ~~lítico~Pe~a~g~o~· g~íoo_. ______ . ____ ----·-----.. --- .~--- ____ ------------
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6.1. Avalia~o bienal das diretrizes, obºetivos e metas do PM_ E ____ ~~--~--~---------~-~-----

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

EDUCOMUNICAÇÃO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 CONSIDERAÇÕES 

Diretrizes: 

A SME promove ações desta natureza 
1. Promover o engajamento cívico de constantemente, por meio de formação 
estudantes e professores através da cultura continuada, de projetos específicos 
digital; (fortalecimento dos Grêmios Estudantis, 

formação de lideranças, e outros) 
2. Incentivar o desenvolvimento de abordagens Os professores do Ensino Fundamental do 
pedagógicas inovadoras, baseadas nas Sistema Municipal de Ensino receberam 
múltiplas linguagens e no paradigma da capacitação e estão desenvolvendo ações 
produção e compartilhamento de conteúdo sobre a temática nas escolas. 
digital; 

3. Incentivar o protagonismo cultural; ·nas o protagonismo cultural vem · sendo . . . . 
escolas, . refletindo sobre o uso da cultura incentivado nas escolas do Sistema 
midiática, transforman.do essa reflexão em Municipal de Ensino por meio de proJeto~ 
produtos culturais produzidos por alunos para a que utilizam as diferentes mídias. 
comunidade escolar; 



4. Desenvolver as habilidades de uso das Ao fazer uso das diversas mídias em sala de 

linguagens midiáticas para compartilhar e aula, estas habilidades são desenvolvidas. 

discutir idéias. 
Objetivos: 

1. Elaborar modelo curricular 
Os programas de formação continuada 

um para a 
realizados pela SME baseiam-se 

formação de professores em mídia-educação, 
no 

documento "Alfabetização Midiática e 
tendo como referência a proposta da UNESCO; 

Informacional" da UNESCO. 

2. Estabelecer parcerias com grupos de Os professores do Sistema Municipal de 
pesquisa e programas de pós-graduação que Ensino participam como alunos dos 
tenham linhas de pesquisa ligadas à mídia- programas de Pós-graduação, realizam 

educação para elaborar cursos e materiais pesquisas e elaboram projetos com ênfase 

pedagógicos específicos; em mídia-educação. 

3. Por meio de parcerias com as IES, viabilizar 
o Sistema Municipal de Ensino realiza 
parcerias com diversas instituições de 

programas de formação de professores em 
ensino superior para o desenvolvimento 

mídia-educação; 
de ações de formação de professores. 

4. Estimular a prática da mídia-educação nas As escolas desenvolvem projetos desta 
escolas públicas e privadas, através de natureza. 
atividades culturais como produção de jornais 
on fine, vídeos, etc. 
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FOLHAS 

7. EDUCAÇÃO PARA O TRÃNSITO 

7.1. Diagnóstico 

A frota de veículos em Bauru em 2010 é de 203.651 para uma população de 

343.937 habitantes e 109.875 domicílios. 

FROTA DE VEÍCULOS DE BAURU -2010 • IBGE 

2010 
AUTOMÓVEL 129.388 
CAMINHÃO 4.863 

CAMINHÃO· TRATOR 608 
CAMINHONETE 12.430 
MICRO-ÔNIBUS 426 
CAMINHONETA 5650 
MOTOCICLETA 37.689 

MOTONETA 6.555 
ÔNIBUS 1.045 

TRATOR DE RODAS 14 
UTILITÁRIO 549 

OUTROS 4.434 
TOTAL DE VEICULOS 203.651 

FROTA DE VEÍCULOS DE BAURU -

Fonte- SEADE 2015 

Frota Total de Veículos 257.745 

Número de Habitantes por Total de Veicules 1,37 

Frota de Automóveis 161.541 
Número de Habitantes por Automóvel 2,18 

Frota de Ônibus 1.234 

Frota de Caminhões 6.742 

Frota de Reboques 5.749 

Frota de Motocicletas e Assemelhados 54.027 

Frota de Microônibus e Camionetas 28.320 
Frota de Veículos de Outro Tipo 132 



1 PROC. N• 
FOLHAS 

O número de acidentes em Bauru, só em 2010, foi de 8.251, uma média de 

22,61 acidentes por dia. 

Atropelamentos 227 
Vítimas fatais 15 
Com vítimas 2.173 

Motos envolvidas 2.318 
Carros envolvidos 10.279 
Total de Acidentes 8.251 

O número de acidentes com vítimas foi de 2.173 pessoas e as vítimas fatais 

representaram 0,69% em relação ao número de acidentes com vítimas e os 

atropelamentos representaram 10,44%. 

Já em 2.014, o número total de acidentes em Bauru foi de 6.474, diminuindo 

para uma média de 17,73 acidentes por dia. 

Ocorrências de trânsito 6.474 
Sem vítimas 4.445 
Com vítimas 1.860 
Com ferimentos leves 2.062 
Com ferimentos graves 72 
Com vítimas fatais 33 
Vítimas de atropelamento 187 

Os dados apontados evidenciam uma pequena diminuição ro volume de 

acidentes de trânsito, porém há a necessidade permanente de que os Agentes 

Educativos, os órgãos policiais de controle e segurança do trânsito, bem como o Poder 

Municipal, responsável pela organização do trânsito devam coletivamente investir na 

conscientização, orientação e educação para o trânsito. 



7 .2. Avalia~o blenal das diretrizes, objetivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 - 2012 A 2014 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Objetivos: 

1. A "Educação para o Trânsito" deve ser 
compreendida para além da mera execução de 
atividades, como um processo de mudança na 
"vida" humana no seu âmbito social e cultural, 
o que implica em rever valores, conceitos e 
construir uma nova cultura de mobilidade; 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

Entre 2012 e 2014 a EMDURB com o apoio e 
participação de vários órgãos públicos e 
privados desenvolveu atividades que 
atingiram um público de mais de 60.000 
pessoas diretamente, principalmente com as 
campanhas da Semana Nacional de Trânsito, 
atendimentos em escolas e empresas. 
Em 2014 foi concretizada a criação do 
Conselho de Mobilidade e em 2015 está 
sendo implantada a Câmara Técnica de 
Educação no Trânsito e Mobilidade Segura. 
Nas atividades de educação foi 
implementada a proposta de formação de 
agente múltiplicador focando a formação 
cidadã em todos os âmbitos; 

2. Incluir o tema "Educação para o Trânsito" O terna é abordado nas escolas como tema 
como conteúdo das escolas a curto prazo, transversal; 

CONSIDERAÇÕES 
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·-··-·-··-·-~_.,...--·-·-··-··~···-·-·-··-··--·] integrado a diversas disciplinas, buscando a 
vivência (dos alunos) do tema e o 
desenvolvirnento da mudança de cultura em 
trânsito. e mobilidade; 

: A tMDURB oferece às escolas do município a 

"Cidade Mlrim", que visa a vivencia de 
3, Criar ambientes íntegrados de "Educação 

situações reais de transito nos espaços das j 

para o Trânsito" nos espaços de vfvência dos 
mesmas ou em espaços públicos de fácil 

alunos nas escolas, para o desenvolvimento de 
· acesso. O projeto visa a montagem de um 

, atividades dirigidas e/ou livres refac:ionadas ao 
circuito de transito, com uso de bicicletas, cto; --- .. :e:;:~:~s, faixas de pedestres, sinalizações 1 ··--··--·-~--~--~--

! 4. Formação de "agentes mirins" e O projeto está sendo formatado em parceria 1 
"multipllcadores" de "Educação para o com a Policia Militar e EMDURB. , 
Trânsito", por meio de parcerias com os. órgãos. 
do setor de Trânsito (EMDURB e outros); 

: 5. Promover presenças periódicas de agentes e O projeto está sendo formatado em parceria 
policiais de trânsito nas unidades escolares, com a Polícia Milftar e EMDURB. 
-mediante parcerias com os órgãos competentes Atualmente agentes de transito e policiais 
incentivando medidas educacionais e~ão militares disponibilizam algumas palestras 
punitivas; -~--- pontuais a escolas e outros. 

_ Em 2013 foi iniciado a parceria com o 
• • _ _ _ , , • 1 governo do Estado do projeto "Se essa rua 

6. V1ab1hzar a criação de material d1dat1c:o sobre ' 
1 

. h ,, 
1 

d 
d d f .. . .... . d d osse mio a , com cursos vota os a 

con uta e ens1va no transito, e aco·r o com a f . . 1 d.d, · · . . . pro essores e pais, com rnatena 1 ut1co . 
faixa etána e valores humanos que permeiam a •

1
. 1 

" d ~ -_._ . ,, espec1 1co. _ 
E ucaçao para o Transito · , 

· 1 Ern andamento parcerra com EMDURB e 

~------------- -----~·'-'í=n=st=i=t"'.íções ··~·-'e="='=i"=º'---~P=ª='ª'---·=º-"'----------- -------~ 
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·---ZT--·--·--· 
desenvolvimento de cartilhas e materiais 
específicos para o Município de Bauru. 

>-------------------+------- ----·----·----· 
Até 2014 fofam elaborados cursos de 

_ , . _ formação continuada de educadores em 
7. Criar programas de formação de prof1ss1ona1s . 

5 1 
. M . . 

1 
d 

ff " parceria com a ecre ana un1c1pa e 
da educaçao sobre o tema Educação para o 

1
. Ed - MDURB 

~ _ " . d d &..... :<- ucaçaoe E . 
Transito por meio e programas e iurmaçtru E d t 1 b - d d . d . m an amen o a e a oraçao e projeto a 
continua a; 1· EMOURB para formação continuada junto às J 

~· ·--·----------· unida~es escol~res. ·--·--·--·----t------·--·--
8. Viabilizar a troca de experiências em j !:a::rs~~;:ç~0te~:p~~~ríz~~~ªo :":'~~~! \ 
encontros com especialistas com o tema Nacional de Trânsito e a criação de uma 
"Educação para o Trânsito"; "rede de aprendízado em educação no · 

"-·--··--·--·--·--··--·--··--·--·--+~trâ~1_1.sito~' par~l\'funicjpio ~e B~~---·-· 
9. Incentivar a participação dos pais e 

Nas palestras desenvolvidas com os vários 
segmentos da sociedade, é incentivada a 
participação da comunidade focando a 

\

' sociedade em momentos de informação sobre 
o tema "Educação para o Trânsito"; 

, cldadanla no trânsfto. 
j A EMDURB e a Secretaria MuÔícipalde 

Educação tem incentivado a participação da 
j 10. Desenvolver junlo aos órgãos competentes comunidade, setor público e privado por 

1 ·1 campanhas permanentes de "Educação para 1 meio de campanhas educativas visando a 
Trânsito", utílizando diversa_s mídias_, por meio . proteçâo_do pedestre, o respeitp à legíslação 

1 

1 -·--·--·-·-·-·-1 
1 

~
e parct::rias; 1 de trânsito, a participação cidadã e a 

· 1 divulgação do conceito de mobilidade J 

11. Estimular o .desenvolvimento do projeto ' ~e~~~ÚRB oferéce. a estrutura da "Cidade t--~=--·----·----· 



) 

·--·--·--·--·--~·--·--·- :r---·-·--·----··-·1 "Cidade Mirlm" integrado aos espaços 1 Mirim" itinerante, em escolas e espaços 
disponíveis nas escolas visando a vívênc!a do públicos. 
aluno com o tema "Educação para o Trânsito"; \ Em andamento projeto de implantação deL . 

·----· circuito em local fixo para a "Cidade Mirií!l...::_ -----·----·---------< 
12. Incentivar a integração das atividades dos Não foi efetivado este objetivo. 1· 

! "Grêmios Escolares" às de "Educação para o 
Trânsito"'; \ 

r. A EMDURB, tem--p-ri-o-ri_z_a_d_o_a_m_e_lh_o_r_ia_n_o_s-4i---------·----·---·----1 

projetos de sínalização no entorno das 

1
13. Viabilizar a melhoria da sinalização de 

unidades escolares. 
, trânsito junto aos locais das escolas em 
\ conjunto com os órgãos competentes. 

L 

Em formatação, proposta para implantação 

1 
de sinalização para redução de ~elocldade no 
entorno das esc~tas - "Pr~jeto Area 30", ~--~· 
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V - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

1.1. Dlagn6stlco 

No planejamento estratégico da educação no Município, .ª questão da 

valorização dos trabalhadores da educação deve receber atenção especial. 

O "fazer pedagógico" não é uma ação isolada, mas uma interação constante 

entre necessidades e possibilidades das crianças em construírem seus conhecimentos 

e, para isso, a intervenção do professor e de outros funcionários são decisivas. 

A aprendizagem dos alunos será facilitada pela ação do professor: 

• Ao organizar a proposta pedagógica; 

• Ao questionar; 

• Ao adequar os interesses; 

• Ao lançar desafios; 

• Ao propor metodologias diferenciadas e inovadoras; 

• Ao respeitar a diversidade. 

O profissional deve ser, acima de tudo, comprometido com o desenvolvimento 

da pessoa humana e, por isso, "toda qualificação deverá ser oportunizada". 

A caracterização da situação existente é imprescindível para propor ações que 

favoreçam um melhor desempenho dos docentes e dos demais profissionais em 

educação,que atendam aas questões de salário, carreira, qualificação, etc. 

No que se refere ao grau de escolaridade dos docentes da Educação Infantil 

verificamos que em 2007, 68,1% dos docentes da Educação Infantil - Creche -

apresentavam curso de Graduação completo. Em 2014 evoluiu para 91,2% do total. 



I ; 

Funç&!s Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - EDUCAÇÃO INFANTIL Rede 

Munlclpal em Bauru - Fonte: INEP 2015 
-

Funções Docentes 

Ano c/Lic. c/Gr. e/EM c/NM s/EM . Total 

2007 57 62 - 27 2· 91 
Creche 

2008 104 104 6 89 1 200 

2009 147 148 12 76 2 · 238 

. 2010 144 144 2 64 - 210 

2011 208 208 32 - - 240 

2012 254 254 37 - - 291 

2013 243 243 33 - - 276 

2014 249 249 24 - - 273 

Pré-Escola . 2007 245 271 3 107 - 381 

2008 333 333 10 207 6 556 

2009 258 259 13 169 3. 444 

. 2010 186 186 4 83 1 274 

2011 232 232 32 - - 264 

. 2012 192 192 31 - - 223 

2013 232 232 26 - - 258 

2014 222 222 26 - -· 248 

Legenda para Funções Docentes: C/ Llc - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino 
M édio; C/NM - com Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio 

Em 2007, os docentes da Pré-Escola da Rede Municipal, com curso de 

graduação completo, representavam 71,1% do total. Em 2014, esse índice aumentou 

para 89,5%,. Existem 26 docentes da pré-escola e 24 da creche, que não apresentam a 

graduação como escolarização mínima. 
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A tabela a seguir, demonstra um aumento no número de professores do 

ensino infantil com graduação. 

•1*-'W'lk;·~·Tabela Dados Escolaridade Funclonalrfos EMElse EMElls-64 unidades- Dados P.M.E. 
-~~:·,'.:,.,. \i~'li~~i!~"···· (.''"'1"Fõn1il1Plvlif2014 _ .. _,._ ·''·*· ~.: · iiJ~:·<~, ., '"; 

o o e ·
·- "D Ili 'Cll 
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2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 
Professor/Gestor . - - 91 29 225 342 354 280 10 8 1 

Secretário de - - 6 13 4 6 - 2 • -
Escola 

Auxlllar 
Administrativo 
Ajudante geral 

Cuidador de 
criança 

Auxiliar de 
creche 

Merendeira 

Servente 

Total de 
funcionários por 

escolaridade 

8 

28 

44 
31 

111 

4 

7 9 11 

21 30 

28 124 137 

28 82 98 

23 89 120 

86 426 438 

8 5 2 

25 69 2 12 

5 12 

7 18 2 2 
274 452 358 298 10 8 o 

O número de docentes sem a graduação e/ou licenciatura na Educação 

Infantil diminuiu de 91 para 29. 

Já no Ensino Fundamental, temos 5 Professores ainda sem o ensino superior 

completo, porém 1 deles encontra-se em processo de formação. 

1 

't:;tt~~J!~ela;~adôt~91.ir:t~âdei-~ 1~~ijld~DaélõS:: P.M.E •. ~.: 1,1,~·::•+r 
,.;·.1 .• ': Ur. ... :·. ,, . ., " 

Ens. Ens. Ens. Ens. Pós- Mestrado Doutorado 
Fundamen Médio Superior Superior Graduação • cursando •cursando 

tal lncomp Comp. - +.comp. +comp. 
Especializa 

ção 
2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 

Professor /Gestor/Coo - 4 4 4 1 257 106 197 361 . 17 40 1 5 
rd. 
Secretário de Escola 9 7 5 5 8 15 1 . -
Secretário 5 1 1 1 1 1 . . -
Administrat. 
Inspetor de alunos 5 8 4 1 9 9 - - -
Ajudante geral 3 3 5 6 2 - - - . . 
Cuidador de criança 8 6 6 9 2 5 - - -
Merendeira 7 2 30 25 5 8 1 6 - - -
Servente 18 11 52 46 5 13 5 10 - - -
Total de funcionários 28 16 118 103 32 38 283 152 197 362 17 40 1 s 
por escolaridade 
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A seguir, apresentamos quadro de atividades de formação continuada dos 

docentes da Rede: 

Vagas oferecidas em Atividades de Formação para Servidores da Educ~ção da 
Rede Municipal - 2006/2011 - Fonte: PMB 

.. Formação Semana da Viagens de 
1 EDUCAIDS TOTAL 

Continuada Edúcação* Estudo 
2006 1.195 2.370 Não há dados . 3.565 
2007 2.350 - 95 - 2.445 
2008 2.727 5.400 Não há dados 1.780 9.907 
2009 1.555 2.600 Não há dados . 4.155 
2010 2.345 1.895 800** . 5.040 
201 l 4.124 2.800 400** - 7.324 
2012 3.935 2.268 . - 6.203 
2013 3.706 2.365 - - 6.071 
2014 2.535 2.345 - - 4.880 

• Aberto à comunidade 
•• Aproximadamente, divididos em 42 viagens 

De 2011 a 2014 ocorreu uma diminuição do número de atividades em formação 

continuada. Entretanto, a partir de 2011, passaram a ocorrer atividades de formação 

em horário de ATP (Atividade de Trabalho Pedagógico) nas Unidades Escolares. 



1.2. Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.; 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Diretrizes: 

l. A melhoria da qualidade do ensino é 
indispensável para assegurar à população o 
acesso pleno à cidadania e à inserção nas 
atividades produtivas. Esse compromisso, 
entretanto, não pode ser cumprido sem a 
valorização do magistério, pois os docentes 
exercem um papel decisivo no processo 
educacional. Para garantir e oferecer uma 
educação de qualidade é indispensável adotar 
uma política de gestão voltada à formação 
continuada e de valorização dos profissionais da 
educação. A valorização dos profissionais em 
educação implica em que se deva buscar uma 
sólida formação teórica, com · a necessária 
articulação teoria-prá~ica, a interdisciplinaridade, 
a gestão democrática, a formação cultural, o 
compromisso ético e político da docência e dos 
demais servidores da educação, a reflexão crítica 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

A Secretaria Municipal da Educação 
articula ações que visam à educação de 
qualidade, com foco no pleno 
desenvolvimento humano, no acesso aos 
bens culturais historicamente construídos 
e no exercício da cidadania. 
Para tanto, a SME tem investido na 
melhoria da qualidade da educação, por 
meio da construção do Currículo Comum 
do Ensino Fundamental e da Proposta 
Pedagógica da Educação Infantil, que têm 
como linha teórica a psicologia histórico
cultural e a pedagogia histórico-crítica. 
Também promove ações de va lorização 
dos profissionais, por meio de formação 
continuada oferecida a· todos os 
servidores, que acontece semestralmente 
com amplo leque de cursos. 

CONSIDERAÇÕES 



sobre a formação para o magistério, a busca da 
qualidade da profissionalização e valorização dos 
profissionais da educação. 

Objetivos: 
1. Dar condições para que, no prazo de 5 anos, 
todos os Professores em exercício no município 
tenham formação em nível superior 
correspondente à sua área de atuação 
profissional; 
2. Assegurar que todos os profissionais da 
educação, que ingressarem na rede pública, 
sejam selecionados por meio de concurso público 
de provas e títulos, por instituições 
preferencialmente públicas, de âmbito nacional e 
de reconhecida competência; 
3. Construir mecanismos de avaliação 

Outras ações de valorização que ocorrem 
são: a Semana Municipal da Educação de 
Bauru, com palestras, cursos e oficinas; o 
Congresso Municipal de Educação, 
momento· de troca de experiências e 
pesquisas na área educacional, que 
fornece visibilidade às ações dos 
educadores; e o Fórum Infante-Juvenil, 
que reúne os alunos das unidades 
escolares, participantes do Projeto 
Liderança/Grêmio Estudantil. 

• A SME possui, ainda, parcerias com 
instituições de ensino, pesquisa e 
extensão para realização de programas e 
projetos. 

• Atualmente, a grande maioria dos 
professores em exercício no Sistema 
Municipal de Ensino possuem formação 
em nível superior. 

• Todos os profissionais que ingressam no 
Sistema Municipal de Ensino são 

. selecionados por meio de concurso 
público de provas e títulos. 

• São aplicados nas escolas mecanismos de 

.., "" o ::o 
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) 

institucional, para melhoria da qualidade do avaliação institucional que vísam a 1 

···--··--·---·--------+-. ;o·~:;~: :;~~.~;:;1~,~:;;s::~idpal de 1--·--~-·--- ·--. 
4. Garantir a implantação de módulos (qualidade Ensino contam com quadro completo de 

ensino; 

de funcionários) nas escolas da Rede Pública em - funcionários para atendimento das 
até 2 anos, considetando as condições de cada ' atividades administrativas e de serviços, 
Unidade Escolar; sendo todos admitidos por concurso 

público. 

S. Assegurar a oferta permanente de cursos de 
, formação continuada para os profissionais da 

educação, nos três períodos, com vagas 
compatíveis, com numero de funcionários nas 
diferentes áreas de atuação, buscando sua 

• Entre os anos de 2012 a 2014 foram 
oferecidos aos profissionais do Sistema 
Municipal de Ensino 306 cursos de 
formação continuada, nas diferentes 
áreas, distribuídos em 10.277 vagas, 
totalizando 6.875 horas de formação. 

• Somada a essas ações, promoveu-se a · 
Semana da Educação Municipal ' 

fertando 48 atividades, distríbuídas em o 
7.960 vagas, perfazendo o total de 144 ! 

integração; • 
horas de formação. 

1 
Em 2014 sistematizou.se a formação 
contínuada aos especialistas em ; 
educação do Sistema Municipal de 
Ensino, nas 
horário de 
Pedagógico 
professores. 

Secretaria 6, Assegurar a participação dos profissionais da - • A 
educação na definição do perfil d~s cursos de encamínha 

Unldade-s Escolares em 
Atividade de Trabalho 

(ATP), atendendo 2.345 

Municipal da Educação 
anualmente às unidades 

···--··--··--··· 
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n;;;mação 
1 mesmos; 
1 . . 

continuada e na avaliação dos 

) 

escolares pesquisa, solicitando que os 
profisslonals apontem temas para os 
cursos de formação . 

• Promove, também, ao término de todas 
as ações, avaliações individuais sobre o 
curso frequentado e o levantamento de 
sugestões pessoais de temas a serem ~ 

) 

---------------~-···oferecidos posteriorment.~.: _____ _, ___ . 

7. Assegurar para todos os profissionais da : 
educação programas de formação sobre ~ 

Educação Especial e inclusiva; 

8. Garantir na formação continuada dos 
profissionais da educação a instrumentalização 
de conheclmento sobre LIBRAS - Língua 
Brasileira de Sinais, e técnicas, bem como outros 
tipos de comunicação alternativa que facilitem o 
acesso da pessoa com deficiência ao 

• São oferecidos semestralmente aos 
profissionaís da educação, cursos de 
formação continuada na área da 
Educação Especíal. 

• Entre os anos de 2012 a 2014, foram ' 
disponibilizados 20 cursos, com 818 
vagas~ totalizando 471 horas, alguns com 
períodos e dias diversificados de modo a 
abranger um número maior de 
participantes, inclusive na modalidade 
EaD. 

• É garantida por, meio da formação 
continuada, conteúdos relacionados à 
comonicações 
comunicação 

. outras. 

alternativas, 
assistiva, braile, 

como: 
entre 

• Em relação à LIBRAS, não há demanda 
conhecimento; até o momento. 

-----1--~~ 

• Os currículos dos cursos de formação dê li 9. Adequar e aperfeiçoar o curriculo nos cursos 
de formação de professores €'.' gestores no que se .Professores são d~nidos pelas . 

---~-~~----------------~ 



refere, sobretudo a: 
a) Educação Infantil; 

: b} Educação Especial; 
' ' c) Educação de Jovens e Adultos; 

d) Questões étnlco-racials e de orientação sexual 

e temas discriminatórios; 
' e) Educação ambiental; 

f) Ensino fundamental; 

g) Ensino médio. 

10. Ensejar esforços para a ampliação de cursos 

de mestrado e doutorado na área educacional 
bem como o desenvolvimento de pesquisa; 

L ........ . 
1 11. Incentivar política de oferecimento de vagas 

em programas de mestrado e doutorado de 
Instituições Públicas de Educação Superior aos 
Professores e Educadores da Rede Pública; 

, 12. Garantir a liberação de 20% da jornada de 
' trabalho pata os profissionais da Educação 

matrículados em programas de mestrado e 

doutorado, bem como a liberação para a 

participação ~.m eventos cient~~cos em áreas 

) 

instituições de ensino superior de acordo ' 

com as Diretrizes Currlcu!ares Nacionais 

para Formação de Professores. 

• A ampliação dos ~~~sos dê mestrad~- e 1 
doutorado são de responsabilidade das 

universidades. 

) 

• A Secretaria Municipal da Educação 
estabelece parcerias e convênios c:om 
pesquisadores das Instituições de Ensino 

Superior para o desenvolvimento de 
projetos de extensão e pesquisas nas 

unidades escolares. 
--~ ·--··· 

• A oferta de vagas em cursos de pós~ 

i2 .~ 
.~ :z 

graduação stricto sensu é definida pelas 
universidades. 

. •. A SME ga_rante a liberação de um dia. 
letivo para os profissionais do Sistema 

' Munlclpai de Ensino para cursar pósM ! 

graduação stricto-sensu. Este item está 
previsto no Estatuto do Magistério do 

' 1 ~ 
-11 

· 1()<) 
. ()<, 
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afins (quando da apresentação de trabalhos), 
sem prejuízo dos vencimentos; 

13. Assegurar dotação orçamentária para 
qualificação e formação continuada dos 

) 

município, 
• A SME também garante a liberação para 

participação em congressos e afins, sem 
prejuízo nos vencimentos, conforme 
Decreto Municipal n2 8.625/99. 

) 

• O Plano de Cargos, Carreira e Salários (Leí 
5999/2010} garante aumento salarial por 
mero de progressão por escolaridade. 

~--i-

• Há dotação orçamentária específica para 
este fim. 

profissi~!1ais da edl!cação; ----···---c-i ·--··----
14. Garantir que, no prazo de cinco anos, a Rede l • SISTEMA ESTADUAL: 
Estadual forneça cursos profissionalizantes de 

, nível médio, destinados à formação de pessoal 
·~de apoio para as áreas de administração escolar, 

multimeios e manutenção de infraestruturas 

'?_~colares; --·-- -·-- ·-- -----~- ____ ------------+------·----·---- ___ _ 
1S. Viabilizar convênios com lnstitulções de • Este objetívo não foi efetivado 

j Ensino Superior e na área de saúde, em até 2 
: anos, para programas de qualidade de vida para 
1 o profissional da educação como: vacinação, 

pre~enção aos. problema~ de saúde.ocupacio~?~l;~r--··---- ----·-------->------------------< 
• As unidades escolares do Sistema 

, Municipal de Ensino contam com o apoio 

l
16. ~s~gurar a integridade fís-ica do profissional do Serviço Especializado em Engenharia 
da educação em seu local de trabalho; - de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT). que tem como objetivo garantir _ 

··- -·· ··- -·· ··- a integ~_dade físic~ dos trabalhadores em i 



) ) 

-----------------------------------------------·--·----·--; 
__ s_eu_s_lo_ca_ls_d_e_tr_a_b_a_lh~-·--·-·--··-:---------·---

17. Garantir na formação continuada dos • Não foi efetivado 
·--·--·----·--·--· 

Profissionais da Educação, a instrumentaliz:ação 
de conhecimentos e formas de abordagem sobre 

problemas relacionados a álcool e drogas. --·~·--·-·-·-----------.l 



VI - FINANCIAMENTO GESTÃO EDUCACIONAL E REGIME DE CO~BORAÇÃO 

1.1. Diagnóstico 

O Município de Bauru vem aplicando pouco mais que 25% em educação, 

conforme dados a seguir: em 2007 aplicou 25,87%, chegando a 26,54% em 2010. No ano 

de 2012, o município alcançou 27,07% em despesas com educação, mas ao final de 2014, 

este percentual cai para 25,96%. 

Em 2014, em termos de despesas com educação, conforme o caput do artigo 212 da 

Constituição Federal, o município gastou R$ 134.755.081,73, mas considerando todas as 

despesas com a educação, o município alcançou o valor de R$ 183.825.200,11. 

Evolução dos gastos com educação do Município 
de Bauru - Fonte: PME 2015 em porcentagem 

27,07 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

O Plano Municipal de Educação prevê investimentos na ordem de 30% até 2020, 

com acréscimos de 0,5% ao ano. O ano de 2012 foi atendido plenamente, mas os anos 

seguintes, 2013 e 2014 evoluíram mais vagarosamente. 

De acordo com o Plano Municipal de Educação a evolução dos invest imentos 

deveria ser da seguinte maneira: 
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PROC. N2 __ .;;_.;:;...~~-=-

FOLHAS 

Evolução dos gastos com educação no Município de Bauru x Metas a 
serem atingidas segundo o PME em porcentagem - Fonte~ PME 

-+-#REF! ---#REFI 

27,07 
26,28 

25,75 
25,28 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

30 

2020 



Ano 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Obs.: 

Fonte: 

2014. 

Recursos Aplicados em educação - 2007 a 2014 (R$1,00) 
Fonte: PME 

Despesas com 

" 
Educação Infantil Ensino Educação Médio 

Ensino Especia_I (4}* 
Ensino Jovens e 

Educação••• · ·1w Fundamental (2)* (3)** Adultos (5)* . 
' 
' .• 

RS 58.070.284,13 25,87% R$ 36.256.035,06 RS 28.096.391,06 - RS 413.606,97 . 
RS 68.917.600,12 25,01% RS 47.687.566,34 RS 34.223.118,44 - - . 
RS 72.724.445,26 25,78% RS 50.159.697,47 RS 41.357.752,49 RS 108.174,00 - RS 4.050,00 

RS 91.597.127,42 26,54% RS 61.344.324,59 R$ 47.198.803,75 RS 585.849,61 R$ 2.283.955,09 R$ 3.125. 753,08 

R$ 103.044.701,42 25,28% R$ 69.907.064,05 RS 54.401.397,73 RS 803.084,16 R$ 3.716.604,86 RS 3.556.384,30 

R$ 122.859.844,80 27,07% R$ 79.272.424,60 R$ 63.561.912,48 R$ 1.651.332,79 R$ 3. 721.697,69 R$ 2.605.273,02 

R$ 126.646.363,05 25,76% RS 85.677.106,60 R$ 68.639.474,24 RS 2.125.556,S 7 R$ 3.038.610,52 R$ 2.924.968,12 

RS 134.755.081,73 25,96% RS 92.740.649,12 RS 73.550.060,57 RS 2.167.408,64 RS 4.206.097,17 R$ 3.645.069,85 

• Neste campo, incluem-se as despesas empenhadas com FUNDES. 

'*Neste campo, incluem-se as despesas empenhadas com recurso de Merenda e Transporte 

•••Valores empenhados aplicação conforme caput do artigo 212 

Anexo 11 - Comparativo das Despesa Autorizadas com as realizadas, exercícios 2007 a 2014 

Balancete da Despesa por período, exercícios 2007 a 2014 

Considerados valores brutos empenhados. 

"' 

l'f'!erenda (6) . 
Administração 

Geral (7) 

R$ 3.909.556,71 R$ 1.773.627,56 

RS 4.039.017,33 . 
RS 4 .483.546,50 . 
R$ 5.222.392,83 . 
RS 6.498.413,01 -

RS 5.642.896,51 -

R$ 7.796.586,46 -

R$ 7.515.914,76 -

Total 
l +2+3+4+S+fi+7: 

RS 70.449.217,36 

R$ 85.949.702,11 

R$ 96.113.220,46 

R$ 119.761.078,95 

RS 138.882.948,11 

RS 156.455.537,09 

R$ 170.202.302,51 

R$ 183.825.200,11 

...,, '"O 
o :;l!J 
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A evolução dos gastos com educação evoluiu de 2007 a 2014 mais de 138%, sendo R$ 70.449.217,36 em 2007 para R$ 183.8 ~~ 1 em 
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Por outro lado, a distribuição dos recursos entre as rubricas de investimento permaneceram estáveis ao longo dos 7 anos, demonstrando uma 

repetição das prioridades no período.em questão. 

Ano Ensino Educação Ensino 
Educação Fundamental Médio Espeáal 

Infantil (1)• (W (3) .. (4)* 

2007 51,46% 39,88% 0,00% 0,59% 

2008 55,48% 39,82% 0,00% 0,00% 

2009 52,19% 43,03% 0,11% 0,00% 

2010 51,22% 39,41% 0,49% 1,91% 

2011 50,34% 39,17% 0,58% 2,68% 

2012 50,67% 40,63% 1,06% 2,38% 

2013 50,34% 40,33% 1,25% 1,79% 

2014 50,45% 40,01% 1,18% 2,29% 

Ensino 
Jovens e 
Adultos 

(W Merenda (6) 

0,00% 5,55% 

0,00% 4,70% 

0,00% 4,66% 

2,61% 4,36% 

2,56% 4,68% 

1,67% 3,61% 

1,72% 4,58% 

1,98% 4,09% 

Administração 
Geral (7) 

2,52% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Total 
1+2+3+4+5+6+7 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

.,, "O 
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Do montante da verba destina à Educação, os gastos com o pessoal em 2007 representaram 53,32%, subindo, em 2014 para 59,13%. Os gastos com 

obras e instalações em 2007 atingiram 7,93% do total, caindo para 2,78% em 2014. As despesas com equipamentos e material permanente ocuparam 3,65% 

do total em 2007 e caíram para 0,11% em 2014. 

Despesas com Educação no Município de Bauru por Categoria Econômica e elemento de Despesa - 2007 a 20010 (R$ 1,00) 
' 

Despesas Correntes Despesas de Capital 

Ano Obras e Equip. Mat. Aquisição de 
Sub-Total 

Total Geral 
Pessoal " Outras " Sub total 

Instalações • " Permanente " imóveis " 
2007 R$ 37.565.562,40 53,32 RS 24.719.204,98 35,09 R$ 62.284.767,38 RS 5.590.115,01 7,93 R$ 2.574.334,97 3,65 0,00 - RS 8.164.449,98 R$ 70.449.217,36 

2008 R$ 47.370.321,80 55,11 RS 27.043.953,87 31,46 R$ 74.414.275,67 RS 5.987.940,16 6,97 RS 5.547.486,28 6,45 o.oo - RS 11.535.426,44 RS 85.949.702,11 

2009 R$ 60.028.397,44 62,46 R$ 33.138.776,93 34,48 R$ 93.167.174,37 RS 2.078.198,56 2,16 RS 867.847,53 0,90 0,00 - R$ 2.946.046,09 RS 96.113.220,46 

2010 R$ 65.557.200,21 S4,74 RS 46.060.787,48 38,46 R$ 111.617.987,69 RS 4.638.608,10 3,87 R$ 3.504.483,16 2,93 0,00 - RS 8.143.091,26 R$ 119.761.078,95 

2011 R$ 79.924.507,37 57,55 RS 50.875.210,18 36,63 R$130.799.717,55 R$ 3.539.335,39 2,55 RS 4.543.895,17 3,27 0,00 - RS 8.083.230,56 R$ 138.882.948,11 

2012 R$ 93.884.778,23 60,01 R$ 57.601.376,94 36,82 RS 151.486.155,17 R$ 3.053.668,65 1,95 RS 349.533,27 0,22 R$ 1.566.180,00** 1,0 R$ 3.403.201,92 R$ 156.455.537,09 

2013 R$ 101.601.596,22 59,69 R$ 66.359.938,15 38,99 RS 167.961.534,37 RS 2.142.226,89 1,26 RS 98.541,25 0,06 0,00 - R$ 2.240.768,14 RS 170.202.302,51 

2014 R$ 108.691.321,37 59,13 R$ 69.811.453,03 37,98 RS 178.502.774,40 R$ 5.111.534,86 2,78 RS 210.890,85 0,11 0,00 - RS S.322.425,71 RS 183.825.200,11 

Obs.: • Neste campo, incluem-se a.s despesas empenhadas na categoria econômica 4.4.50.42, no ano de 2010 a 2014 

AneJCo 11 - Comparativo das Despesas Autorizadas com as Realizadas, exercícios 2007 a 2014 Fonte: 

f ~ 
'V 

Balancete da Despesa por período, exercícios 2007 a 2014 
:::cr' o 

Considerados valores brutos empenhados. > ~ 
(:t). z 

•• Quota parte da Secretaria Municipal de Educação para aquisição do prédio da Estação Ferroviária de Bauru 1 i IO 



Houve expansão da Rede Escolar Municipal com a construção 3 novas escolas, 

entre 2011 e 20i4 e aumento de Servidores, Professores. 

Evolução dos Sen'lldores, Professores, Alunos e Escolas do Municfplo de Bauru ;!/ 
,,, Fonte: PME 

Ano Servidores Professores Alunos Escolas 
2007 564 929 24.683 84 
2008 671 940 24.450 84 
2009 925 1.014 24.381 86 
2010 956 1.116 23.750 86 
2011 1.198 1.097 23.552 87 
2012 1.019 1.259 19.437 88 
2013 1.030 1.259 19,213 89 
2014 1.055 1.261 19.547 90 

A Secretaria Municipal de Educação tem 28 creches conveniadas com o setor 

privada até 2014, onde repassou recursos na ordem de R$ R$ 8.040.407,16 em 2014. 

Houve um total de 3.281 crianças atendidas sob a forma de subvenção escolar, sendo 

1.482 em pré-escola e 1.799 em creche berçário. O custo per-capita em 2014, de uma 

criança na pré-escola subvencionada era de R$ 185,70 e na creche era de R$ 219,47. 

Total de 
Total Valor per Valor per 

Total anual de gastos 
ANO criança Criança capta pré· capta 

crianças ré-escola Der árlo escola creche 
subvenção 

2009 2.816 1.756 1.060 R$ 110,00 R$ 130,00 R$ 3.971.520,00 

2011 2.845 1.504 1.338 R$ 118,80 R$ 140,40 R$ 4.398,374, 92 * 
2011 2.855 1.518 1.337 R$ 125,92 R$148,82 R$ 4.576.015,84 * 
2012 3.009 1.533 1.476 R$ 165,27 R$ 195,33 R$ 6.499.991,88 

2013 3.246 1.574 1.672 R$ 175,19 R$ 207,05 R$ 7.463.239,92 

2014 3.281 1.482 1.799 R$ 185,70 R$ 219,47 R$ 8.040.407,16 

* Inclusivo auxíl io anual 
** 27 creches em 2009 e 28, a partir de 2010 



A Secretaria da Educação do Município de Bauru mantém convênios com 

Entidades que atendem crianças com deficiências e apresentamos a seguir o volume 

de recursos gastos com estas entidades. 

ANO 
Total de Valorl>@r Total anual de gastos 
crianças capita subvenção 

2009 645 R$140,00 R$ 949.200,00 

2010 617 R$151,20 R$ 1.043.280,00 

2011 962 R$160,27 R$ 1.850.156,88 

2012 1.109 R$ 210,35 R$ 2.807.548,62 

2013 1.194 R$ 222,97 R$ 3.194.714,16 . 

2014 1.204 R$ 236,35 R$ 3.414. 7~4,80 

• Inclusivo auxilio anual 
• • 05 Entidades de Ensino Especial Conveniadas até janeiro de 2011/ a partir de fevereiro de 2011 04 
Entidades Conveniadas 

De 2009 a 2014 ocorreu uma evolução não só no total de crianças atendidas, 

como também um aumento do valor per capita, e consequentemente aumento no 

total anual com subvenções. 
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A tabela a seguir demonstra um aumento de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino - MOE, de 25,37% em 2008, para 26,33% em 2014. 

Indicadores Legais -
Fonte: SIOPE-MEC 2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Percentual de aplicação das receitas de impostos e 
transferências vinculadas à educação em MOE 

25,37 % 25,70 % 26,09 % 25,63% 27,23% 26,36% 26,33% 
(Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) - (mínimo de 
25% para estados, DF e municípios) 

Percentual de aplicação do FUNDEF ou FUNDES na 
remuneração dos profissionais do magistério (mínimo de 89,26 % 82,05 % 80,00 % 77,28% 79,19% 79,61% 73,09% 
60%) 

Percentual de aplicação do FUNDEF ou FUNDES em 
despesas com MOE, que não remuneração do magistério 10,74 % 17,95 % 19,99 % 22,70% 20,81% 20,39% 26,90% 
(máximo de 40%) 

Percentual das receitas do FUNDEF ou FUNDES não 
0,00% 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

aplicadas no exercício (máximo de 5%) 

Com relação à aplicação dos recursos do FUNDEB em despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MOE), exceto O ;g 
r- o 

remuneração do magistério, aumentou significativamente de 10,74% em 2008, para 26,90% em 2014. Por outro lado, a porcentagem d ~ ~ 
IO 

aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, diminuiu de 89,26% em 2008 para 73,09% em 2014. 



Cabe destacar, porém, que houve um aumento no dispêndio com professores em relação à despesa total com M OE, sendo 36,58% em 

2008 e aumentando para 47,66% em 2014. Por outro lado, as despesas com profissionais não docentes em relação à despesa total com MOE 

diminuiu de 18,53% em 2008 para 11,46% em 2014. 

Indicadores de Dispêndio com Pessoal-
2008 

Fonte: SIOPE-MEC 2015 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Percentual das despesas com pessoal e encargos 
sociais da área educacional em relação à despesa 96,49 % 95,49 % 95,47 % 94,74% 95,91% 94,17% 94,68% 
total com MOE 

Percentual das despesas com professores em 
36,58 % 47,86 % 42,34 % 48,01% 51,53% 34,04% 47,66% 

relação à despesa total com MOE 

Percentual das despesas com profissionais não 
18,53 % 14,60 % 12,34 % 9,53% 8,64% 25,64% 11,46% 

docentes em relação à despesa total com MOE 

No que se refere ao percentual de dispêndio financeiro aplicado na educação infantil, verificamos uma evolução de 2008 (53,8%) a 2012 

(61,16%) e voltando a cair 2014 (53,97%), e chegando a patamares próximos ao de 2008. Em relação às despesas totais com educação, houve 

uma diminuição, de 54,99% em 2008, para 49,32% em 2014. 



Já no que se refere a aplicação dos recursos do FUNDES no ensino fundamental, houve uma diminuição. Em 2008 os recursos do 

FUNDEB foram da ordem de 46,42% e em 2014 caiu para 45,22%. Porém, em relação às despesas totais com educação, houve um aumento, de 

37,73% em 2008, para 40,04% em 2014. 

Indicadores de Dispêndio Financeiro - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fonte: SIOPE-MEC 2015 

Percentual dos recursos do FUNOEB aplicados na educação 
53,58" 56,68% 58,41 % 56,99% 61,16% 49,96% 53,97% 

infantil 

Percentual dos recursos do FUNOEF ou FUNOEB aplicados 
46,42" 43,32" 41,59 % 42,99% 38,83% 39,88% 45,22% 

no ensino fundamental 

Percentual das despesas com educação infantil em relação à 
54,99" 51,62" 50,65" 50,13% 50,00% 48,67% 49,32% 

despesa total com educação 

Percentual das despesas com ensino fundamental em 
37,73" 38,74" 39,72" 38,88% 40,20% 39,42% 40,04% 

relação à despesa total com educação 

Percentual de despesas correntes em educação em relação 
86,58" 96,93" 93,19" 94,17% 96,81% 98,68% 97,10% 

à despesa total em MOE 

Percentual de investimentos de capital em educação em 
13,42" 3,07" 6,81 % 5,82% 3,18% 1,31% 2,89" 

relação à despesa total em MOE 

As despesas com a educação infantil diminuíram no período de 2008 a 2014 e as do ensino fundamental aumentaram no mesmo 

período. 

A diferença entre o volume de gastos com a educação infantil e o ensino fundamental em 2.010 foi de 10,93% e em 2014 -de 9,2.8% a 

. mais para a educação !nfantil. 
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Consideramos esta diferença pequena, pois há maior necessidade de se investir na educação infantil tendo em vista a necessidade de se 

universalizar o atendimento para crianças de 4 a 5 anos, aumentar o número de crianças atendidas na faixa de O a 3 anos, e integralizar a 

educação infantil. 
. . . . . . . 

Há que se destacar ainda que a educação infantil é obrigação do município, de acordo com lei federal, e o ensino fundamental é de 

responsabilidade do Estado, o que justifica um aumento nos investimentos na educação infantil por parte do Município. 

As despesas correntes em educação (pessoal, material de consumo, etc.) em relação ao total de despesas em MOE aumentaram de 

2008 (86,58%) para 2014 (97,10%). Por outro lado, os investimentos de capital em educação (patrimônio, material permanente, etc.), em 

relação ao total de despesas em MOE, diminuíram de 13,42% em 2008, para 2,89% em 2014. 

O gasto educacional por aluno da educação e ensino fundamental evoluiu significativamente tanto no ensino infantil, como no ensino 

fundamental. Na educação infantil houve um aumento de gasto por aluno de R$ 4.403,04 em 2008 para R$ 7.737,57 em 2014. Já no ensino 

fundamental, o gasto por aluno evoluiu de R$ 3.946,32 em 2008 para R$ 9.086,25 em 2014. 



Na Educação Infantil, o aumento do número de professores, diminuição da relação aluno/professor, aumento salarial, introdução do Cuidador 

no ensino infantil, implantação gradual do período integral explicam o aumento nos gastos por aluno no Sistema Municipal de Educação. 

Indicadores de Gasto por Aluno 
2908 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fonte: SIOPE-MEC201S 

Gasto educacional por aluno da educação 
R$ 4.403,04 R$ 5.252,00 R$ 7.030,18 R$ 8.068,25 R$ 8.984,79 R$ 9.249,95 R$ 7.737,57 

infantil 

Gasto educacional por aluno do ensino 
R$ 3.946,32 R$ 4.244,18 R$ 5.271,59 R$ 6.032,43 R$ 7.199,58 R$ 8.005,17 R$ 9.086,25 

fundamental 

Gasto educacional por aluno da educação de 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.188,14 R$ 3.685,37 R$ 3.614,21 R$ 3.798,65 R$ 5.360,39 

jovens e adultos 

Gasto educacional por aluno da educação básica R$ 3.915,87 R$ 4.493,69 R$ 6.052,92 R$ 6.962,08 R$ 7.974,56 R$ 8.536,87 R$ 8.073,44 

Despesa com professores por aluno da educação 
R$ 1.546,45 R$ 2.379,98 R$ 2.710,67 R$ 3.625,64 R$ 4.406,64 R$ 3.200,41 RS 4.149,64 

básica 

Despesas com profissionais não docentes da 
R$ 783,50 R$ 725,80 R$ 790,36 R$ 719,96 R$ 739,41 R$ 2.410,14 R$ 998,42 

área educacional por aluno da educação básica 

Já no Ensino Fundamental, a melhoria da qualidade do material escolar e aumento dos seus itens, melhoria na qualidade dos uniformes, 

aumento na demanda do aluno, contratação de Professores e Cuidadores, implantação de salas de recursos em todas as escolas do ensino 

fundamental justificam o aumento do va lor por aluno no ensino fundamental no Sistema Municipal de Educação. 
~ 
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As despesas com professores por aluno da educação básica em 2008 foram de R$ 1.546,45, e aumentando para R$ 4.149,64 em 2014. 

As despesas com profissionais não docentes da área educacional por aluno da educação básica em 2008 foram de R$ 783,50, e aumentou para 

R$ 998,42 em 2014. 

Indicadores de Dispêndio Financeiro - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fonte: SIOPE-MEC 2015 

Percentual de despesas correntes em educação 
86,58 % 96,93 % 93,19 % 94,17% 96,81% 98,68% 97,10% 

em relação à despesa total em MOE 

Percentual de invest imentos de capital em 
13,42 % 3,07% 6,81 % 5,82% 3,18% 1,31% 2,89% 

educação em relação à despesa total em MOE 

O município gastou em 2008, 86,58% com pessoal, encargos sociais e material de consumo (despesas correntes) e evoluiu para 97,10% 

em 2014. Já as despesas com construção, ampliação de escola e material permanente, em 2008 o percentual de investimento era de 13,42% e 

diminuiu para 2,89% em 2014. O valor de investimento de capital em educação é pequeno, implicando lentidão no atendimento às demandas 

por vaga nas escolas. 
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AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

FINANCIAMENTO, GESTÃO EDUCACIONAL E REGIME DE COLABORAÇÃO 

PlANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

Diretrizes: 
3. Compartilhar responsabilidades, a partir das A SME assume o compromisso da gestão 

funções constitucionais entre cada sistema democrática, procurando discutir os planos e 
visando a alcançar as metas estabelecidas metas com todos os atores que compõem o 
neste Plano; Sistema Municipal de Educação. 

Foi criada a Central de Matrículas para 
4. Criar banco de dados único em Bauru, visandc gerenciar de maneira t ransparente e com 

ao atendimento da demanda; critérios o oferecimento de vagas para 
Educação Infantil à comunidade. 

S. Buscar o aperfeiçoamento permanente dê 
A SME busca o aperfeiçoamento permanente 

Gestão na Educação tornando-a um meio para 
da Gestão, otimizando fluxos e processos, 

garantir uma educação de qualidade; 
democratizando as relações e qualificandc 
seus servidores. 

6. Viabilizar através de projetos, recursos A SME integra diversos projetos, entre eles o 
financei ros · junto à esfera fede·ral, Programá ·Federal Brasil Carinhoso e Pró · 

.. 
com o 

objetivo da ampliação de vagas e melh.oria da Infância que buscam a ampliação de vagas e 
qualidade do ensino. melhoria da qualidade do ensino. 
Objetivos: 

1. Ampliar o investimento na educação Este objetivo foi atingido em 2012. 

CONSIDERAÇÕES 
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municipal atingindo, em 10 anos, 30% da Entretanto nos dois anos seguintes a meta 
receita líquida do município, sendo 0,5% de não foi alcançada. 
acréscimo ao ano, resultante de impostos, 
inclusive o proveniente de transferências para 

manutenção e desenvolvimento do ensino 
público; 

2. Assegurar que todas as escolas do município 
Através de um plano de reformas, compra 

atendam aos padrões de qualidade a serem 
de materiais pedagógicos, livros didáticos e 

estabelecidos conforme Planos Nacional, 
paradidáticos, a SME vem investindo na 

os 
melhoria dos padrões de qualidade 

Estadual e Municipal de Educação; 
estabelecidos entre os entes federados. 

3. Realizar e divulgar estudos sobre os custos A SME atualiza anualmente os custos da 
da educação básica nas suas diferentes etapas educação básica nas suas diferentes etapas e 
e modalidades, com base em parâmetros de modalidades, com base em parâmetros de 
qualidade, buscando a melhoria da eficiência e qualidade. 
a garantia da qualidade do atendimento; 

4. Viabilizar articulações entre as redes de 
A SME estabelece relações entre os atores 

coletivos, movimentos sociais, organizações 
ensino público e privado, bem como entre os 

e setores produtivos da cidade, por meio de 
atores coletivos, movimentos sociais, 
organizações e setores produtivos da cidade, 

seus conselhos: CME - Conselho Municipal 

de Educação; CAE - Conselho da 
visando ao aperfeiçoamento da gestão, 

Alimentação Escolar; COMUDE - Conselho 
integração entre os níveis de ensino e, com 
isso, a melhoria de sua qualidade; 

Municipal da pessoa com deficiência e 
Conselhp do FUNDEB. 
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Foi criada a Central de Matrículas para 
5. Criar banco de dados único em Bauru, gerenciar de maneira transparente e corr 
visando ao atendimento da demanda; critérios o oferecimento de vagas de 

Educação Infantil à comunidade. 



1 ) 

-··· ---- ____ .. _ ----- ·1 6. Viabilizar, através de projetos, recursos A SME integra diversos projetos, entre eles<' 
financeiros junto à esfera federal com o Programa Federal Brasil Carinhoso e Pró 
objetivo da ampliação de vagas e melhoria da lnfâncía que buscam a ampliação de vagas e 

_S_~alidade do ensino; melhoria da qualidade do ensino. 

A SME tem como compromisso a gestão 
democráth::a, e busca implementar uma 

7. Implementar políticas que estimulem a cultura democrática nas unidades escolares, 
• 

participação da comunidade escolar, no sentido por meio dos Conselhos Escolares, com a • 

' de garantir a gestão democrática; partlcfpação de todos os segnientos 

1 

envolvidos (Professores, Gestores, 
Servídores de Apoio, Pais e Alunos). 

s. Garantir participação da comunidade 
o PPP (Projeto Político Pedagógico) vem 

a 
sendo elaborado participação da com a 

escolar na discussão e elaboração da proposta ' comunidade escolar, através do INDIQUE -
i pedagógica, buscando sua avaliação e• 
i atualizaç~o perlódlca; 

j Indicadores de qualidade da educação e dos 
Conselhos Escolares. 

9. Garantir em todas as esro!as do município, 
Foi implantado os Conselhos Escolares em 
100% das escolas do Ensino Fundamental e 

em até 2 anos, a existência e funcionamento 
42% das escolas de Educação Infantil, com 

regular dos Conselhos de Escola; 
curso de formaç~o de conselheir~-~· -· 

10. Desenvolver programas que visem ao A SME busca estlmular os Gestores das 
envolvimento da comunidade com a escora, por Unidades Escolares a organizarem atividades 
meio de cursos, palestras, oficinas, reuníões, que envolvam toda a comunidade escolar, 
debates, etc., priorizando horários de por meio de ações diferenciadas, 
conveniência para todos; -· ····~ 

11. Garantir pelos órgãos competentes a A SME organiza programas de formação 
formação de profissionais da educação para a permanente de seus servidores, coleta 
coleta ~~ informações, l?.'..~jeção de Estati~!_icas informaç~~ e organiza pr".J~ções financeira~ .. 

·····-
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Vll-GE~ÃODEMOCR~l~ CONTRO~SOC~_L_E_P_A_R_T_IC_IP_A~~---º~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.1. Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

GESTÃO DEMOCRÁTICA, CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Objetivos: 

1. Implantar em 100% das escolas de Bauru, 
em até 2 anos, Conselhos 
Escolares,garantindo sua construção e 
participação de maneira democrática. 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

Implantaram-se Conselhos escolares em 100% das 
escolas municipais de Ensino Fundamental e 40,6% 
nas escolas municipais de Educação Infantil com o 
"Projeto de implantação e fortalecimento dos 
Conselhos Escolares", promovendo também ações 
de formação para os conselheiros eleitos, que 
frequentaram o curso presencialmente ou o 
realizaram em plataforma de Ensino a distância 
(EAD),. por meio de convênio. com o M inistério de . 
Educação. 

Atualmente, a SME, em parceria com a UFSCAR, está 
formando novos formadores de Conselheiros 

CONSIDERAÇÕES 
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2. Ensejar condições físicas e materiais para 
que o Conselho Municipal de Educação 
possa exercer suas funções de maneira 
autônoma. 

3. Viabilizar, num prazo de um ano, a revisão 
na lei regulamentadora do Conselho 
Municipal de Educação, de maneira a 
garantir uma representatividade equilibrada 
dos sujei.tos e Instituições envol.vidos; 

4. Proporcionar ao Conselho Municipal de 

) 1 

Escolares, o que viabilizará a implantação de 100% 
de Conselhos Escolares nas Unidades do Sistema 
Municipal de Ensino. 

A Secretaria Municipal de Educação disponibilizou ao 
Conselho Municipal de Educação, bem como ao CAE 
e Conselho do Fundeb, um espaço próprio no prédio 
do Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da 
Educação Municipal (Napem), com o oferecimento 
de ferramentas tecnológicas e assessoria facilitadora 
do exercício de suas funções. 

Foi aprovada em 2014, nova lei regulamentadora do 
Conselho Municipal de Educação, que passa a 
funcionar com câmaras técnicas do CAE e FUNDEB, 
agregando distintos setores da sociedade e 
atendendo a representatividade das Instituições 
envol.viçJas, passando a ir:icorporar capacidad~ 

normativa em suas funções. 
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-----,.-------- -Educação condições de analisar, 
diagnosticar e emitir pareceres técnícos a 

respeito da realidade educacional da cidade; 

5. Garantir que o processo de escolha dos 
Conselheiros do Conselho Municipal de 

Educação seja feito seguindo os princípios 
da participação democrática; 

L .. 

6. Divulgar e ensejar discussões a fespeito 
do Conselho Municipal de Educação e 
sµ~s funções junto à com4nidade e 
educadores para que tomem 
conhecimento a respeito de seu papel e 
responsabilidades; 

----- -

A Se>::retaria Municipal de Educação atende as 
solicitações do Conselho Municipal de Educação, 
garantindo a transparência de ações e ainda 
oferece assessoría na temática, 
A nova legislação prevê em sua composição, a l 
presença de notório saber em educação e 
legislação educacional, cumpríndo asslm sua 
capacidade normativa. 

--,--,---c-~···--···-=-~----t--------
0 Conselho Municipal de Educação, bem como o 
do FUNDES e CAE, são integrados por 
representantes de todos os segmentos da 
sociedade, conforme estabelece a legislação 
vigente, garantindo participação democrática no 
pleito eleitoral e nos desdobramentos do mesmo. 

O
~ .,, 
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A Secretaria Munlcipal de Educação por meio de 1 
inv~stimentos na formakãQ continuada em Ges.tãp I , 
Democrática instrumentalizou os diretores e as i 
equipes pedagógicas a pautarem suas ações nos iU;!t--+ 
princípios da participação e no envolvimento de : Ir; 
toda a comunidade -----~~~o[~t; ... favorecendo o 
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7. Garantir a capacitação e formação 
permanente dos Conselhelros do 
Conselho Municipal de Educação; 

) 

-~---------..,.--,---,-----T'""------ ""~------, 

reconhecimento e valorização dos coletivos, tais 
como os Conselhos Escolares, APMs, Grêmios 
Estudantls e o Conselho Municipal de Educação, 

---+--------------···--···----+---~ 

A SME firmou parceria com o MEC/ UFSCAR para o 
oferecimento de curso de capacitação para a 
formação dos conselheiros eleitos garantindo a 
participação de todos. 

--------!--------···········~··· 

8. Garantir a valorização dos profissionais A valorização dos profissionais da educação está 
da educação, considerando a formação garantida pelo Plano de Cargos Carreira e Salário -

__ co_n_t_i_""_ª_d_•_•_re~wwwu_nwwwe_r~-çwwwãwwwowww. ----~1. .. PCCS da Educação. 
·--···-------"' 





PlANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PlANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COTEJAMENTO 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação 
1. Universalizar, até 2016, o atendimento 
escolar da população de 4 a 5 anos e ampliar, 

infantil na pré-escola para as crianças de 4 
até 2020, a oferta de educação infantil de 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
forma a atender a 50% da população até 3 

oferta de educação infantil em creches, de 
anos, em período integral/parcial, opcional à 

forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta 
família de acordo com a demanda da cidade e 

por cento) das crianças de até 3 (três) anos até 
com garantia de qualidade. 

o final da vigência deste PNE. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 1 
1. Definir, em regime de colaboração entre a 

1. Definir, em regime de colaboração entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, metas de expansão das 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, metas de expansão das 

respectivas redes públicas de educação 
respectivas redes públicas de educação infantil 

infantil segundo padrão nacional de 
segundo padrão nacional de qualidade, 

qualidade, considerando as peculiaridades 
considerando as peculiaridades locais; 

locais; 
2. Garantir que, ao final da vigência deste PNE, 2. Garantir que, ao final da vigência deste PNE, 
seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença 
entre as taxas de frequência à educação entre as taxas de frequência à educação 
infantil das crianças de até 3 (três) anos infantil das crianças de até 3 (três) anos 
oriundas do quinto de renda familiar per oriundas do quinto de renda familiar per 
capita . ~ais elevado e as do. q~into de renda .. . . CaJ?ita mais elevado e .ª~ do quinto de rend~ 
familiar per capita mais baixo; familiar per capita mais baixo; · 

3. Realizar, periodicamente, em regime de 3. Realizar, periodicamente, em regime de 
colaboração, levantamento da demanda por colaboração, levantamento da demanda por 
creche para a população de até 3 (três) anos, creche para a população de até 3 (três) anos, 



) 

~-~-·-.. -------- ---~---------------- ,---------·····------.. --~ 
como forma de planejar a oferta e verificar o como forma de planejar a oférta e verificar o 
atendimento da demanda manifesta; atendimento da demanda manifesta; 

, 4. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do 4. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do 
j PNE, normas, procedimentos e prazos para PNE, normas, procedimentos e prazos para 
, definição de mecanismos de consulta pública definição de mecanismos de consulta pública 
' 1 da demanda das famílias por creches; da .... d. emanda das familias por creches;···· r -----··------ --------~-----+-,.1. Revisar, com a participação da equipe ---l 

' 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 instítuíçôes de 

' educação infantil (creches e pré~escola}. no ; 
que se refere a: , S. Manter e ampliar, em regíme de 

colaboração e respeitadas as normas de 
acessibilidade, programa nacional de 
construção e reestruturação de escolas, bem 
como de aquisiçiio de equipamentos, visando b) 
à expansão e à melhoria da rede fisica de 
escolas públlcas de educação infantil; 

a} espaço interno, com iluminação, ~ 
insolação, ventllação, visão para o espaço 1 

externo, rede elétrica e segurança; 
instalações sanitárias e para higiene 
pessoal das crianças; 

e) lnsta!ações para preparo e/ou serviço de 
alimentação; 
ambiente interno e externo para o ! 
desenvolvimento de atividades, conforme : 

_ ilS dlretrízes curricula_re,s para a educação · 
infantil; mobiliário, equipamentos e 
materiais pedagógicos; 

---~--''Le~)~•~r~.~.~j=za~çll=O.c• _____ _ 
~- Implantar, até o segun~o ano de ___ vigência ; 15, Criar, r:i:'._~nter e ampliar Conselhos : 

~~--



) 

deste PNE,-.-.-.-1-ia_ç_ã_o_d_a_e_d_u_c_aç_ã_o_in_f_a-ntTi-, -.~E_s_c_o_la_r_e_s_e_o_ut-r-as formas de participação da-,------------- ----·, 
ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base comunidade escolar e local na melhoria da 

, em parâmetros nacionais de qualidade, a fim estrutura e funcionamento das Instituições de 
j de aferir a infraestrutura fisica, o quadro de educação infantil públicas e privadas J 

pessoal, as condições de gestão, os recursos (1uc:rativas e não-lucrativas), bem como no 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, enriquecimento das oportunidades 
entre outros indicadores relevantes; educativas e dos recursos pedagógicos, 

garantindo~se: 

e) maJor integração na relação famí!ia
escola; 

f) realização de reuniões em horários que 
facítltem a participação da famílla; 

g) aumento da periodicidade das reuniões 
do Conselho de Escola, assegurando o 
mínimo de quatro reuniões anuais, sendo 
duas por semestre; 

h) realização de cursos de formação de 
conselheiros escolares e de cursos sobre 
o papel dos Conselhos para a comunidade 
escolar; 

18. Promover debates com a sociedade civil 
sobre o direito da criança à educação infantil 
p~b_lica, gratuita e de qualidade bem como 
dos deveres da família junto à Unidade 
Escolar 

: '1"I "1) 
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21. Estabelecer condições para !! .. !.n~c_lu~s~ã~o_d~ª~'~---- _______________ ; \! 
'---\-~ 



---------·--------··· ------------
crianças com deficiência, com apoio de 
especíalistas e cuidadores, definindo o 
número máximo de crianças por sala, imóvel, 
mobiliário, material pedagógico adaptado, 
espaço físico acessível, orientação, supervisão 
e alimentação; 

22. Estabelecer condições formais para 
acompanhamento pela comunidade escolar 
dos projetos de construção e reforma, em 
todas as suas etapas: elaboração, execução e 
fiscalização do projeto, com representantes 
dos diferentes setores, inclusive da vigilância 
sanitâría, engenharia e arquitetura e equipe 
pedagógica. 

27. Especificar a carga horária de 
atendimento, se há espaço físíco e número de i 
alunos adequado, infraestrutura, profissionais 
suficientes, atividades diversificadas com 
profissionais gabaritados que ofereçam 
qualidade nas escolas de período parclal/ 
integral; 

) 

CJ 
r 
:X: 

!'!;. 
: 1 
1 

t 
7, Arti.cular a oferta de ma~ríi;.:ulas gratuitas em 
creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência social na área de 
educação com a expansão da oferta na rede 
escolar pública; 

7. ArtiCuiar a oferta de.matrículas gratuitas _eij-)·11~:0 
creches certificadas como entidades 11_;:,, 
beneficentes de assistência social na área de ;J~ 
educação com a expansão da oferta na rede 11' 

~ escolar públi~a; i ._ _ _., 



8. Promover a formação inicial e contínuada 
dos (as} profissionais da educação infantil, 
garantindo, progressivamente> o atendimen.to 
por profissionais com formação superior; 

9, Estimular a articulação entre pós
graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 
formaçilo para profissionais da educação, de 
modo a garantír a elaboração de currículos e 
propostas pedagógicas que incorporem os 
avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino~aprendizagem e às teorias 

\ educacionais no atendimento da população de 
: O (zero} a 5 (cinco) anos; 

1 

' 

10. Fomentar o atendimento -das populações 
do campo e das comunídades indígenas e 
quilombola~ na educação infantil nas 

) 

3. Garantir a manutenção e expansão de 
' vagas de programas de formação continuada ! 

de acesso a todos os profissionais da : 
educação e de qualidade, para atualização 1 

permanente e o aprofundamento dos ! 

conhccimentos dos profissionais que atuam i 
na educação infantil; 
4. Assegurar que, em um ano, o município 
revise sua política para a educação infantil, 
com base nas diretrizes nacionais e demais 
legislações em vigor; 

5. Elaborar, no prazo de um ano, orientações 
curriculares que considerem os díreitos, as 
necessidades específicas da faixa etária 
atendida e tenham em vista a necessária 
integração com o ensino fundamental; 

6, Elaborar e atualizar os projetos 
pedagôgicos das escolas, a partir da revisão 
da política e das orientações curriculares da 
educação infantil, conforme estabelecido no 
item anterior, envolvendo os diversos 
_p~ofissionals da edu93ção, bem como o~ 

) 

, 10. Fomentar o atendimento das populações 

1

, do campo e das comunidades indigenas e 
~--~~q~u!_[?mbo!as na educ?..~ão infantil '..!as 



) 

respectivas Comunidades, por meio do1·--·-----·· respectivas comunidades, por meio do '. 
redimensionamento da distribuição territorial redlmensionamento da distribuição territorial j 

' da oferta, limitando a nucleaç:ão de escolas e o da oferta, limitando a nucleação de escolas e o 
deslocamento de crianças, de forma a atender ~ deslocamento de crianças, de forma a atender 
às especlfitidades dessas comunidades, ' às especifícídades dessas comunidades, 

garantido coí!sulta prévia ~_in_f_o_rm_a_d_a~;----+-------------------+"g~a_ra_n_t_id_o_c_o_n_s_u_lt_a~p_r_é_v_ia_e_in_fo_r_m_a_d_a~; __ _ 
11. Priorizar o acesso à educação infantil e 

~ fomentar a oferta do atendimento 
21. Estabelecer condições para a inclusão das ' ' educacional especializado complementar e 

suplementar aos (às} alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, assegurando a educação 
bilingue para crianças surdas e a 
transversalidade da educação especial nessa 
etapa da educação básica; ! 

crianças com deficlência, com apoio d 
especlalistas e cuidadores, definindo 

e; 
o 
1, 

' 
o 

número máximo de crianças por sala, imóve 
moblHário, material pedagógico adaptado 
espaço fisic.o acessível, orientação,_ supervisâ 
e alimentação; 

' 

' ' ' ' 

' ' : ..,...-o 
, 11. Instituir, no prazo de um ano 
1 mecanismos de integração e colaboraçã 

entre os setores da educação, saUde 
assistência na manutenção, expansão 
administração, controle e avaliação da 
instituições de atendimento das criançdS de 

: j'Zl 

i~ e 

' 
' ' 

l 12. Implementar, em caráter complementar, 
i programas de orientação e apoio às famílias, 

por meio da articulação das áreas de 
educação, saúde e assistência social, com foco 
no íjesenvolvimento íntçgral das crianças de 
até 3 {três) anos de idade; 

º' a 5 anos de Idade; 

16. Estabelecer, no prazo de 2 anos, e com 
colaboração dos setores. responsáveis pel 
educação, saúde e assistência social e d 

• 
a 
e 

~-- _____ -----------'-'º~'~g=ª~º=izaç~es não go~rnamentals, .. Çonse!ho s 
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13. Preservar as especificidades da educação 
infantil na organização das redes escolares, 

) 

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

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 
que atendam a parâmetros nacionais de necessidades específicas da faixa etária 
qualidade, e a articulação com a etapa escolar 
seguinte, visando ao ingresso do {a) aluno(a) 
de 6 (seis) anos de idade no ensino 
fundamental; 

atendida e tenham em vista a necessária 
integração com o ensino fundamental; 

14. Fortalecer o acompanhamento e o 11. Instituir, no prazo de um ano, 
monitoramento do acesso e da permanência mecanismos de integração e colaboração 
das crianças na educação infantil, em especial entre os setores da educação, saúde e 

) 

dos beneficiários de programas de assistência na manutenção, expansão, êS ~ 
r O 

transferência de renda, em colaboração com administração, controle e avaliação das :r 0 
)> 

as famílias e com os órgãos públicos de instituições de atendimento das crianças de O ,V'I z 
assistência social, saúde e proteção à infância; a 5 anos de idade; 

1

1 : 
15. Promover a busca ativa de crianças em 15. Promover a busca ativa de crianças em v 

icjade correspondente à_ e.ducação infantil, em idade corresponden.te à educação infantil,. em 11 ~ 
parceria com órgãos públicos de assistência parceria com órgãos públicos de assistência 11 ~ 
social; saúde e proteção à infância, social, saúde e proteção à infância, li 

"! YJ "" preservando o direito de opção da família em preservando o direito de opção da família em 1 \; 
relação às crianças de até 3 {três) anos; relação às crianças de até 3 (três) anos; .ja 
~~~~~~==-~='-~~~~~~~~~~~~~~~~c.=.o=o..=-=.='-'='-=-==-~=--=="----~_J,l 

~__,~ 



16. O Distrito Federal e os Municípios, com a 
colaboração da União e dos Estados, 
realizarão e publicarão, a cada ano, 
levantamento da demanda manifesta por 
educação ·infantil em creches e pré-escolas, 
como forma de planejar e verificar o 
atendimento; 

17. Estimular o acesso à educação infantil em 
tempo integral, para todas as crianças de O 
(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido 
nas Diretrizes Curricu lares Nacionais para a 
Educação Infantil. 

Meta 2 - universalizar o ensino fundamental 
de 9 (nove) anos para toda a população de 6 
(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 
menos 95% (noventa e cinco por cento) dos 
alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência 
deste PNE 

17. Manter o atendimento parcial e integral 
das crianças de O a 3 anos e adotar, até o final 
da década, progressivamente, o atendimento 
para todas as crianças de 4 e 5 anos, 
garantindo-se padrões de qualidade 
estabelecidos, de acordo com as 
necessidades da demanda. 

DIR 1. Universalizar, de fato, o Ensino 
Fundamental; 

DIR 2. Garantir a expansão progressiva de 
atendimento, em período integral, à crianças 
e adolescentes nas redes públicas de ensino; 

DIR 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 
educacionais especiais; · 

1. Assegurar, em colaboração com a União, o 

16. O Distrito Federal e os Municípios, com a 
colaboração da União e dos Estados, rea lizarão 
e publicarão, a cada ano, levantamento da 
dem_anda m~nifesta por educação infantil em 
creches e pré-escolas, como forma de planejar 
e verificar o atendimento; 
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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 aces5o, buscando a permanência e à efetiva 
aprendizagem de todos os alunos na escola; 

t===================================: 
1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li 

2.1) o Ministério da Educação, em articulação 15. Realizar fórum sobre organização 
e colaboração com os Estados, o Distrito curricular para revisar a matriz curricular com 
Federal e os Municípios, deverá, até o final do base na reflexão sobre a organização do 
2.Q. (segundo) ano de vigência deste PNE, ensino, aproximando os conteúdos 
elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional ministrados do cotidiano dos educandos, 
de Educação, precedida de consulta pública promovendo aprendizado com significado, 
nacional, proposta de direitos e objetivos de com o objetivo de eliminar a fragmentação 
aprendizagem e desenvolvimento para os (as) de conteúdo; 
alunos (as) do ensino fundamental; 
2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no âmbito da instância 
permanente de que trata o § 52 do art. 72 

desta Lei, a implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que configurarão a base nacional comum 
curricular do ensino fundamental; 
2.3) criar mecanismos para o 4. Aval iar o aluno, em todo o seu processo de 
acompanhamento individualizado 
alunos (as) do ensino fundamental; 

dos (as) aprendizagem, considerando suas 
dificuldades como indicadores para a 
reorganização do ensino e da aprendizagem; 

Cotejamento 

META NACIONAL 

(não incorporada) 

2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no âmbito da instância 
permanente de que trata o § 52 do art. 72 

desta l ei, a implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que configurarão a base nacional comum 
curricular do ensino fundamental; 
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) 

2.4) fortalecer o acompanhamento e o DIR 6. Delinear políticas e ações para superar 
monitoramento do acesso, da permanência e a repetência e a evasão que causam a 
do aproveitamento escolar dos beneficiários defasagem idade-série; 
de programas de transferência de renda, bem 
como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências na escola, visando 
ao estabelecimento de condições adequadas 
para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em 
colaboração com as famílias e com órgãos 
públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância, adolescência e juventude; 

3. Proceder, imediatamente, o mapeamento, 
por meio de censo educacional, das crianças 
fora da escola, por bairro ou distrito de 
residência e/ou locais de trabalho dos pais, 
visando localizar a demanda e universalizar a 
oferta de ensino obrigatório; 

5. Estabelecer um programa de discussão 
com os pais sobre as concepções e 
procedimentos de avaliação dos alunos; 

8. Estabelecer em colaboração com a União, 
o Estado e o Município, programas de apoio à 
aprendizagem e de recuperação paralela, ao 
longo do curso, para reduzir as taxas de 
repetência e evasão; 

9. Assegurar condições de aprendizagem, a 
todos os alunos, mediante: 
a) Providências de 

imediato, quando 
necessidade de reforço; 

acompanha~er:ito 

detectadas as 

b) Aumento do tempo de permanência na 
escola para aulas de reforço, atendendo o 

) 



) ) 

aluno através de plantão; ··;r· 
e) Oferta de material didático adequado 

para os alunos da rede e determinado 
pela necessidade da escola pelos seus 
integrantes; 

d) Organização de salas heterog~neas, 

agrupando os alunos e garantindo que em 
cada sala haja diversidade de j 

desempenho e comportamento, : 
fornecendo assistência adequada ao , 
Professor e apoio de Assistentes para 
haver inclusão efetiva, sem exclusão da 
aprendizagem da turma; 

e) Oferecimento de estrutura para aulas de 
campo, em ambíentes não formais de 
educação; 

f} Equipe multídisciplinar para inclusão do 
aluno com deficiência. 

i 
' 

: 2.5) promover a busca atlva de crianças e 2.5) promover a busca ativa de crianças e . 
adolescentes fora da escola, em parceria com , adolescentes fora da escola, em parceria com 
órgãos pUblicos de assistência social, saúde e , 1 órgãos públicos de assistência social, saúde e 
.Proteção_.~ Jnfâncta, .. ~dolescê~.~ia e juven~ude; ! 1 

proteção à infância, adolescência e juventude; 
.2.6) desenvolver tec,nçloglas pedagógicas gu~ : DIR 7 Ampliar_ ~ dotar as escola.s . de 2,6) desenvolv.er: tecnologias pedag6gi-ças que 
combinem, de maneira articulada, a infraestrutura necessária ao trabalho combinem, de maneira articulada, a 
·organização do tempo e das atividades -pedagógico de qualidade, contemplando ! orga·nização do tempo e das ativídades 
didátícas entre a escola e o ambiente desde a construção física, equipamentos, ; didáticas entre a escola e o ambiente 
comunltárf~:.- consider~ndo as especificidades espaços par~ atividad~s artistic~-cufturaf~! 1 comuni~ário, con~lderando .. as especi~!cldades 



) ) 

---------------~················------,.-------c---::-r-:-· 

da educação especial, das escolas do campo e esportivas, recreativas, rom as adaptações da educação especial~ das escolas do campo e 
das comunidades indígenas e qui!ombolas; adequadas às pessoas com deficiências e das comunidades indígenas e quilombolas; 

: necessidades educacionais especiais; 

; 15. Realizar fôrum sobre organização 
' curricular para revisar a matriz curricular com 

base na reflexão sobre a organização do 
' ensino, aproxlmando os conteúdos 1 

ministrados do cotidiano dos educandos, ! 
promovendo aprendizado com significado, j 

. com o objetivo de eliminar a fragmentação 
~ de conteúdo; 

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de 2.7} disclplinar, no âmbito dos sistemas de 
ensino, a organização flexível do trabalho ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do pedagógico, incluindo adequação do 
calendário escolar de acordo com a realidade calendário escolar de acordo com a realidade 
local, a identidade cultural e as condições local, a identidade cultural e as condições 
~.1.!mátlcas da região; clfmáticas ~.? região; 

~~~----------..; 
2.8) promover a relação das escolas com 2.8) promover a relação das escolas OOm 
instituições e movimentos culturais, a fim de instituições e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades garantir a oferta regular de atívidades culturais 
culturais para a livre fruição dos {as) alunos para a INre fruição dos (as) alunos (as) dentfo 
(as} dentro e fora dos espaços escolares, e fora dos espaços escolares, assegurando 
assegurando ainda.qµe as escolas se lor11e_m ainda que as .escolas se tornem. P,olos de 

.. ~los de criação e difusão cultural; -c---------,--,,.--~+'c'~ía~ça~-c~.--~··~j.f~são cultural; ~---··· --; 
2.9} incentivar a participação dos pais ou 5, Estabelecer um programa de discussão i 
responsáveis no acompanhamento das com os país sobre as concepções e 1 

atividades escolares dos filhos por .'.!:'.~~.i:i ... dco~2pcrcocc=ed=i=m=e=n=t=ocscdceca=v=a=lícaç~à=o~do~s ~•~lucn=o~s~; ~. 



estreitamento das relações entre as escolas e 
as famílias; 
2.10) estimular a oferta do ensino 
fundamental, em especial dos anos iniciais, 
para as populações do campo, indígenas e 
quilombolas, nas próprias comunidades; 
2.11) desenvolver formas alternativas de 
oferta do ensino fundamental, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos e filhas de 
profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante; 
2.12) oferecer atividades extracurriculares de 11. Assegurar que, em cinco anos, as escolas 
incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a atendam à totalidade dos requisitos de 
habilidades, inclusive mediante certames e infraestrutura definidos, adequando os 

2.10) estimular a oferta do ensino 
fundamental, em especial dos anos iniciais., 
para as · populações do campo, indígenas e 
quilombolas, nas próprias comunidades; 
2.11) desenvolver formas alternativas de 
oferta do ensino fundamental, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos e filhas de 
profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante; 
2.12) oferecer atividades extracurriculares de 
incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 
habilidades, inclusive mediante certames e 

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

19. Aulas efetivas de informática em horário 
alternativo. 

2.13) promover atividades de 18. Prover a todos o ensino da Educação 
desenvolvimento e estímulo a habilidades Física, como maneira de se promover a 
esportivas nas escolas, interligadas a um autoestima, o desenvolvimento pessoal, o 
plano de disseminação do desporto trabalho em equipe, o respeito a diversidade 
educacional e de .desenvolvimento esportjvo e a promoção da saúde; 
nacional. 

Meta 3 - universalizar, até 2016, 6 DIR 1. Buscar a universalização, até 2016, 'do 
atendimento escolar para toda a população atendimento escolar para toda a população 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, de 15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa 

2.13) promover atividades de desenvolvimento 
e estímulo a habilidades esportivas nas 
escolas, interligadas a um plano de 
disseminação do desporto educacional e de 
dese.nvolvimento esportivo nacional . . 
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até o final do período de vigência deste PNE, a 
taxa líquida de matriculas no ensino médio 
para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias Plano Nacional: 

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

li 

líquida de matrículas (é a relação entre a 
matrícula na faixa etária adequada à etapa de 
ensino e a população desta faixa de idade) no 
ensino médio para 90% nesta faixa etária; 

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

Estratégias Plano Municipal 

DIR 3. Criar condições para que se garantam a 
permanência e o sucesso do aluno na escola; 

DIR 4. Garantir espaço físico e materiais 
adequados, bibliotecas atualizadas, 
laboratórios equipados adequadamente e 
professores capacitados para o processo 
ensino-aprendizagem; 

DIR 5. Ter como finalidade principal preparar 
o indivíduo para o enfrentamento, com êxito, 
das suas diversas necessidades, sejam elas de 
caráter social, cuJturat econômico ou . . . . 
cognitivo, de modo a oferecer um conjunto 
de· meios que proporcionem conhecimento, o 
discernimento para realizar escolhas e 
continuar buscando aprimoramento como 
pessoa e como profissional; 

li Cotejamento 

META NACIONAL 
(não incorporada) 
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DIR 7. Viabilizar programas de formação, 
capacitação continuada e valorização do 
maglstério; 

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

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

de equipamentos de informátlca, com rede 
1 para internet, para apoio à melhoria do 

1 

ensino e da aprendizagem, garantindo o 
acesso aos estudantes; 1 

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

13. Garantir a formaç~o continuada dos 
docentes, em temas multldlsciplinares nas 
diferentes áreas do conhecimento; 

15. Assegurar através de convênios com 
Universidades,_ a cnaçao de curso 
preparatório para o vestfbular e ENEM, 
concomitante ao terceiro ano do Ensino 

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 
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3.2) o Ministério da Educação, em articulação 
e colaboração rom os entes federados e 

) 

ouvida a sociedade mediante consulta pública , 
naéíonal, elaborará e encaminhará ao DIR 6. Garantir um acompanhamento ! 

Conselho Nacional de Educação ~ CNE, até o contínuo, de maneira a compreender os · 
: 2íi(segundo} ano de vigência deste PNE, entraves e progressos para se alcançar as 
: proposta de direitos e objetivos de metas e objetivos propostos no Plano 

aprendilagem e desenvolvlmento para os (as) Nacional de Educação; 
alunos {as) de ensino médio, a setem , 
atingidos nos tempos e etapas de organilação ; 
deste nível de ensino, com vistas a garantir 

; formação básica comum; 

) 

META NACIONAL 

(não íncorporada) 

3.3) pac;tuar entre União, Estados, Distrito 3,3) pactuar entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no âmbito da instância Federal e Municípios, no âmbito da instância 1 

permanente de que trata o § 5° do art. : permanente de que trata o § s:'.! do art. : 
7° desta Leí, a Implantação dos direitos e l , 7° desta leí, a implantação dos direitos e ' 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ~; objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que configurarão a base nacional comum e configurarão a base nacional comum 
curricular do ensino médio; ricular do ensino médio; 

---··· .. ·- -- ··-
3,4) garantir a fruição de bens e espaços · 3.4} garantir a fruição de bens e espaços 
culturais, de forma regular, bem como a ! culturais, de forma regular, bem como a 

currículo escolar; · · rícu!o escolar; l 
amplíação da prática desportiva, integrada ao ~, ampliação da prática desportiva, integrada ao 

1 3.5) manter e a;-p-li_a_r -p,-og_r_a_m-as_e_:l_ç_õ_e_s __ de . - _ , _ } mante:r e ampllar programas e açõe:s de I {J;J 
• fl f 

1 
DIR 3. Crtar cond1çoes para que se garantam a , _ d fl d . f d . tal i \....; 

correçao de uxo do- ensino undamenta, por A _ • correçao e uxo o ensino un amen , por ir 
. d h 1 d .. d 1. d d permanenc1a e o sucesso do aluno na escola; . . d h . d .. d 1• d d , • meio o acompan amento n 1v1 ua 1za o o , meio o acompan amento in 1v1 ua 1za o o 1 

' (a} aluno {a) com rendimento escolar (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado 111 
'--'--...J 



) ) 

---- ... ~-··· 

defasado e pela adoção de práticas como :e pela adoção de práticas como aulas de 
aulas de reforço no turno complementar, reforço no turno complementar, estudos de 
estudos de recuperação e progressão parcial, recuperação e progressão parcial, de forma a ; 
de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de i reposicionâ·lo no ciclo escolar de maneira ! 
--~_aneíra çompatíve! com sua ídade; i comp~!~-~~-l __ Eº-~ sua idade; i ----- ........... _ 
3,6) unlversalízar o Exame Nacional do Ensino ' ' ' Médio - ENEM, fundamentado em matriz de 
referência do conteúdo curricular do ensino 
médio e em técnicas estatísticas e 
psicométricas que permitam comparabilidade 
de resultados, articulando-o com o Sístema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica M 

META NACIONAL 
SAEB, e promover sua utilização como 

(não incorporada) 
instrumento de avaliação sistémica, para 
subsidiar políticas públicas para a educação 
básica, de avaliação certificadora, 
possibilitando aferição de conhecimentos e 
habilidades adquiridos dentro e fora da 
'escola, e de avQliação classíficatóría, como 
critério de acesso à edutaÇãó $uperíor; 

-··· 
3.7) fomentar a expansão das matrículas 

DIR 2. Garanttr a ampliação de vagas e criar 
gratuitas de ensino médio integrado à 

condições de matrícula; 
educação profissional, observando-se as 
pecuilaridades Pªs populações do camQ:o, das 

2, Ampliar o número de vagas, lnduslve para 
comunidades indígenas e quilombolas e das 

cursos profisslonalíz_antes; ' 
oessoas com deficiência; ' ' ' ····· 
3.8) estruturar e fortalecer o DIR 3, Criar condições para que se garantam a ! 3.8/ estruturar e fortalecer o 
acompanhamento e o monitoramento do per':!.'.~~ência e o sucesso do aluno na escola; acompan~~_mento e o monitoramento do 



acesso e da 
beneficiários 

permanênçia 
(as) de 

dos e das jovens 1 
programas de 

transferência de renda, no ensino médio, ; 
' quanto à frequência, ao aproveitamento 
i escolar e à interação com o coletivo, bem 

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 públicos de 
assistência social, saóde e proteção à '. 

) ) 

' acesso e da permanência dos e das jovens 
beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, no ensino médio, 

: quanto à frequência, ao aproveitamento 
j escolar e à interação com o coletivo, bem 

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 públicos de 

adolescência e juvel'.!tudei___···---- ·--~··-...,,---
11. Promover a busca ativa pelo poder 
público (localização e identificação) da 
população de 15 a 17 anos fora da escola, em 
parceria com as áreas da Assístêncla Social e 
da Saúde; 

assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e juv~ntude; 

' 3.9} promover a busca ativa da população de 
lS (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 
escola, em articulação com os serviços de 
assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e à juventude; 

1 
' 

16. Constituir equipes multidisciplinares e 1 

multlprofissionais em pólos lfonoaudiólogos, ; 
psícólogos e assistentes soc·1ais) que possam 
dar suporte à prática educativa; 

17. Viabilizar.a partir de convênio.s,.o apoio à: 
l saúde: descentralizado (fora da Escola), 

atraves do ps1cólogo, assistente social e 
outros. 

3.10} fomentar programas de educação e de 1 
~--



cultura para a população urbana e do campo 
de jovens, na faixa etária de 15 {quinze) a 17 
(dezessete) anos, e de adultos, com 
qualificação social e profissional para aqueles 
que estejam fora da escola e com defasagem 
no fluxo escolar; 
3.11) redimensionar 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 (as) alunos (as); 
3.12} desenvolver formas alternativas de 
oferta do ensino médio, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos e filhas de 
profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante; 
3.13) implementar políticas de prevenção à 
evasão motivada por preconceito ou 
quaisquer formas de discriminação, criando 
rede de proteção contra formas associadas de 
exclusão; 
3.14) estimular a participação dos 
adolescentes . . nos cursos da.s . áreas 
tecnológicas e científicas. 

Meta 4: universalizar, para a população· de 4 
(quatro} a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do 

2. Ampliar o número de vagas, inclusive para 
cursos profissionalizantes; .. 

DIR 1. Universalizar a educação ·especial 
destinada às pessoas com necessidades 
especiais no campo da aprendizagem, 

cultura para a população urbana e do campo 
de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos, e de adultos, com 
qualificação social e profissional para aqueles 
que estejam fora· da eswla e com defasagem 
no fluxo escolar; 
3.11) redimensionar 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 
(as) alunos (as); 
3.12) desenvolver formas alternativas de 
oferta do ensino médio, garantida a qualidade, 
para atender aos filhos e filhas de profissionais 
que se dedicam a atividades de caráter 
itinerante; 
3.13) implementar políticas de prevenção à 
evasão motivada por preconceito ou quaisquer 
formas de discriminação, criando rede de 
proteção contra formas associadas de 
exclusão; 
3.14) estimular a participação dos 
adolescentes nos cursos das á~eas tecnológicas 
e científ icas. 
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desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e 
ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a . garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados. 

1 Estratégias Plano Nacional: 

4.1) contabilizar, para fins do repasse do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, as 
matrículas dos (as) estudantes da educação 
regular da rede pública que recebam 
atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar, sem prejuízo 
do cômputo dessas matrículas na educação 
básica regular, e as matrículas efetivadas, 
conforme o censo escolar mais atualizado, na 
educação especial oferecida em instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 
público e . com atuação exc.lusiva na 
modalidade, nos .termos·da lei nº 11.4.94, de 
20 de junho de 2007; 
4.2) promover, no prazo de vigência deste 
PN E, a universalização do atendimento escolar 

li 

originadas de deficiência física, sensorial, 
mental, intelectual, auditiva, múltipla, 
transtorno global do desenvolvimento e 
características como altas habilidades, 
superdotação ou talentos. 

Estratégias Plano Municipal Ir Cotejamento 



1 

' 

) 

à demanda manífesta pelas famílias de 
crianças de O {zero) a 3 {três) anos com 
deficiência, transtornos globais do 

: à demanda manifesta pelas famíllas de 
crianças de O (zero) a 3 (três) anos com 
deficiência? transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou '. desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a lei 

i nº 9.394. de 20 de dezembro de 1996. que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional; 

i superdotação, observado o que dispõe a lei nº 

----J
: 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

stabelece as diretrizes e bases da educação 
acional; 

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 
Educação Especial e Cuidadores, Professores 
da Educação Infantil, Fundamental e EJA dos 

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de ! setores públicos e privados, bem como das 
recursos multifunc1onais e fomentar a instituições de cunho filantrópico; 
formaçào continuada de professores e 
professoras para o atendimento educaclona! 6. Implantar programas para equipar as 
especializado nas escolas urbanas, do campo, : Unidades Escolares de Ensino Fundamental, 
indígenas e de comunidades quilombolas; ' infantil e EJA da rede pública e privada, que , 

atendam educandos com algum tlpo de 
necessidade educacional especial, incluindo 

, , : todo ti.PC? de necessidade . educacional , 

J
especial, incluindo todo típo de deficiência : 
com equipamentos, adaptações, recursos 
pedagógicos prescritos por equipe 

------~ interdisciplinar que facilitem a a"p_r_en_d_i_z~•g~e_m~'------------

~ " o "' r o o:: r> ,,. 
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) 

e seu melhor desempenho, promovendo a 
construção {Educação Infantil) e ampliação 
{Enslno fundamental e EJA) de salas 
multifuncionais com equipamentos e 

L 
materiais destinados ao atendimento 
educa clonai especializado e equipe 

-------t~m=u=lt~iP~!?.~=ssc.i=º="-=ª~I; _____ _ 
' 2. Ampliar çonvênio com as entidades 

assistenciais com o Poder Público, que atuam 
no atendimento em caráter substitutivo e/ou 

d 
. 

1 
complementar e de avaliação dos alunos com 

4.4) garantir atendimento e ucac1ona . . . 
necessidades espec1a1s no campo da 

especializado em salas de recu~sos l aprendizagem originais inclusive de 
multifunc1onais, classes, escolas ou servu;os ; d 

1
. ·x . 

1
. . . 

1 1 , _ , e 1c1t:nc1a 1s1ca, sensor1a, menta, 
especlalliados, publ1cos ou conven1ados, nas . 1 1 t 

1 
dlt· -11. 1 1n e ec ua, au 1va, mu 1p a, transtorno 

formas complementar e suplementar, a todos 
global do desenvolvimento e de 

(as) alunos {as) com deficiência, transtornos 
características de altas habilidades, 

gtobals do desenvolvimento e altas 
· superdotação ou talentos, comprovados por 

habilidades ou superdotação, matriculados na 
meio de instrumentos objetivos e validados 

rede pUblica de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de 
avalíação, ouvidos a familia e o aluno; 

realizados por uma equipe multldisciplinar e 
com a participação da familia. Critérios para 
caráter substitutivo: alunos com deficiência 
intelectual acentuada; deficiência múltipla e 
autismQ ~ssociados à deficiênci!') intelectual; 
todos com necessidades de apoio pervasivo 

----+-"-ª-'-ª-' r_e_a_s ~~:.~_eseovolvimento; 
4.S} estimular a criação 
multidisciplin~!es de apoio, 

de centros 1. Promover programas gratuitos destinados 
pesquisa e à oferta da atenção inicia! para crianças com 

) 



) 

1 assessoria, articulados com instituições necessidades educaclonaís especiais e/ ou 
r acadêmicas e integrados por profissionais das crianças com defíciêncía em parceria com 
áreas de saúde, assistência social, pedagogia e , áreas da saúde, considerando equipe mínima 
psicologia, para apoiar o trabalho dos {as} i de psicologia, tonoaudiologia, terapia 
professores da educação básica com os (as} ocupacional, fisioterapia e assistência social, 
alunos (as} com defíciência, transtornos quer seja em escolas de educação infantil, em : 
globais do desenvolvimento e altas creches ou instituições especialízadas. 
habilidades ou superdotação; 

2. Ampliar convênio com as entidades , 
assistenciais com o Pode( Público, que atuam ! 

no atendimento em caráter substitutivo e/ou ' 
complementar e de avaliação dos alunos com 
necessidades especiais no campo da 
aprendizagem or1g1nais inclusive de 
deficiência flsica, sensorial, mental, 
intelectual, auditiva, múltipla, transtorno 
global do desenvolvimento e de 
características de altas habilidades, 
superdotação ou talentos, comprovados por 
meto de Instrumentos objetivos e validados , 

· realizados por uma equipe multidisciplinar e 1 
com a participação da família. Critérios para 1 
caráter substitutivo; alunos com defíciência ' 

j intelectu_a! acentuada; defici~n.cia múltipla e ! 

: autismo assocíados à deficiência intelectual; 1 
todos com necessidades de apoio pervasivo 
nas áreas de desenvolvimento; i 

) 

l 



) 

4. Estabelecer parcerias com lnstítuições de : 
Ensino Superior e Instituições de Referência ! 

na área de pessoas com deficiência para a : 
realização de estudos e pesquisas sobre as 
díversas áreas relacíooadas aos alunos com 
deficiência e que apresentam necessidades : 
especiais; ' 

29. Constituir equipes multidisciplinares e 
mult1proflssionaís nos polos (fonoaudiólogos, 
psicólogos e assistentes sociais) que possam 

i 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 comprovem sua efetiva necessidade, de 
acessibilidade nas instituições públicas. para acordo com os critérios da legislação, 
garantir o acesso e a permanência dos (as) garantindo o acesso desses aos diferentes . 
alunos (as) com deficiência por meio da níveis e modalidades de ensino, i 
adequação arquitetônica, da oferta de acompanhados por monitores; ' 
transporte acessível e da disponibilização de 1' 

material didático próprio e de recursos de 15. Garantir, em cinco anos, a observância e o 
tecnologfa assistiva, assegurando, ainda, no cumprimento da legislação de ínfr;;iestrutura i 
contexto. e?co!ar, em tod;;is as eta:pas, níveis e das esi:;olas, conforme ~stpbelecido nas : 

, modal!dades de ensino, a identificação dos normas da ABNT (Associação Brasileira de 

) 

E
' ( ) alunos (as} com altas habilidades ou Normas Técnicas) e respectí\IO-Sistema de 

rdotação; Ensino, para o recebimento e permanência 

,~---------------~d,os alunos com ne~~ssidades _educacío~~-'ísc..l~------------------1! 
L -"-J 



) ) 

--------------- -~--~--·····---------,--
especiais. 

4. 7) garantír a oferta de educaç~o bilingue, 
em Ungua Brasilelra de Sinais ~ LtBRAS como 
primeíra língua e na modalidade escrita da 
Ungua Portuguesa como segunda língua, aos 
(às) alunos (as} surdos e com deficiência 
auditiva de O {zero) a 17 (dezessete} anos, em 
escolas e classes b11íngues e em escolas 
inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 
S.626. de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 
24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, bem como a adoção 

24. Cumprimento dos decretos federais 
3298/99 (dispõe sobre a integração e 

' proteção da pessoa - com deficiência) e : 
5296/04 (~!spõe sobre acessibilidade); --+---
7. Organizar programas que viabilizem 
parcerías com as áreas de assistência social, 
cultura, ONGs e redes de ensino, para tornar 
disponíveis em estabelecímentos de ensino, , 

' quando necessário, livros falados, em Braille ' 
e com caracteres ampllados, além da i 
comunicação alternativa suplementar que 
apresentam necessidades especlais sensoriais 
e motoras; 

14. Implantar o ensino de língua Braslleíra de · 
Sinais - LIBRAS, para todos os alunos surdos · 
e, gradativamente, para seus familiares, 
demais alunos e profissionais da Unidade 
Escolar, mediante programa de formação; 

do Sistema Braille de leitura para cegos e 
24 

C . t d ; 1 d · · 
. umpnmen o os vecretos e era1s , 

surdos-cegos; 1 

'---··-···-------

, 3298/9.9 {dispõe . sobre ·ª· integração e 
proteção da pessoa com deficiência) e . 
5296/04 (dispõe sobre acesslbilldade); 

' 

i 
i 26. Em cumprimento: ... ~'...:cl•:ig"is=·l-oaç,,.ã::o:..o•c::x::is::te::n.::t:::•,_, .ci ·-----------



) ) 

----
·1 promover a sinalização das escolas, utilizando 

1

. 
comunicação alternativa como líbras., Braílle e 

'. outros recursos; ··--·--·--------+\ ~2~4.c. =c~u"m"p"n~. m=en'-t-o--do-,--d-e-cretos federa-is__,_\ __ _ 

1 
3298/99 (dispõe sobre a integração e 
proteção da pessoa com deficléncia) e ! 
5296/04 {dispõe sobre acessibilidade); 'i 

1
4,8) garantir a oferta de educação inc1usíva, 

, vedada a exclusão do ensino regular sob 
: alegação de deficiência e promovida a 
1 articulação pedagôgica entre o ensino regular 
: e o atendimento educacional especializado; 

4.8} garantir a oferta de educação inclusíva, 
OBJ 21 (Educação Infantil} Estabelecer ' vedada a exclusão do ensino reguiar sob ' 
condições para a inclusão das crianças rom alegação de deficiência e promovida a , 
deficiência, com apoio de especialistas e articulação pedagógica entre o ensino regular 
cuídadores, detiníndo o número máximo de e o atendimento educacional especializado; 
crianças pot sala, imóvel, mobiliário, material 
pedagôgico adaptado, espaço físlco acessível, 
orientação, supervisão e alimentação; 

-~.-~.-~.~--------.+------------------+------------------~ 4.9) fortalecer o acompanhamento e o 17. Garantir que os recursos destinados à 
monitoramento do acesso à escola e ao , Educação Especfal, na Rede Pública, _ 
atendimento educacional especializado, bem \ assegurem a manutenç:ão e ampliação dos I' 

como da permanência e do desenvolvimento , programas e serviços destinados aos alunos 
escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, 

1

1 com deficiência; i 
transtornos globais do desenvolvimento e ·1 

altas habilidades ou superdotação , 19. Garantir a formação continuada e espaços 
benefic_iários (as) de prpgramas de 1 de _dl~cussão permanent~s a todos os : 
transferência de renda, juntamente com o funcíonários da escola para o tema Escola j 
combate às situações de discrimínação, , Inclusiva, abrangendo a pessoa com ' 
preconceito e violência, com vistas ao \ deficiência, diversidade sexual e outros~• ' 
estabelecimento de condições adequadas _ realídade da escola que se fizerem '·------------· ~------··--··--···---.- ----··--··--· --··--··--· -- ___, 



para o sucesso educacional, em colaboração 
com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, 
à adolescência e à juventude; 

) 

necessárias; 

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

23. Criação de um colegiado regulador 
composto por órgãos/profissionais da área da 
educação inclusiva e afins( dirigentes 
educacionais, instituições conveniadas, 
equ·1pe escolar, família e representantes de 
conselhos dentre outros) para definir o 
encaminhamento do sujeito de 
direitos/educando, após avaliações, ao ensino 
especializado substitutivo, ensino comum e 
serviços de apoio à inclusão; 

28. Participação 
desenvolvimento de 

permanente no 
projetos sociais visando 

a efetivação do processo de inclusão na 
comunidade escolar; 

31. Oferecer apoio psicológico aos 
profissionais da educação e familiares dos 
alunos com necessidades educacionais 
especiais. 

4.10) fomentar pesquisas voltadas para o 13. Firmar parcerias junto às Instituições de 

) 
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) ) 

·--·--·~--· 

·1 desenvolvimento de metodologias, materiais Ensino Superior e de Referência na ârea da 1 

didáticos, equipamentos e recursos de pessoa com deficiência para o 
, tecnologia assistiva, com vistas à promoção do desenvolvímento de programas e projetos de 

1

. ensino e da aprendizagem, bem como das formação continuada para os professores da 1· 

condições de acesslbilidade dos {as} Educação Especial e Cuídadores, Professores 
• 
, estudantes com deficíêncía, transtornos da Educação Infantil, Fundamental e EJA dos ! 

globais do desenvolvimento e altas setores públicos e privados, bem como das 1· 

habilidades ou superdotação; ; lnstítuições de cunho filantrópico; 

20. Previsão orçamentária, segundo Planos 
Plurianuais da Educação, garantindo a 
execução permanente de cursos de formação 
e produção de material de apoio às escolas e 
aos professores, versando sobre temas 1 
vinculados a estigmatizacão, preconceito, 
diversidade sexual e questões étnicas raciais, . 
dentre outros; i 

1
4~-~promo~;;:-o-- dese~volviÍnentO- de 

1

·--·--·------··--··-----r4.11; - promo~--oti€senvo1Vimento de 

pesquísas ínterdiscíp!inares para subsidiar a J pesquisas interdísciplínares para subsidíar a 
1 

: formulação de políticas públicas intersetoriais . ' formulação de políticas públícas intersetoriais 
1 que atendam as especifícidades educacionais 1 que atendam as espec;ficidades educacionais 
. de estudantes com deficiência, transtornos de estudantes com deficiência, transtornos 
! globais do desenvolvimento e altas globais do desenvolvimento e altas habilidades l habtli~~des ou superdotaç~o. que requeiram j _ . . . .ºY superdotação que_ r~queiram medidas de. 

~dldas de aten~íment.o esp~~ialíza~·~·--·~-··~-·--·--·--·- ate_ndlme:~to €SJ?€Cialíz_ado; ~----·,·--··' 

1
4.12) promover a articulação intersetorial , 21. Promover ações intersetoriais para 
entre órgãos e políticas públicas de saúde, 1 aproximar áreas da Educação, Cultura, Saúde 

j ass.lstênci_a socí.~.~ire!tos hun:anos, Cf!.!__ e J_!JStiça __ com ___ vista~-~~-- com~~~~~ 



) 

parceria com as famílias, com o fim de 1 pÍeconceito e à <iiscrimiÔação; 
desenvolver modelos de atendimento ' 
voltados à continuidade do atendimento 
escolar, na educação de jovens e adultos, das 

' pessoas com deficiência e transtornos globais 
do desenvotvimento com idade superior à 
faixa etária de escolarização obrigatória, de 

1 lo:~~:: assegura.' a atenção integral ao longo 

13} apoiar a ampliação das equipes de 1 

1 profissionais da educação para atender à \ 
demanda do processo de escolarização dos , 
(das} estudantes com deficiência, transtornos i 

; globais do desenvofvimento e altas 14. Implantar o ensino de Língua Bra~íleira de 
habílidades ou superdotação, garantindo a Sinais - LIBRAS, para todos os alunos surdos 
oferta de professores (as} do atendimento : e, gradativamente, para seus famillares, 

' educacional especfalizado, profisslonals de demais alunos e profissionais da Unidade 
apoio ou auxiliares, tradutores (as) e Escolar, mediante programa de formação; 
intérpretes de Libras, guias-intérpretes para 

1

. 
surdos-cegos, professores de Libras, 
prioritariamente surdos, e professores 

) 

1-·· 
. -1 

' 

1 

l>iJ!r1i.u~ --·-·-·-·--··--· ·--··--·--·---------;------------··--··--
4.14) definir, no segundo ano de vigência 
deste l;>NE, indicadores de qu.alidade e política 
de avaliação e superv1sao para o 
funcionamento de instituições públlcas e 
privadas que prestam atendimento a alunos 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

com ___ defici~_~cia, -~ransto_~_nos !!!oba~-- do-~··--·-··-···---··---··--·-··---··--··---·---·--·-·------·----~ 



) 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

su erd~t~•~ç=ãº=''--~~~~~~~~~~~-t-~~~~--~~~~· 
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 \ 

1 
pessoas com deficiência, transtornos globais : 
do desenvoJvimento e altas habilidades ou j 

: superdotação de O (zero} a 17 {dezessete) 

) 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

anos; 
4.16 incentivar a inclusão nos cursos de : 

1 licenciatura e nos demais cursos de formação 
para profissionais da educação, inclusive em 
nível de pós-graduação, observado o disposto 

---1--··-·-·-·-1 
\

, no caput do art. 207 da Constituição Federal, 
dos referenciais teóricos? das teorias de 
aprendizagem e dos processos de ensino
aprendizagem relacionados ao atendimento 
educacional de alunos com deficiência, 
transtornos globaís do desenvolvimento e ' 

16. !ncEntivar e articular, junto às Instituições 
de Ensino Superior, a inclusão ou ampliação 
de habilitação específica em níveis de : 
graduação e pós-graduação para formar j' 

pessoal em Educação Especial; 
1 

altas habilidades ou s~perd>:?tação;·--·--+-------------------+----· 
4.17) promover parcerias com instituíções 1, Promover programas gratuitos destinados : 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas 1· a oferta da atenção inicial para crianças com 
sem ffns lucrativos, converii~das com o poder f)eçessidades educaciQnqis especiais e/ ou. 
público, visando a ampliar as condições de i crianças com deficiência em parceria com 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

apolo ao atendimento escolar integral das \: áreas da saúde, considerando equipe míníma 
1 ~;ssoas com deficiência, transtornos globais de psicologia, fonoaudiologia, terapia 
~. desenvolvimento e altas habilidade~~~cupa~!onal,. ftsiote,rapía ~ assis!êncía .. social,. 

·--·--·---------~ 



superdotação matriculadas nas redes públicas quer seja em escolas de educação infantil, em 
de ensino; creches ou instituições especializadas. 

2. Ampliar convênio com as entidades 
assistenciais com o Poder Público, que atuam 
no atendimento etn caráter substitutivo e/ou 
complementar e de avaliação dos alunos com 

4.18) promover parcerias com inst ituições 
necessidades especiais no campo da 

de 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

aprendizagem originais inclusive 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

deficiência física, sensorial, mental, 
público, visando a ampl iar a oferta de 

intelectual, auditiva, múltipla, transtorno 
formação continuada e a produção de global do desenvolvimento e de 
material didático acessível, assim como os 
serviços de acessibilidade necessários ao 
pleno acesso, participação e aprendizagem 
dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação matriculados na 
rede pública de ensino; 

4·.19) promover parcerias com instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
ser:n fins lucrativos, conv~n!adas com o poder . . 
público, a fim de favorecer a participação das 

. . 

famílias e da sociedade na . construção do 
sistema educacional inclusivo. 

1 Meta 5 - alfabetizar todas as crianças, no li 

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; 

4.19) promover parcerias com instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

. sem fins lucrativos,. cçmveniadas com o p9qer . . 

público, a fim de favorecer a participação das 
·famílias e da sociedade na construção do. 
sistema educacional inclusivo. 

li Meta 5 - alfabetizar todas as crianças, no 
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máximo, até o final do 32 (terceiro) ano do 1 1 máximo, até o final 
ensino fundamental. _ ensino fundamental. 

~,=======E=st=ra=t=é=g=ia=s=P=la=n=o=N=a=c=io=n=a=l=:======~ll:~======E=s=t=ra=t=ég=l=as==Pl=a=n=o=M=u=n=l=ci=p=a=l====~ll 

do 32 (terceiro) ano do 

5.1) estruturar os processos pedagógicos · de 
alfabetização, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os com as 
estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos (as) professores 
(as) alfabetizadores e com apoio pedagógico 
específico, a fim de garantir a alfabetização 
plena de todas as crianças; 
5.2) instituir instrumentos de avaliação 
nacional periódicos e específicos para aferir a 
alfabetização das crianças, aplicados a cada 
ano, bem como estimular os sistemas de 
ensino e as escolas a criarem os respectivos 
instrumentos de avaliação e monitoramento, 
implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final 
do terceiro ano do ensino fundamental; 
5.3) selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a alfabetização 
de .crianças, assegurada . a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, bem como 
o acompanhamento dos · resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas, 
devendo ser disponibilizadas, 

Cotejamento 

5.1) e·struturar os processos pedagógicos de 
alfabetização, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os com as 
estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos (as) professores 
(as) alfabetizadores e com apoio pedagógico 
específico, a fim de garantir a alfabetização 
plena de todas as crianças; 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a alfabetização de crianças, 

. . assegurada a diversidade de métodos. e 
propostas pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas 
de ensino em que forem aplicadas, devendo 
ser disponibilizadas, preferencialmente, como 



preferencialmente, como recursos 
educacionais abertos; 
5.4) fomentar o desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), 
consideradas as diversas abordagens 
metodológicas e sua efetividade; 
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 comunidades quilombolas; 
5.6) promover e estimular a formação inicial e 
continuada de professores (as) para a 
alfabetização de crianças, com o 
conhecimento de novas tecnologias 
educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre 
p.rQgramas de pós-graçlu.ação stricto sensu e. 
ações de formação continuada de professores 
(as) para a alfabetização; 
5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com 
deficiência, considerando as suas 

recursos educacionais abertos; 

5.4) fomentar o desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas ·inovadoras que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), 
consideradas as diversas abordagens 
metodológicas e sua efetividade; 
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 comunidades quilombolas; 
5.6) promover e estimular a formação inicial e 
continuada de professores (as) para a 
alfabetização de crianças, com o conhecimento 
de novas tecnologias educacionais e práticas 
pedagógicas inovadoras, estimulando a 
articulação entre programas de pós-
graduação stricto .sensu e ações de forr:nQção 
continuada de professores (as) para a 
alfabetização; 
5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com 
deficiência, considerando as suas 
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especificidades, inclusive a alfabetização 
bilíngue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal. 

Meta 6 - oferecer educação em tempo 
integral em, no m"ínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

Estratégias Plano Nacional: li 

META 1 (Educação Infantil): Universalizar, atE 
2016, ó atendimento escolar ·da população dE 
O a 5 anos e ampliar, até 2020, a oferta dE 
educação infantil de forma a atender a 50% dé 
população até 3 anos, em períodc 
integral/parcial, opcional à família de acorde 
com a demanda da cidade e com garantia dE 
qualidade. 

Estratégias Plano Municipal li 
OBJ 17 (Educação Infantil). Manter o 
atendimento parcial e integral das crianças de 
O a 3 anos e adotar, até o final da década, 

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta 
progressivamente, o atendimento para toda< 

de educação básica pública em tempo 
as crianças de 4 e 5 anos, garantindo-se 

integral, por meio de atividades de 
padrões de qualidade estabelecidos, de acordo 

acompanhamento pedagógico e 
com as necessidades da demanda; 

multidisciplinares, inclusive culturais e 
esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou 
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 
superior a 7 (sete) horas· diárias durante todo 
o ano letivo, com a ampliação progressiva da 
jornada de professores em úma única escola; 

27 (Educação Infantil) Especificar a carga 
horária de atendimento, se há espaço físico e 
número de alunos ~~equado, infraestrut~r~, 
profissionais suficientes, atividades 
diversificadas com profissionais gabaritados 
que ofereçam qualidade nas escolas de 
período parcial/ integral; 

especificidades, inclusive a alfabetização 
bilíngue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal. 

Meta 6 - oferecer educação em tempo integral 
em, ·no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 
alunos (as) da educação básica. 

Cotejamento 
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OBJ 31 (Educação Infantil) Estabelecer rotina 
de período integral para renovar atitudes que 

respeitem a 1ndlvldua!idade, direitos e 
necessidades básicas da criança tais como: 
banhO, sono, allmentaçãó e atividades 
pedagógicas; 

DlR 2 (Ensino Fundamental) Garantir a 
expansão progressiva de atendimento, em 
periodo integral, à crianças e adolescentes 
nas redes públicas de ensino; 

OBJ 17 (Ensino Fundamental). Ampliar, i 
progressivamente, a jornada escolar, visando : 
expandir a escola de tempo integral, i 
funcionamento em periodo de pelo menos ! 

sete horas diárias, com garantia de• 
professores e funcionários em número : ~ " o "' suficie;.~_te para o aten~~!!lento; ~ 8 ::i:: 

~------ ,,. 
6.2) instituir, em regime de colaboração, 6.2) instituir, em regime de colaboração, ·"' z 

de construção de escolas de construção de escolas 1 .. 
programa com programa com 
padrão arquitetónico • de mobiliário padrão arquitetônico e de mobiliário 

1 
e; 

adequado para atendimento em tempo adequado para atendimento em tempo oC· 

integral, comunidades- íntegra!, prioritariamente comunidades 1 " priorítariamente em em 
11~.::' pobres ou com crianças em situação de 1 pobres ou com crianças em situação de 

vulnerabilidade social; i vulnerabilidade social; ir:; 6,3) institucionalizar e manter, em reglme de 6,3) Institucionalizar e manter, em regime de 1 
colaboração, programa nacíonal _d~ ampl~?ção colaboração, p-~-~_grama nacional E.e ampliação 

i1 ' 



~trutuFação das escolas públicas, por 1 
1 ~elo -da instalação de quadras poHesportivas, 

! laboratórios, inclusive de informática, espaços \ 
, para atividades culturais, bibliotecas, _ 

1

: auditórios, cozin_has, refeitórios, banheiros e 1 
outros equipamentos, bem como da produção 

- de material didático e da formação de : 

l '.ecursos humanos para a educação em tempo \ 
1ntegraJ; 

) 1 

e reestruturação ci~é"Scolas-- públicas, -por l 
meio da instalação de quadras pollesportivas~ 
laboratórios, inclusive de informática, espaços 
para atividades culturais, bibliotecas, : 
auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como da produção 

1
, de material dldático e da formação de recursos 
. humanos para a educação em tempo integral; 

6.4) fomentar a articulação da escola com os ' 6.4} fomentar a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos, culturais e : díferentes espaços educativos, culturaís e : 
esportivos e com equipamentos públicos, 1· esportivos e com equipamentos públicos, '. 
como centros comunitários, bibliotecas, _ como centros comunitários, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cinemas e · praças, parques, museus, teatros, cinemas e 

,_p~l~•~n~e~tá"r~io~s~;--~---·--·--·--· ·----·--·--·--·--·--· planet~ríos; ·--·--·------·--,--J 
6.5} estimular a oferta de atividades voltadas 6.5) estimular a oferta de atividades vottadas à 
à ampliação da jornada escolar de alunos ias) ampliação da jornada escolar de alunos (as) l.---.,,-i 
matriculados nas escolas da rede pública de \ matriculados nas escolas da rede pública de , 8 
educação básica por parte das entidades educação básica por parte das entidades · 

~ privadas de serviço social vinculadas ao 

1 

privadas de serviço social vinculadas ao "" 
sistema sindícal, de forma concomítante e em J srstema sindical, de forma concomitante e em 

1 
articulação com a rede públtca de ensino; · . articulação com a ~ede pública de e~sino; ---

.- 6.6) Úrlen!ar a ã-plicaçio dá"-gratuidade de que ! 
1

6.6} orientar a aplicação da gratuidade de que 

j' trata o art. 13 da ~ei nó 12.101, de 27 dg 
1 

, trata o art. 13 Qa Lei nº 12.101, de 27 de 
. novembro de 2009, em atividades de : ! novembro de 2009, em atividades de 

1

1 ampliação ·da Jornada escolar de alunos {as) 1 . j ampliação da jornada escolar de alunos· (as/ 
: das escolas da rede pública de educação j : das escolas da rede pública de educaç5o 
~~-si_ca_, __ d~r_m_•~_co_n_co_m_it_an_t•_e __ ef!'_i_-------------------~l _b_á_si_ca~,-~- forf!'~~nco~~~_: 

o 



articulação com a rede pública de ensino; 
6.7) atender às escolas do campo e de 
comunidades indígenas e quilombolas na 
oferta de educação em tempo integral, com 
base em consulta prévia · e informada, 
considerando-se as pecul iaridades locais; 

6.8) garantir a educação em tempo integral 
para pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na faixa etária 
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, 
assegurando atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar 
ofertado em sa las de recursos multifuncionais 
da própria escola ou em instituições 
especializadas; 
6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de 
permanência dos alunos na escola, 
direcionando a expansão da jornada para o 
efetivo trabalho escolar, combinado com 
atividades recreativas, esportivas e culturais. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, com 

·melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem 
de modo a atingir as seguintes médias 
nacionais para o ldeb: 

IDEB 1 

. . .. 

METAS PARA O IDEB 
2015 1 2017 

articulação com a rede pública de ensino; 
6.7) atender às escolas do campo e de 
comunidades indígenas e quilombolas na 
oferta de educação em tempo integral, com 
base em consulta prévia e informada, · 
considerando-se as peculiaridades locais; 

6.8) garantir a educação em tempo integral 
para pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 
17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e 
suplementar ofertado em salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas; 

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

2019 1 2021 

.,, " o ::i;, ,.- o 
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Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 
Anos finais do ensino fundamental 4,7 
Ensino médio 4,3 

1 Estratégias Plano Nacional: li 
7.1) estabelecer e implantar, mediante 
pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base 
nacional comum dos currículos, com direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e local; 
7.2) assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PNE, 
pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental e do ensino 
médio tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por 
cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PNE, 
todos os (as) estudantes do ensino 
fundamenta l e do · ensino médio tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado em 
relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano 
de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo 

5,5 
5,0 
4,7 

Estratégias Plano Municipal 1 

.. 

5,7 6,0 
5,2 S,S 
5,0 5,2 

Cotejamento 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

7.2) assegurar que: 
a) no quinto ano de vigência deste PNE, 

pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental e do ensino 
médio tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por 
cento), pelo menos, o nível desejável; 
b) no último ano de vigência deste PNE, todos 
os (as) estudantes do ensino fundamental e do 
ensino médio tenham · alcançaáo nível 
suficiente de aprendizado em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% 
(oitenta por cento), pelo menos, o nível 

.,, -o 
o ::o 
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) 

menos, o nível desejável; desejável; 
7.3) constituir, em colaboração entre a União, 7.3) constituir, em colaboração entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

um conjunto nacional de indicadores de um conjunto nacional de indicadores de 
avaliação institucional com base no perfil do ·avaliação institucional com base no perfil do 
alunado e do corpo de profissionais da alunado e do corpo de profissionais da 
educação, nas condições de infraestrutura das educação, nas condições de infraestrutura das 
escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, 
nas características da gestão e em outras nas características da gestão e em outras 
dimensões relevantes, considerando as dimensões relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino; especificidades das modalidades de ensino; 

7.4) induzir processo contínuo de OBJ 3 (Formação Valorização dos 7.4) induzir processo contínuo de 
autoavaliação das escolas de educação básica, Profissionais da Educação): Construir autoavaliação das escolas de educação básica, 
por meio da constituição de instrumentos de mecanismos de avaliação 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 
fortalecidas, destacando-se a elaboração de qualidade do ensino; fortalecidas, destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria planejamento estratégico, a melhoria contínua 
contínua da qualidade educacional, a OBJ 8 (Financiamento, Gestão Educacional e da qualidade educacional, a formação 
formação continuada dos (as) profissionais da regime de colaboração): Garantir a continuada dos (as) profissionais da educação 
educação e o aprimoramento da gestão participação da comunidade escolar na e o aprimoramento da gestão democrática; 
democrática; discussão e elaboração da proposta 

pedagógica, buscando sua avaliação e 
atualização periódica; 

Tema transversal: Gestão democrática, 
. controle social e participação (por todas as 

metas). 

7.5) formalizar e executar os planos de ações META NACIONAL PRESENTE EM VÁRIA 7.5) formalizar e executar os planos de ações 



) ) 

r--c--c·~-~----~---,---------~-----~--·,,--,---

articu!adas dando cumprimento às metas de ! METAS DO PLANO MUNICIPAL articuladas dando cumprimento às metas de 
qualidade estabelecidas para a educação : qualidade estabelecidas para a educação 
básica públíca e às estratégias de apoio ' 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 professores e 
professores e professoras e profissionais de professoras e profissionais de serviços e apoio 
serviços e apoio escolares, à ampliação e ao escolares, à ampliação e ao desenvolvimento 
desenvolvimento de recursos pedagógicos e à de recursos pedagógicos e à melhoria e 
melhoria e expansão da infraestrutura tisica expansão da infraestrutura físlca da rede 

' '. da rede escolar; escolar; . 
17,6} associaÍ·~.-p-re_s_t_a_çio de assiSiência 7,6) assoc-i-ar_a_p_r-es-t-ação de assistência técnica 

1 técnica financeíra à fixação de metas financeira à fixação de metas intermediárias, 
! intermediárias, nos termos estabelecidos nos termos estabelecidos conforme pactuação 

conforme pactuação voluntária entre os voluntária entre os entes, príorízando sistemas 
entes, priorizando sistemas e redes de ensino e redes de ensino com ldeb abaixo da médla 
com ldeb abaixo da média nacíonal; , nacional; 

: 7.7) aprimorar continuamente os ~ 7.7) aprimorar continuamente os instrumentos 
' Instrumentos de avaliação da qualfdade do de avaliação da qualidade do ensino 

ensino fundamental e médio, de forma a '. fundamental e médio, de forma a englobar o 
englobar o ensino de ciências nos exames j ensino de ciências nos exames aplicados nos 
aplicados nos anos finais do ensino : anos finais do ensino fundamental, e 
fundamental, e íncorporar o Exame Nacional ' incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, 

i .,, " I~ "' o 

1.~ f"l 
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!i <> 
' do Ensino Médio, assegurada a sua assegurada a sua universalização, ao sistema ' 

universalização, "º- sistema de avallaçãq da de avaliação .da educação básica, l;iem como 
educação básica, bem como apoiar o uso dos apoiar o uso dos resultados das avaliações 
-resultados das avaliações nacionais pelas : nacionais pelas escolas e redes de ensino para : 

escolas e redes de ensino para a melhoria de!' apedm.~=01,h001.craia5 ,· de··· seus ... proce···s·sos e prá.t .. i.cas 1 

seus processo~~ prá~icas p~dagógh.:as; -~-- ·--------____ t> to ___ _ __ 



) ) 

7.8} desenvolver indicadores específicos de 7.8} desenvolver indicadores específicos de 
avaliação da qualidade da educação especial, avaliação da quaildade da educação especial, 
bem como da qualidade da educação bilingue bem como da qualidade da educação bilíngue 

.J>ara surdos; . -~,--· ----------!-- ----------------- +'P=ª='=ªcc'.=".c'd=-o=sc;.; _________ ----; 
7.9}orientar as políticas das redes·e sistemas 7.9) orientar as políticas das redes e sistemas 
de ensino, de forma a buscar atingir as metas de ensino, de forma a buscar atingir as metas 
do ldeb, diminuindo a diferença entre as 1 do ldeb, diminuindo a diferença entre as 
escolas com os menores índices e a médla : escolas com os menores índices e a média 
nacional, garantfndo equidade da ' nacional, garantíndo equidade da 

! aprendizagem e reduzindo pela metade, até o aprendizagem e reduzindo pela metade, até o i 
; último ano de vigência deste PNET as último ano de vígência deste PNE, as ; 

diferenças entre as médias dos índices dos diferenças entre as médias dos índices dos ! 

Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Estados, lnclusive do Distrito Federal, e dos i 
Mu~!cípios; ~.~nicípios; 

7.10} flxar, acompanhar e divulgar ~ 7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente 
, bienalmente os resultados pedagógicos dos ! os resultados pedagógicos dos indicadores do 
; indicadores do sistema nacional de avaliação · sistema nacional de avaliação da educação 

da educação básica e do ldeb~ relativos às básica e do ldeb, relativos às escolas, às redes 
escolas, às redes públicas de educação básica públicas de educação básica e aos sistemas de 
e aos sistemas de ensino da União, dos ensino da União, dos Estados, do Distrito 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, Federal e dos Municípios, assegurando a 

: assegurando a contextualização desses contextualização desses resultados, com 
resultados, com relação a indicadores sociais relação a indicadores sociais relevantes, como : 

~ " 
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relevantes, comq QS de nível socloeconô.mico os de niv~! .socioeconómico das_ (amílias dos i 
das famílias dos {as) alunos {as), e a (as) alunos tas}, e a transparência e o acesso : 
transparência e o acesso público às público às Informações técnicas de concepção : 

1~ 
' informações técnicas de concepção e 1 e operação do sistema de avaliação; .... _J 

operação d~ sistema de ~valiação; 11 



7.11) melhorar o desempenho dos alunos da 
educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como 
instrumento externo · de · referência, 
internacionalmente reconhecido, de acordo 
com as seguintes projeções: 

PISA 
Média dos resultados em matemática, leitura e ciências 
7.12) incentivar o desenvolvimento, 
selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação infantil, o 
ensino fundamental e o ensino médio e 
incentivar práticas pedagógicas inovadoras 
que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, com 
preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas; 
7.13) garantir transporte gratuito para todos 
(as) os (as) estudantes da educação do campo 
na faixa etária da educação . escolar 
obrigatória, mediante renovação e 
padronização integral da frota de veículos,· de 
acordo com especificações definidas pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

7.11) melhorar o desempenho dos alunos da 
educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como 
instrumento externo · de referência, 
internacionalmente reconhecido, de acordo 
com as seguintes projeções: 

2015 2018 2021 
438 455 473 

7.12) incentivar o desenvolvimento, 
selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio e incentivar 
práticas pedagógicas inovadoras que 
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, com 
preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas 
de ensino em que forem aplicadas; 
7.13) garantir transporte gratuito para todos 
(as) os (as) estudantes da educação do campo 
na faixa etária da educação escolar: obrigatória, 
mediante renovação e padronização integral 
da frota de veículos, de acordo com 
especificações definidas pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
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fTécnologia - !NMffRO, e financiamento 1 

1 compartilhado, com participação da União \ 
! propcrclonal às necessidades dos entes \ 
\ federados, visando a reduzir a evasão escolar ! 
I e o tempo médio de deslocamento a partir de , 

cada situação local; \ 
G~4f desenvolver pesqulsas de modelos 
1 alternativos de atendimento escolar para a 

população do campo que considerem as 
especificidades locais e as boas práticas 
~~ionais e internacionais; 
7.15) universalizar, até o quinto ano de 
vigência deste PNE, o acesso à rede mundíai 
de computadores em banda larga de a!ta 
velocidade e triplicar, até o final da década, a 
relação computador/aluno (a} nas escolas da 1 

) ) 

ÍlNMETRO, e financiamento compartilhado, 1 
com participação da União proporcional às ! 
necessidades dos entes federados, visando a J 

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

7 .14) desenvolver pesquisas de modeios 
alternativos de atendimento escolar para a 
população do campo que considerem as 

, especificidades locais e as boas práticas 1 
_J_ nacionais e internacionais; : 

·---------·------- j 7.15) ~liza-r;-;t;-;Qu~-anó(i;1 

. vígêncía deste PNE, o acesso à rede mundíal de 1 
! computadores em banda larga de alta ! 

velocidade e trlplicar, até o final da década, a 
retação computador/aluno (a) nas escolas da 
rede pública de educação básica, promovendo 
a utilização pedagógica das tecnologias da 

, rede pública de educação básica, promovendo ' 
\ a utíliiação pedagógica das tecnologias da \ 
! informação e da comunicação; 1 
! 7.16) apoiar técnica e f.inaílce~rTieritea)·-·-----· 

informação e da comunícação; 
~~~-------~ 

7.16) apoiar técnica e financeiramente a 1 

1 

gestão escolar mediante transferência direta 
de recursos financeiros ã escola, garantindo a 

1 participação da comunidade escolar no 
) planejamento _e. na aplicação dos i:eçursos, 
1 visando à ampliação da transparência e ao 
j efetivo desenvolvimento da gestão 
1 democrátíca; 

gestão escolar mediante transferência direta ! 
de recursos financeiros à escola, garantindo a j 

participação da comunidade escolar no ! 
planejam.ento e na aplicação. dos recursos, 1 

\ visando à ampllação da transparência e ao ! 
- . 1 efetivo desenvolvimento da gestão 1 

_ 1 democrática; j 
----·---·------l.?-17~_mp!iar -1!:ograma_!_~~profunda~_!Ções 

Ir 



1 de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as 1 
etapas da educação básica, por melo de 1 
programas suplementares de material 1 
didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
7 .18) assegurar a todas as escolas públicas de 
educação básica o acesso a energia elétrica, 
abastecimento de água tratada, esgotamento 
sanitário e manejo dos resíduos sólidos, 
garantir o acesso dos alunos a espaços para a 
prática esportiva, a bens culturais e artísticos 
e a equipamentos e laboratórios de ciências e, 1 

) 

l em cada ediffcio escolar, garantir a 1 
J ace~sibílld_ade às pessoa~~m deficiência; _j_ _________________ _ 
l 7 .19) institucionalizar e manter~ em regime de 1 
( colaboração, programa nacional de 1· 

: reestruturação e aquisição de equipamentos 
! para escolas públicas, visando à equalização j 
l regional das oportunidades educacionais; ~ 

) 7.20} prover equipamentos e recursos \ 
1 tecnológicos digitais para a utílização 1 
1 pedagógica no ambiente escolar a todas as ! 
j escolas públicas da educação básica, criando, ! 

inclusive, meçanismos para implementação 
das condições necessárias para a 
universalização das bibliotecas nas instituições 
educacionais, com acesso a redes digitais de 
compu.tadore~L.!nclusiv~ inte~e_!L~~-

--~. 

) 

,-----------------~~ 1 de atendimento ao {à) aluno (a), em todas as -
li etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material l didáticoMesco!ar, transporte, alimentação e 
l assistência à saúde; -

1
7.18) assegurar a todas as escolas públicas de 
educação básica o acesso a energia elétrica, 1 
abastecimento de água tratada, esgotamento ! 
sanitário e manejo dos resíduos sólldo-s, ! 

' garantir o acesso dos alunos a espaços para a ! 
prática esPortíva, a bens culturais e artísticos e ! 
a equipamentos e laboratórios de ciências e, J 

em cada edifício escolar, garantir a -
acessibilidade às pessoas com deficiência; __ 

META NACIONAL 

1 

--' 
! 7.20) prover equipamentos e recursos ( 
! tecnológicos digitais para a utilização i 

pedagógica no ambiente escolar a todas as j 

li escolas públicas da educação básica, criando, ! 
inclusive, , mecanismos para _ iij'iplementação [ 

l das condições necessárias para a ! 
/ universallzaç:Jo das bibliotecas nas -instituições ! 
i educacionais, com acesso a redes digitais dej 
1 computadores, inclusive a internet;-------



7.21) a União, em regime de colaboração com 
os entes federados subnacionais, 1 

estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos 1 
contados da publicação desta lei, parâmetros ! 
mínimos de qualidade dos serviços da \ 
educação básica, a serem utilizados como J 

) ) 

META NACIONAL l 
1 

referência para Infraestrutura das escolas, j 1 
recursos pedagógicos, entre outros insumos 1· 1 
relevantes, bem como Instrumento para 1 1 

adoção de medidas para a melhoria da 1 1 
1 qualidade do ensino; 

1 7.22) informatizar integralmente a gestão das G2) informatizar integralmente a gestão das 
t escolas públicas e das secretarias de educação l escolas públicas e das secretarias de educação l 
, dos Estados, do Distrito Federal e dos dos Estados, do Distrito Federal e dos 1 
! Municípios, bem como manter programa Municípios, bem como manter programa 1 
\ nacional de formação inicial e continuada para nacional de formação inicial e continuada para \ 
l o pessoal técnico das secretarias de educação; o pessoal técnico d~tarias de e~o; ~ 
1 7.23) garantir polítlcas de combate à violência I 7 .23) garantir po!iticas de combate à violência I 
1 na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 

1 
na escola, incluslve pelo desenvolvimento de 

j ações destinadas à capacitação de educadores \ ações destinadas à capacitação de educadores 
para detecção dos sinais de suas c~usas, como 1 para detecção dos sinais de suas causas, como 
a violência doméstica e sexuat, favorecendo a ' a violência doméstica e sexual, favorecendo a 
adoção das providências adequadas para li 1 adoção das providêncías adequadas para 
promover a co11strução da cultura dfi! pa<: e um . promover a construção da cu!_tura de paz e um 
ambiente escolar dotado de segurança para a 1 ! ambiente escolar dotado de segurança para a 1 

~~~~0:::i:~entaí~ft1ca~ de inc1Usão ~----·--------·----· ---+-~~~~n~::1:;m;ntafP01iticas d-e ínC1usão e~ 
permanência na escola para adolescentes ~~---------------------_lper~nênci~~__!,SCO~pa~ adole2.:entes _ __!J 



) ) 

! jovens que se encontram em regime de I 1 jovens que se enContram-erll-regim;; de 1 
1 liberdade assistida e em situação de rua, l nberdade assístlda e em situação de rua, ( 
J assegurando os princípios da lei nº 8.069, de ! assegurando os princípios da lei n9. 8.069, de j 
1 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do \ 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do 

1 
j·Adole~ente;___ - ------------- \ Adole~~te;~ -! 7.25) garantir nos currlculos escolares 12. (DESJGUALDADES? DISCRIMINAÇÕES E! 7.25) garantlr nos currículos escolares 
1 conteúdos sobre a história e as culturas afro- DIVERSIDADES}, Elaborar um plano de conteúdos sobre a hístória e as culturas afro-
' 1 brasileira e indígenas e implementar ações formação na temática História e Cultura brasileira e indígenas e implementar ações 
l educacionais, nos termos das Leís not 10.639, Afro-Brasileira e Africana, para promover educacionais, nos termos das Leís !')eis 10.639, 

de 9 de janeiro de 2003. e 11.6451 de 10 de I a capacitação dos Profissionais da de 9 de Janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de l 
março de 2008. assegurando-se a I Educação de todos os níveis de ensino março de 2008, assegurando-se a ! 
implementação das respectivas diretrizes ! visando implementar a lei Federal Implementação das respectivas diretrizes ) 
curriculares nacionais, por meío de ações \ 10.639/2003 em dois anos. curriculares nacionais, por meio de ações 1 
colaborativas com fóruns de educação para a I 1 colaborativas com fóruns de educação para a 1 

diversidade étnico-racial, conselhos escolares, \ fdiversidade étnico-racial, conselhos escolares,1 
e~e~~a sociedad~---1----~-~- -~-~- ____ --~-- equipes pedagógicas e a sociedade civil; 
7.26) consolidar a educação escolar no campo META NACIONAL 
de Populações tradic1ona1s, de populações \ 

1 itinerantes e de comunidades indígenas e 1 

1 quilombolas, respeitando a articulação entre 1 
\ os ambientes escolares e comunitários e 
! garantindo: o desenvolvimento sustentável e 1 

! preservação da identidade cultural; a l 
\ participação. d.a comunidade na definição do 1 

1 modelo de organização pedagógica e de J 
j gestão das instituições, consideradas as 1 
J práticas socioculturais e as formas particulares 1 

t.E,e ºC~~~zação _'!~~empo~~-~ert .. ~~J~_i~ng~~_l~~-·~-~--·~~--·----·-~ 



) ) 

CducaçãOintãntu enõS~;nos iniciais ciO eosin-;;r--~----
fundamentat, em língua materna das 1 
comunidades indígenas e em língua 1 

~--1 

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

1 

1 
formação inícial e continuada de profissionais \ 
da educação; e o atendimento em educação ! 

' 
1 

1 e~etial; 1 
7 ,27) desenvolver currículos e propostas l 
pedagógicas específicas para educação escolar 1 
para as escolas do campo e para as 

MOA NACIONAL --i 
comunidades indígenas e quilombolas, 
incluindo os conteúdos culturais 

1 
correspondentes às respectivas comunidades 

I e considerando o fortalecimento das práticas 
! socíoculturais e da língua materna de cada 

1 
comunidade indígena, produzindo e 

1 disponibilizando materiais didáticos 
1 específicos, Inclusive para os {as) alunos {as) 

(_.COmdeficiêncl!!._ _____ ~~~~~~~-+~~~~~~. 
j 7.28) mobílizar as famílias e setores da 7.28} mobilizar as famílias e setores da 
I sociedade civil, articulando a educação forma! sociedade civil, articulando a educação formal 
! com experiências de educação popular e 1 com experiências de educação pcputar e 
l cidadã, cofl) Qs propósitos de que. a. educação ! cidadã, .com os propósitos l;Je. que a educação 
1 seja assumida como responsabl!ldade de 1 seja assumida como responsabilidade de todos 
1 todos e de ampliar o controle social sobre o 1 e de ampliar o controle social sobre o 
\ cumprimento das políticas públicas ! cumprimento das politicas púbticas 
1 educacionais; ! l educacionais; 

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



; 7 .29) promover a articulação dos programas , 
. da área da educação, de âmbito local e ! 
\ nacional, com os de outras áreas, como saúde, j 

trabalho e emprego, assistência social, \ 
esporte e _cultura, possibilitando a criação- de · 
rede de apolo integral às famílias, como 
condição para a melhoria da qualidade 

educaclonal; ---·-----
7 ,30) uníversalizar, mediante articulação 
entre os órgãos responsáveis pelas áreas da 
saúde e da educação, o atendimento aos {às} 
estudantes da rede escorar pública de 
educação básica por meio de ações de 
pre~çã<?!-~~oIT!oção e at~ção~~ saúde;_ \ 
7 .311 estabelecer ações efetivas 

1 especificamente voltadas para a promoção, \I 

! prevenção, atenção e atendimento à saúde e 
1 

1
, à Integridade física, mental e emocional dos j 
I (das) profissionais da educação, como j 

) 

1

. condição para a melhoria da qualidade \ 

educacional; ----~---+----------
\7.32) foÍtalecer, com -;-colaboração técnica e 1 
' ! financeira da União, em articulação com o 
1 sistema n9cjonal de avaliação,. o.s sistemas 
\ estaduals de avalíação da educação básica, 

com participação, por adesão, das redes 
1 municipais de ensino, para orientar as 
1 políticas públicas e as práticas pedagóglças, 

) 

\ 7,29) promover a articulação dos programas 
1 da área da educação, de âmbito local e 

nacional, com os de outras áreas,. como saúde, 1 
trabalho e emprego, assistência soclal, esporte i 
e cultura, possibilitando a criação de rede de 1 

apoio integral às famíl!as, como condição para 1 
a melhoria da qualidade educacional; 

7.30) universalizar, mediante articulação entre 
\ os órgãos responsáveis pelas áreas da saUde e 

da educação, o atendimento aos {às) 
estudantes da rede escolar pública de ! 
educação básica Pot melo de ações de ! 

-----~erev!~ão, pro_!!'l~~~~-~~te~ção à saúde;_·-i 
, 7.31} estabelecer ações efetivas 

especificamente voltadas para a promoção, 1 
prevenção, atenç3o e atendimento à saúde e à 
integridade física, mental e emocional dos 
{das~ profisslonais da educação, como 
condição para a melhoria da qualidade 

edu~ion~-------- I 
------+7 .32) fortalecer, com a colaboração técnica e 

financeira da União, em articulação com o 1 
' \ sisterna nacional de avaliação, os sistemas ! 

! estaduais de avaliação da educação básica, I 
. com participação, por adesão, das redes 

municipais de ensino, para orientar as políticas 1 

públicas e as práticas pedagógicas, com o 



com o fornecimento das informações às 
escolas e à sociedade; 
7.33) promover, com especial ênfase, em 
consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e· da Leitura, a formação de 
leitores e leitoras e a capacitação de 
professores e professoras, bibliotecários e 
bibliotecárias e agentes da comunidade para 
atuar como mediadores e mediadoras da 
leitura, de acordo com a especificidade das 
diferent es etapas do desenvolvimento e da 
aprendizagem; 
7.34) instituir, em articulação com os Estados, 
os M unicípios e o Distrito Federal, programa 
nacional de formação de professores e 
professoras e de alunos e alunas para 
promover e consolidar política de preservação 
da memória nacional; 
7.35) promover a regulação da oferta da 
educação básica pela iniciativa privada, de 
forma a garantir a qualidade e o cumprimento 
da função social da educação; 

7.36) estabelecer políticas de estímulo às 
escolas q.ue melhorarem o desempenho no 
ldeb, de modo a valorizar o mérito 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) 

fornecimento das informações às escolas e à 
sociedade; 
7.33) promover, com especial ênfase, em 
consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, a formação de 
leitores e leitoras e a capacitação de 
professores e professoras, bibliotecários e 
bibliotecárias e agentes da comunidade para 
atuar como mediadores e mediadoras da 
leitura, de acordo com a especificidade das 
diferentes etapas do desenvolvimento e da 
aprendizagem; 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

7.36) estabelecer políticas de estímulo às 
. . escolas que melhorarem . a desempenho no 

ldeb, de modo a valorizar o mérito 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) 
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anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 
(doze) anos de estudo no último ano de 
vigência deste Plano, para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no 
País e dos 25% (vinte e cinco por cento)"mais 
pobres, e igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE. 

f Estratégias Plano Nacional: 

8.1) institucionalizar programas e desenvolver 
tecnologias para correção de fluxo, para 
acompanhamento pedagógico individualizado 
e para recuperação e progressão parcial, bem 
como priorizar estudantes com rendimento 
escolar defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais 
considerados 
8.2) implementar programas de educação de 
jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora 
da escola e com defasagem idade-série, 
associad~s . a outras estratégias_ q.ue garantam 
a continuidade da escolarização, após a 
alfabetização .inicial; 

8.3) garantir acesso gratuito a exames de 
certificação da conclusão dos ensinos 

li Estratégias Plano Municipal li 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 
(doze) anos de estudo no último ano de 
vigência deste Plano, para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no 
País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 
pobres, e igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE. 

Cotejamento 

8.1) institucionalizar programas e desenvolver 
tecnologias para correção de fluxo, para 
acompanhamento pedagógico individualizado 
e para recuperação e progressão parcial, bem 
como priorizar estudantes com rendimento 
escolar defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais 
considerados 
8.2) implementar programas de educação de 
jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora 
da escola e com defasagem idade-série, 
as~o~iados a outras estra~é~ias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a 
alfabetização inicial; 
8.3) garantir acesso gratuito a exames de 
certificação da conclusão dos ensinos 
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fundamental e médio; fundamental e médio; 
8.4) expandir a oferta gratuita de educação 8.4) expandir a oferta gratuita de educação 
profissional técnica por parte das entidades profissional técnica por parte das entidades 
privadas de serviço social e de formação privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, de profissional · vinculadas ao sistema sindical, de. 
forma concomitante ao ensino ofertado na forma concomitante ao ensino ofertado na 
rede escolar pública, para os segmentos rede escolar pública, para os segmentos 
populacionais considerados; populacionais considerados; 
8.5) promover, em parceria com as áreas de 8.5) promover, em parceria com as áreas de 
saúde e assistência social, o acompanhamento saúde e assistência social, o acompanhamento 
e o monitoramento do acesso à escola e o monitoramento do acesso à escola 
específicos para os segmentos populacionais específicos para os segmentos populacionais 
considerados, identificar motivos de considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar com os Estados, o absenteísmo e colaborar com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios para a Distrito Federal e os Municípios para a garantia 
garantia de frequência e apoio à de frequência e apoio à aprendizagem, de 
aprendizagem, de maneira a estimular a maneira a estimular a ampliação do 
ampliação do atendimento desses (as) atendimento desses (as) estudantes na rede -n ""O 

~e_s_t_u_d_a_nt_e_s_n_a_r_e_d_e_p_ú_b_li_c_a_re_g_u_l_ar_d_e~e_n_si_n_o_; __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-p_ú_b_li_c_a_re_g_u_l_ar~de~e_n_si_n_o_;~~~~~~~-- ~ ~ 
8.6) promover busca ativa de jovens fora da 22. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - j; 0 

Vl z 
escola pertencentes aos segmentos EJA). Estabelecer uma parceria com a '° 
populacionais considerados, em parceria com SEBES para a busca ativa de alunos para 
as áreas de assistência social, saúde e frequentarem a escola; 
proteção à juventude . . 

270 



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 
dest e PNE, erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa 
de analfabetismo funcional. 

1 Estratégias Plano Nacional: li 
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; 

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos 
com ensino fundamental e médio 
incompletos, para identificar a demanda ativa 
por vagas na educação de jovens e adultos; 

9.3) implementar ações de alfahetização de 
jovens e adultos com garantia de continuidade 
da escolarização básica; 

1. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA). 
Estabelecer programas, 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). 
Assegurar e ampliar a oferta pública e 
gratuita de Educação de Jovens e Adultos, 
equivalente ao Ensino Fundamental e Médio 
presencial, para a população a partir de 15 
anos, que não tenha atingido esses níveis de 
escolaridade; 

7. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA). 
Realizar Censo Escolar Municipal, a cada 3 
anos, de maneira a mapear demanda social 
por EJA, buscando detectar a população não 
escolarizada ou com baixa escolaridade, de 
maneira a subsidiar o planejamento de ações 
e ·de oferta de vagas nas diversas 
modalidades da EJA. 

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 reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa 
de analfabetismo funcional. 

Cotejamento 

9.3) implementar ações de alfabetização de 
jovens e adultos com garantia de continuidade 
da escolarização básica; 
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9.4) criar benefíclo adicional no programa i 
nacional de transferência de renda para ; 
jovens e adultos que frequentarem cursos de 
alfabetização; 

, 9.5) realizar chamadas públicas regulares para 
'i edutação de jovens e adultos, promovendo~se 

busca ativa em regime de colaboração entre 
: entes federados e em parceria com 
' : o anlzações da sociedade clvil; 

9.6} realizar avaliação, por melo de exames 
específicos, que permita aferir o grau de 
alfabetização de jovens e adultos com mais de 
15 (quinze) anos de idade; 
9.7) executar ações de atendimento ao (à} 
estudante da educação de jovens e adultos 
por meío de programas suplementares de 
transporte, alimentação e saúde, inclusive 
atendimento oftalmológico e fornecimento 
gratuito de óculos, em artlcufação com a área 
da saúde; 
9.8) assegurar a oferta de educação de jovens 
e adultas, nas etapas de ensino fundamental e 
médio, às pessoas privadas de liberdade em 
todos . . os estabelecirneQtos penais, 
assegurando-se formação específica dos 
professores e das professoras - e 
implementação de diretrizes nacionais em 

' regime de colaboração; 

) ) 

META NACIONAL 

9.5} realizar chamadas públicas regulares para 
educação de jovens e adultos. promovendo-se 1 

; busca ativa em regime de colaboração entre : 
entes federados e em parceria com 
organizações da sociedade civil; 
9.6) realizar avaliação, por meio de exames 
específicos, que permíta aferir o grau de 
alfabetização de jovens e adultos com mais de 
15 (quinze) anos de idade; 
9, 7) executar ações de atendimento ao (à) 

16. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - l estudante da educação de jovens e adultos por : 
EJA). Artlc;:u!ar as polítícas de educação de melo de programas suplementares de i 
jovens e adultos com outras áreas como transporte, alimentação e saúde, inclusive 1 
saúdey esporte, assistência social e cultura, i atendimento oftalmológico e fornecimento 

1 
r---. 

fortalecendo o atendimento em rede gratuito de óculos, em articulação com a área ; O -e 
da saúde; :C: 8 
9.8} assegurar a oferta de educação de jovens ,t;; z: 

' e adultos, nas etapas de ensíno fundamental e 1 1;3 

médio, às pessoas privadas de liberdade em 1 
todos os estab.eleclmentos penais,. J 
assegurando"se formação específica dos 
professores e das professoras e 
implementação de diretrizes nacionais em 
regíme de colaboração; 



9.9} apoiar técnica e financeiramente projetos 
inovadores na educação de jovens e adultos 
que visem ao desenvolvimento de modelos 
adequados às necessidades específicas 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 compatíbilizaçâo da jornada ! 
de trabalho dos empregados e das ! 

1 empregadas com a oferta das ações de 1 
1 alfabetização e de educação de jovens e 
1 adultos; ' 

\ 9.11) implementar programas de capacitação 1 
, tecnológica da população jovem e adulta, 1 ! dire<:ionados para os segmentos com bai)(OS l 

1 

níveis de escolarização formal e para os {as} 
alunos (as) com deficiência, articulando os 

1 sistemas de ensino, a Rede Federal de 
j Educação Profissional, Científica e 
1 Tecnológica, as universidades, as cooperativas 
l e as associações, por melo de ações de 
[ extensão desenvolvídas em centros 
1 vocacio.nais tecnológicos, . com tecnologias 
j assistivas que favoreçam a efetiva inclusão 
l social e produtiva dessa população; 

) ) 

l 9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos , 
j 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, 1 
pUblicos e privados, e os sistemas de ensino, ! 
para promover a compatibilização da jornada j 

1 de trabalho dos empregados e das empregadas j 
1 com a oferta das ações de alfabetização e de 1 
\ educação de jovens e adultos; 

j 9.11) implementar programas de capacitação 
1 tecnológica da população jovem e adulta, 
l direcionados para os segmentos com baixos 

níveis de escoiarizaçiio formal e para os (as) t---, 
alunos (as) com deficiência, articulando os g ~. 
:sistemas de ensino, a Rede Federal de ~ ' ' 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ·i"' ~ 
as un1vers1dades, as cooperativas e as 
assocíações, por meio de ações de extensão "' 

desenvolvidas em centros vocaciona1s \l' 
tecnológicos, com tecnologias assistivas qµe 
favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva 

dessa população; !~ 

l 



9.12) considerar, nas políticas públicas de 
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, 
culturais 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 Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal 

10.1) manter programa nacional de educação 
de jovens e adultos voltado à conclusão do 
ensino fundamental e à formação profissional 
inicial, de forma a estimular a conclusão da 
educação básica; 
10.2) ~xpandir as matrícul~s. na educação de 
jovens e adultos, de modo a articular a 
formação inicial e continuada de 
trabalhadores com a educação profissional, 
objetivando a elevação do nível de 

) 

9.12) considerar, nas políticas públicas de 
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, culturais 
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. 

li Cotejamento 1 

10.1) manter programa nacional de educação 
de jovens e adultos voltado à conclusão do 
ensino fundamental e à formação profissional 
inicial, de forma a estimular a conclusão da 
educação básica; 

. ~0.2) expandir as m~trículas na educação. d.e 
jovens e adultos, de modo a articular a 
formação inicial e continuada de trabalhadores 
com a educação profissional, objetivando a 
elevação do nível de escolaridade do 



) 

da 
·--·--·--··------~-~~----------~---~--~---- -

. trabalhador e da trabalhadora; : r escolaridade do--;=ahaJhador e 

, trabalhado_r_a~;------------·--t----

1

. 10,3) fomentar a integração da educação de 
jovens e adultos com a educação profissional, 

·--·--·----·-1·-1-0_.3_)_fo_m_e_n_ta_r_a--in-te_g_rá-çã-o-da_e_d_ué-aç_ã_o_de 

· em cursos planejados, de acordo com as 1 

1 
características do público da edu01ção de 
jovens e adultos e considerando as 

1

1 

especifícidades das populações itinerantes e 
do campo e das comunidades indígenas e 

• ~~~~:~~l:"Íis~~~~::ve na modalidade det~-·--··--··--··--·--·· 
. 10.4} amplíar as oportunidades profissionais í 

\

, dos jovens e adultos com deficíência e baixo 

1 
nível de escolarídade, por melo do acesso à 

j educação de jovens e adultos articulada à : 
~educação profissional; L ____________ _ 

10.S} implantar programa nacional de 1 
reestruturação e aquisição de equipamentos 
voltados à expansão e à melhoria da rede 
física de escolas públicas que atuam na 
educação de jovens e adultos integrada à 

! jovens e adultos com a educação profísslonal, 
em cursos planejados, de acordo ·com as 

características do público da educação de 1 
jovens e adultos e considerando as 
especificldades das popufações itinerantes e . 
do campo e das comunidades indígenas e i 
qui!ombolas, inclusive na modalidade_je 
educação a distância; 

=~-~--
10.4) ampliar as oportunidades profissionais ' 
dos jovens e adultos com deficiência e baíxo 
nível de escolaridade, por meio do acesso à 
educação de jovens e aduftos articulada à 

1 educação profissional; 1 METANACION~--

educação profissional, garantindo 
a~ssibilídade à pessoa com deffciên.~. 

--t-· 

1

10.6).estimular a diversificação curricular da ·----·--·--·-----.-1l-.l-0-.-6)_e_s_tí_nÍ_u_la_r_a_cti-v-~-rs-ifi-1ca_ç_ã_o_c_u_r_r_ic_u_la_r_d_a-; 
1 

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

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

. entre teoria e p__rátlca, nos eixos da ciência, do ·--···--··--··--···--· --~---te_o_r_i~ __ e_p_rá~_ic_a_, _no_s_e_ix_~~-d_a_cl_~_nc_ia_, _do 1 

-n " o "' r o :r Í' 
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) ) 

--------·~·--·--,----,-----

trabalho, da tecnologia e da cultura e 
----~·--·--·---------·--·-

~ trabalho, da tecnologia e da cultura e ; 
cidadania, de forma a organizar o tempo e o 
espaço pedagógicos adequados às 
ca~~-ct~ris~icas ~esses-alun~s e al.uc"~ª~'~; __ _ 
10.7) fomentar a produção de materlal 

\ didático, o desenvolvimento de currículos e 
, metodologias específicas, os instrumentos de 

avaliação, o acesso a equipamentos e 
laboratórios e a formação continuada de 
docentes das redes públicas que atuam na 

1 
educação de jovens e adultos artículada à 
educação profissional; , 

' 

1 

cidadania, de forma a organizar o tempo e o 
espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos e alunas; 

~---~---cc-----·--·-- --·--·--· 
4. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA). 10.7) fomentar a produção de material , 
Incentivar a construção de propostas didático, o desenvolvimento de currículos e \ 
polítíco~pedagógicas, considerando as faixas metodologias específicas, os Instrumentos de ' 
de idade, em conformidade com as avallação, o acesso a equipamentos e 1 

peculiaridades da etapa do ciclo de vida em laboratórios e a formação continuada de j 
que se encontram docentes das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos articulada à 
5. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA). educação profissional; 
Assegurar o fornecimento de material 
didático pedagógico aos alunos e 
professores, de acordo com suas 1· 

especificidades, bem como materiais de 

----------------~-i_n_ce_n_tivo à leitura_.----------- '·--·--·--·--·--·--·---- , 
10.8) fomentar a oferta pública de formação 1 10.8} fomentar a oferta pública de formaçãõl 
inicial e continuada para trabalhadores e , ) inicial e continuada para trabalhadores e 1 

trabalhadoras articulada à educação de jovens 1 \' trabalhadoras articulada à educação de jovens '. 
, e adultos, em regíme de colaboração e com , , e adultos, ern regime de colaboração e com J 

1 
apoio de entidades privadas de formação apoio de entidades privadas de formação , 

, profissional vínculadas ao sistema síndica! e proftssíonal vinculadas ao sistema sindical e de 1 

1 
de entidades sem fins lucrativos de entidades sem fins !uçtativos de atendimentp à , 

, atendimento à pessoa com deficiência, com pessoa com deficiência, com atuação exclusiva 

~~i~:t~f~~~~v:a::a~-:~:~~:!:--na-cio-na-1 de -----·--·--·--·--··--··-- na 1'_1'."!0dal!~ade~-E-TA-·~-c-1~-NA-L-·--·--·-
~sistên~ia ao es~udante, c_o_m~p_r_e_e_n_de_n_d_o~-----------------~-----------------~ 

1 
1~ 

'~ ~ 
· 1 



ações de assistência social, financeira e de 
apoio psicopedagógico que contribuam para 
garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da 
educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; 

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

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

formação inicial e continuada e dos cursos formação inicial e continuada e dos cursos 
técnicos de nível médio. técnicos de nível médio. 

o 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação Meta 11: triplicar as matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo assegurando a qualidade da oferta e pelo 

menos 50% (cinquenta por cento) da menos 50% (cinquenta por cento) da expansão 

expansão no segmento público no segmento público 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 1 
11.1) expandir as matrículas de educação META NACIONAL 



G
rofissionai técnica de nível médio na Rede ! 
edera! de Educação Profissional, Científica e i 
ecnológíca, levando em consideração a I 

1 

responsabilidade dos Institutos na ordenação j 
territorial, sua vinculação com arranjos 

1 
produtivos, sociais e culturais locais e 

. regionais, bem como a interiorização da 
\ ~ducação profissional; 
) 11.2) fomentar a expansão da oferta de 

) ) 

------------

1 

--------------j----------------1 
MET A NACIONAL 

1 educação profissional técnica de nível médio 

LPas redes públi~estadua1s de ensino2_ __ +------------------I------~~--------- 1 
11.3) fomentar a expansão da oferta de I METANACIONAL --J 
educação profissional técnica de nível médio l 1 
na modalidade de educação a distância, com a 

1

1 

finalidade de ampliar a oferta e democratizar \ 
o acesso à educação profissional pública e i ! 
gratuita, assegurado padrão de qualidade; j \ J 
11.4} estimular a expansão do estágio na j Til.4) estimular a expansão do estágio na ! 
educação profissional técnica de nível médlo e \ 1 educação profissional técnica de nível médio e ( 
do ensino médio regular, preservando-se seu \ do ensino médio regular, preservando-se seu l 
caráter' pedagógico integrado ao itinerário \ caráter pedagógico integrado ao itinerário i 

J formativo do aluno, visando à formação de formativo do aluno, visando à formação de 1 

1 qualificações propnas da atividade qualífícações próprias da atividade profissional, 
! prQfiss!onal, a contextualização curricular e ao. à contextualiz{3~o curricular e. ao 

\~e~'!!_~lv!~nto da j~ve!'tude~----~ ~-~-~-~-~---~-·---·-·-·--- .2esenv~~imento da ju:;:ent~!!~~-----
\ 11.5)· ampliar a oferta de programas de META NACJONAL 
j reconhecimento de saberes para fins de 
0:_ertíficação profissional em nível técnito; 

--------------~-~-J 



11.6} ampliar a oferta de matrículas gratuitas ! 
de educação profissional técnica de nível ) 
médio pelas entidades privadas de formação 1 

\ profissional vinculadas ao sistema sindical e ! 
1 entidades sem fins lucrativos de atendimento ! 
! à pessoa com deficiência, com atuação 

) 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

-1 
1 
1 

! 

\ excluslv~ modalídad~~-----
f"i1. 7) expandir a oferta de financiamento 
1 estudantil à educação profissional técníca de 
l nível médio oferecida em Instituições privadas 

1 de educação superior; l 
~""-'---~~~~,-+---------·-----+-----~--~~----__, 

11.8) institucionalizar sistema de avaliação da META NACIONAL ! 
qualidade da educação profissional técníca de j 
nível médio das redes escolares públicas e J 

~~~;)da;~pa-ndir -o a-ten-dime-nto_d_o en-sioo+--------- -------+-------cMccET=cA-cN~ACIONAl _____ _.j 
médio gratuito integrado à formação 1 
profissional para as populações do campo e \ · 
para as comunidades indígenas e quilombolas, ) l 
de acordo com os seus interesses e 1 \ 

necessidades; --------1------------------1----------------____J 
11.10} expandir a oferta de educação [ META NACIONAL ! 
profissional técnica de nível médio para as 1 j 

pessoas com deficiênçia, transtornos globai:; [ 
do desenvolvimento e altas habilidades ou 1 

superdotação; ~ 
G1,1i)-;1ev-;:--gradual~---a- taxa de 11.11) elevar gradualmente-;- taxa - de 
l conclusão média dos cursos técnlco.'i de nível _____ conclusão média dos cursos técnicos de nível 

"O 

8 
z 
'º 



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 2o·(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 às 
exigências para o desenvolvimento de 
cursos básicos, técnicos e superiores da 
educação profissional, observadas as ofertas 
do mercado de trabalho, em colaboração 
com os sindicatos patronais e dos 
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 
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(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 1 1 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, no (quarenta por cento) das novas matrículas, no 
segmento público. segmento público. 

1 Estratégias Plano Nacional: 1:::1 =E=st=r=at=é=g=ia=s=P=la=n=o=M=u=ni=ci=p=a=I =====11::=========Co=te=ja=m=en=t=o=======:ll 

12.1) otimizar a capacidade instalada da 
estrutura física e de recursos humanos das 
instituições 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 -
~BGE, uniformizando . a. expansão no territó~i<? 
nacional; 
12.3) elevar gradualmente a taxa de 
conclusão média dos cursos de graduação 
presenciais nas universidades públicas para 
90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, 

META NACIONAL 

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão 
média dos cursos de graduação presenciais nas 
universidades públicas para 90% (noventa por 
cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas 
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) ) 

fum terço das vagas em cursos noturnos e 1 em cursos noturnos e elevar a relação de · 
, elevar a relação de estudantes por professor estudantes por professor {a) para 18 (dezoito), 

1 
(a} para 18 {dezoito), mediante estratégias de mediante estratégias de aproveitamento de 

, aproveitamento de créditos e inovações crédítos e inovações acadêmicas que valorizem 

1

1 acadêmicas que valorizem a aquisição de a aquisição de competências de oivel superior;· 
competências de nível superior; ·~--·--· 

1
12.4) fomentar a oferta de educação superlor 5. (EDUCAÇÃO SUPERIOR). Estabelecer 12.4) fomentar a oferta de eduçação superior i 

, 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 1 para a criação de equipes multidisciplinares 1 educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciênclas e matemática, bem corno para (Psicopedagogas, Assistentes Sociais, ciências e matemática, bem como para 
atender ao dêfice de profissionais em áreas, Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, Terapeutas ! atender ao défice de profissionais em áreas 
específicas; 1 Ocupacionais), para o atendimento da \específicas; 

Educação Infantil ao Ensino Médio; 

--·----·--··--··--·-----+---------------------+--

1

12.5) ampliar as polítícas de inclusão e de 12.5} ampliar as políticas de inclusão e de 1 
assistência estudantil dirigldas aos (às) assistência estudantil dirigidas aos (às) . 

' 

1 
estudantes de instituições públicas, bolsfstas estudantes de instituições públicas, bolsistas ' 

, de instituições privadas de educação superior de instituições privadas de educação superior e j 

1 
e beneficiários do Fundo de Financiamento benefíciárlos do Fundo de financiamento : 
Estudantil - FIES, de que trata a Lei n9 10.260, Estudantil - FIES, de que trata a Lei nº- 10.260, 

1

1 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~ 

.. 
1
. raciais e ampliar a_s taxas de acessq .e \ raciais e an:ip!iar as taxas de _açesso e 
permanência na educação superíot de . permanência na edu_cação superior de 

·1 estudantes egressos da escola públíta, 1 - \ estudantes egressos da escola pública, i 
afrodescendentes e indígenas e de estudantes , afrodescendentes e indígenas e de estudantes ! 
~.~efici~ncía,,~nsto~nos . glõbais ·~·----·--·--~~--·-----~~---~~~~_eficiência, __ tra0stor0os __ glob~L~º : 
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V> z 
1 "' 

', 

' 
1 
1 

1 ; 1 
' 



) ) 

~·---·---· 

\ desenvolvimento e altas habilidades ou 1 ----·---·-----~d-es.envolvimento-eattas habilidades-Oul 

\ superdotação, de forma a apoiar seu sucesso 

, ~cadémico; ---·-·-·-·-·-·- '-·-·---·-·--~-~-~~--r 12.6) expandir o financiamento estudantil por 

superdotação, de forma a apoiar seu sucesso ! 
acadê!'f'liC?; --·--·-·--·-·--·-J 

meio do fundo de Financiamento Estudantil -
FIES, de que trata a lei nº 10.260, de 12 de 
julho de 2001, com a constituição de fundo 
garantidor do financiamento, de forma a 
dispensar progressivamente a exigência de 
fiador; 

META NACIONAL ' 

12.7) assegurar, 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 1 cento) do total de crédltos curriculares ! 
exigidos para a graduação em programas e Ensino Superior de projetos de Ciência, exigidos para a graduação em programas e : 
projetos de extensão universitária, orientando Tecnologia e Extensão, voltados para a \ pro;etos de extensão untversltárla, orientando 1 
sua ação, prioritariamente, para áreas de \ melhoria da qualídade de vida da população, sua ação, priorltarlamente, para áreas de 1 
grande pertinência socíal; ! valorizadas e respeitadas as caracteristicas e grande pertinência social; ! 

' necessidades locais e regionais; 

[12.s) ampliar a oferta de estágio como parte 1 12.8) ampliar a oferta de estágio como parte li! ã "'O 

~a to~maçã~J!! educação superior; L-----~---~---~- da formação na educação superior; S: ~ 
\ 12.9) ampliar a part1cípação proporcional de j 12.9} ampliar a participação proporcional de -

1

1 ~ z 
j grupos historicam€nte desfavorecidos na \ grupos historicamente desfavorecídos na JI ~ 

educação superior, inclusive mediante a educação superior, inclusive mediante a 
J adoção de política$ afirmativas, na forma j'.fa . . . adoção de politicas afirmativas, n<) forma da 

1 l_ieí; ~-----~-----~..,-· ·------~; <.\;) t'; l 12.10) assegurar condições de ac€Ssibilidade 6. (EDUCAÇÃO SUPERIOR). Implementar \ 12.10) assegurar condições de acessibilidade ft-J 
1 nas ínstituições de educação superior, na programas informativos e de incentivo ao nas instituições de educação superior, na f 1 
Lforr:oa da l~gis!ação; ·---· ·--~jovem do ensino mCdio_ de ~col~úbli_Ci! 1 fo~~ da legislação; ~I 

li f 
; l l 
''-'--' 



) ) 

1 sobre cursos e profissões, ofertaSe-;agaS,l·---~-----------·----

j políticas de amparo e/ou financíamento ao \ 
\ estudante universitário no que se refere ao \ 

acesso e permanência no ensíno superior; 1 

12.11} fomentar estudos e pesquisas que \. 12.11) fomentar estudos e pesquisas-qu~ 
analisem a necessidade de articulação entre analisem a necessidade de articulação entre \ 

1 formação, currículo, pesquisa e mundo do formação, currículo, pesquisa e mundo do l 

1 
trabalho, consíderando as necessidades trabalho, considerando as necessidades ! 

. econômi.-;.as, sociais e culturais do País; econômicas, sociais e culturais do País; 
f----~~~-------~---+-------------------le----~ ·---~--..... 

12.12) consolidar e ampliar programas e 12.12) consolidar e ampliar programas e ações 
ações de Incentivo à mobilidade estudantil e \ de incentivo à mobilidade estudantil e docente 

1 docente em cursos de graduaç:io e pós- ! em cursos de graduação e pós-graduação, em 
, graduação, em âmbito nacional e \ \ âmbito nacional e internacional, tendo em I 

internacional, tendo em vista o ! vista o enriquecimento da formação de nível 
1 

enriquecimento da formação de nível 
1
, superior; ! 

superior; 
12.13) expandir atendimento especifico a ---T12.13) -;xpandlr atendimento específico a 1 CS "t1 

w,o'-~' • "- • •~"-' 1 ~"- • ~w • om""'"" I " " indígenas e qui!ombolas, em relação a acesso, indígenas e qu1!ombolas, em relação a acesso, ~ ~ 
permanência, conclusão e formação de permanência, conclusão e formação de 11 'iii 
profissl~aís para atua~ão nessa~op!!laçõe~s;-+- __________ .,_,P_r_o_fi_ss_io_n_a_i_s_p.ara atuação nessas _E!?pulações; ,

1
. . 

12.14} mapear a demanda e fomentar a oferta 12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta 
de formação de ,pessoal de nfvel superior, de formação de pessoal de nível superior, 1 i 

1 destacadamente a que se refere à formação \ destacadamente a que se refere à formação ! jfJ;::;J:;;;:t 
\ nas áreas de ciências e matemática, 1 nas áreas de ciências e matemática, i l 
1 considerando as necessidades do ! considerando as necessidade~ ~o i 1,t-. ;,,t-
iJesenvo!vlrnento do Pais, a inovação~'---- ·---·--·---·--·- d_es_e_n_vo_l_vlmento do País, a 1novaçao 1 !f 

'--'--' 



,----
\ tecnológica e a melhoria da qualidade da \ 

1 educaçãoWsic~----- --~ 
! 12,15] institucionalizar programa de 
\ romposição de acervo digital de refen§ncias 
! biblíográficas e audiovisuais para os cursos de 
' graduação, assegurada a acessibilidade às 
1 pessoas com deficiência; 
l 12.16) consolidar processos seletivos 
\ nacionais e regionais para acesso à educação 1 

·-----~---\Tecnológicá~é-a-melhoriadaqtlalidade- da l 
J educação básica; 1 

) 12,15) institucionalltar programa de j 
\ composição de acetvo digital de referªncias ' 
' bibliográficas e audiovisuais para os cursos de 1 

graduação, assegurada a acessibll1dade às 
pessoas com deficiência; 

META NACIONAL 

superior como forma de superar exames ! 
vestibulares isolados; ~----i 
12.17) estimular mecanismos para ocupar as !' 12.17) estimular mecanísmos para ocupar as 1 
vagas ociosas em cada período letivo na j vagas ociosas em cada período letivo na [ 

educação superior púbfica; 1 rducação superior pública; ----1 
12.18} estimular a expansão e reestruturação t

1 
META NACIONAL 

das instituições de educação superior , 
estaduais e municipais cujo ensíno seja l I 
gratuito, por meio de apolo técnico e , 
financeiro do Governo Federai, mediante \ r Q ~ 

1 1 i; o termo de adesão a programa de ....._ n 

1 
reestruturação, na forma de regulamento, que 1 1

1
~ Zz 

. 1 ~ I considere a soa contribuição para a ampliação 
' de vagas, a capacidade fiscal e as 1 e 
! necessidades dos , sistemas de ensino . dos !I ~) . 
1
1 

entes mantenedores na oferta e qualidade da \: \: 

. --+--------------; 1,1,·" 1\-~~~;:lçã~:s:~~~raÍcomênfase. n.l~elhorial---------·-·-·-·--- META NACIONAL -~ 
1 de prazos e qualidade da decisão, no prazo de 1 L______________ j /p; 

n 
;; 



2 (dois) anos, os procedimentos adotados na 
área de avaliação, regulação e supervisão, em 
relação aos processos de autorização de 
cursos e instituições, de reconhecimento ou 
renovação ·de reconhecimento de cursos 
superiores e de credenciamento ou 
recredenciamento de instituições, no âmbito 
do sistema federal de ensino; 
12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior - FIES, de que trata a Lei n!! 10.260, 
de 12 de julho de 2001, e do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, de que 
trata a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 
os benefícios destinados à concessão de 
financiamento a estudantes regularmente 
matriculados em cursos superiores presenciais 
ou a distância, com avaliação positiva, de 
acordo com regulamentação própria, nos 
processos conduzidos pelo Ministério da 
Educação; 
12.21) fortalecer as redes físicas de 
laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas 
áreas estratégic.a~ definidas pela política e 
estratégias nacionais de ciência, tecnologia e 
inovação. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

Meta 13: elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e 



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 
cin·co por cento) doutores'. 

1 Estratégias Plano Nacional: 

13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior - SINAES, de 
que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004, fortalecendo as ações de avaliação, 
regulação e supervisão; 
13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes - ENADE, de 
modo a ampliar o quantitativo de estudantes 
e de áreas avaliadas no que diz respeito à 
aprendizagem resultante da graduação; 
13.3} induzir processo contínuo de 
autoavaliação das instituições de educação 
superior, fortalecendo a participação das 
comissões próprias de avaliação, bem como a 
aplicação de instrumentos de avaliação que 
orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a gualificação e a dedic.a~ão do 
corpo docente; 
13.4} promover a melhoria da qualidade dos 
cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio 
da aplicação de instrumento próprio de 

li Estratégias Plano Municipal 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 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

. . 

.META NACIONAL 

1 
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avaliação aprovado pela Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior - CONAES, 
integrando-os às demandas e necessidades 
das redes de educação básica, de modo a 
permitir aos graduandos a aquisição das 
qualificações necessárias a conduzir o 
processo pedagógico de seus futuros alunos 
(as), combinando formação geral e específica 
com a prática didática, além da educação para 
as relações étnico-raciais, a diversidade e as 
necessidades das pessoas com deficiência; 
13.5) elevar o padrão de qualidade das 
universidades, direcionando sua atividade, de 
modo que realizem, efetivamente, pesquisa 
institucionalizada, articulada a programas de 
pós-graduação stricto sensu; 
13.6) substituir o Exame Nacional de 

META NACIONAL 

META NACIONAL 
Desempenho de Estudantes - ENADE aplicado o ~ 

'

' -n ""O 

ao final do primeiro ano do curso de l ~ g 
graduação pelo Exame Nacional do Ensino ,~ O~ 
Médio - ENEM, a fim de apurar o valor 
agregado dos cursos de graduação; 

i--:1~3.-7=)-f_o_m_e_n_t-ar~a~f-o~rm~a-ç_ã_o__,:_d_e-=--c-o-ns_ó_r-ci_o_s-+-~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~-M-ET~A-N_A_C_l_O_N_A_L~~~~~--11 :::>C 

entre instituiçõ.es públicas de edµcação . . . . . . . . _ ls: 
superior, com vistas a potencializar a atuação ~ -

regional, inclusive · por meio de plano de ''iOô ~ 
desenvolvimento institucional integrado, '~ ~ 
~ªs_s_e~g_u_ra_n_d_o~m~a_io_r~v_is_ib_il_id_a_d_e~n_a_c_io_n_a_l~e....._~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~• i ; \ 

' 



internacional às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 
13.8) elevar gradualmente a taxa de 
conclusão média dos cursos de graduação 
presenciais nas universidades · públicas, de· 
modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas 
inst ituições privadas, 75% (setenta e cinco por 
cento}, em 2020, e fomentar a melhoria dos 
resultados de aprendizagem, de modo que, 
em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta 
por cent o) dos estudantes apresentem 
desempenho positivo igual ou superior a 60% 
(sessenta por cento) no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes - ENADE e, no 
último ano de vigência, pelo menos 75% 
(setenta e cinco por cento) dos estudant es 
obtenham desempenho positivo igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento) 
nesse exame, em cada área de formação 
profissional; 
13.9) promover a formação inicial e 
continuada dos (as) profissionais técnico
administrativos da educação superior. 

Meta. 14: elevM gradualmente o número de 
matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 
modo a atingir a· t it ulação anual de 60.000 
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco 
mil) doutores. 

13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão 
média dos cursos de graduação presenciais nas 
universidades públicas, de· modo a atingir 90% 
(noventa por cento) e, nas instituições 
privadas, 75% (setenta e cinco por cento}, em 
2020, e fomentar a melhoria dos resultados de 
aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) 
anos, pelo menos 60% {sessenta por cento) dos 
estudantes apresentem desempenho positivo 
igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no 
Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes - ENADE e, no último ano de 
vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por 
cento) dos estudantes obtenham desempenho 
positivo igual ou superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) nesse exame, em cada área de 
formação profissional; 

13.9) promover a formação inicial e 
continuada dos (as) profissionais técnico
administrativos da educação superior. 

- · META NACIONAL· 
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1 Estratégias Plano Nacional: 

14.1) expandir o financiamento da pós-
graduação stricto sensu por meio das agências 
oficiais de fomento; 
14.2) estimular a integração e a atuação 
articulada entre a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
- CAPES e as agências estaduais de fomento à 
pesquisa; 
14.3) expandir o financiamento estudantil por 
meio do Fies à pós-graduação stricto sensu; 
14.4) expandir a oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu, utilizando inclusive 
metodologias, recursos e tecnologias de 
educação a distância; 
14.5) implementar ações para reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e regionais e para 
favorecer o acesso das populações do campo 
e das comunidades indígenas e quilombolas a 
programas de mestrado e doutorado; 
14.6) ampliar a oferta de programas de pós-
graduação stricto sensu, especialmente os de 
doutorado, nos campi novos abertos em 
decorrência ·dos programas de exp·ansão e 
interiorização das instituições superiores 
públicas; 

14.7) manter e expandir programa de acervo 
digital de referências bibliográficas para os 

li Estratégias Plano Municipal li 

.. . . 

Cotejamento 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

14.4) expandir a oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu, utilizando inclusive 
metodologias, recursos e tecnologias de 
educação a distância; 
14.S) implementar ações para reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e regionais e para 
favorecer o acesso das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas a 
programas de mestrado e doutorado; 

META NACIONAL 

14.7) manter e expandir programa de acervo 
digital de referências bibliográficas para os 

1 
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rc;ursoSde-pós-graduação, assegurada a 
\ acessibilidade às pessoas com deficiência; 
l 14.S) estimular a participação das mulheres 
l nos cursos de pós-graduação strlcto sensu, em 
1 particular aqueles ligados às áreas de 
1 Engenharia, Matemática, Física, Química, 

) 

ormática e outros no campo das ciências; 
14.9) consolidar programas, projetos e ações \ 
que objetivem a internaclonaliz.ação da 1 
pesquisa e ela pós~graduação brasileiras, I 
incentivando a atuação em rede e o \ 
fortalecimento de grupos de pesquisa; 1 
14.10} promover o intercâmbio cientifico e 1 
tecnológic:o, nacionaf e internacional. entre as \ 
instituições de ensino, pesquisa e extensão; 

.~~~~-+-~~~ 

14.11) ampliar o investlmento em pesquisas 
1 com foco em desenvolvimento e estímulo à l inovação, bem como incrementar a formação 
( de recursos humanos para a inovação, de 
! modo a buscar o aumento da competitividade 
Ldas empresas de base tecnológica; 
l 14.12) ampliar o investimento na formação de 
1 doutores de modo a atingir a proporção de 4 
! (quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes; 
j 14.13) aumentar qualitativa e 1 
1 quantitativamente o desempenho cientifico e \ 
[ tecnológico do Pafs e a competitividade 1 
Unternaciona! da pesquisa brasileira, l ___ _ 

) 

1 cursos de pós-graduaçã~-assegurada--~ 
1 acessibilidade às pessoas com deficiência; ! 

14.S) estimular a participação das mulheres ! 
nos cursos de pós-graduação str!cto sensu, em l 
particular aqueles ligados às áreas de 
Engenharia, Matemática, Ffslca, Química, 

·---------1-'l"nf"'ormática e outros no campo das ciências; 
MflANAOONAL 

1 
1 

-~ META NAOONAL 

META NAOONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 
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I
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ampliando a cooperação científica com 
empresas, Instituições de Educação Superior -
IES e demais Instituições Científicas e 
Tecnológicas - ICTs; 
14.14) · estimular a pesquisa científica e de 
inovação e promover a formação de recursos 
humanos que valorize a diversidade regional e 
a biodiversidade da região amazônica e do 
cerrado, bem como a gestão de recursos 
hídricos no semiárido para mitigação dos 
efeitos da seca e geração de emprego e renda 
na região; 
14.15) estimular a pesquisa aplicada, no 
âmbito das IES e das ICTs, de modo a 
incrementar a inovação e a produção e 
regist ro de patentes. 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração 1. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO oo• Meta 15: garantir, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Dai entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de condições efet ivas 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 exercício nc vigência deste PNE, 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 1, li e Ili do caput do art. correspondente à sua área de atuaçãc tratam os incisos 1, li e Ili do caput do art. 61 da 

~ ,, 
o ;:o 
r- o 
:e 0 
~ z 

IO 

1 

61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de profissional; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, C 

1996, assegurado que todos os professores e · · · · assegurado que todos os · professores e as · lc:C 
as professoras da educação básica possuam professoras da educação básica possuam I< C" _t 
formação espeeífica de nível superior; obtida formação · específica de nível superior, obtida ........ 

CX, ~' 
em curso de licenciatura na área de em curso de licenciatura na área de 

..._co_n_h_e_c_im __ e_n_to __ e_m_q~u_e __ at_u_a_m_. ____________ _..._~--~~--------~~~~----------..,_c_o_n_he_c_i_m_e_n_to~e_m__.:.qu_e~a_tu_a_m_. ______ ~~~~ 1 5'<~17 
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1 Estratégias Plano Nacional: 

15.1) atuar, conjuntamente, com base em 
plano estratégico que apresente diagnóstico 
das necessidades de_ formação de profissioDais 
da educação e da capacidade de atendimento, 
por parte de instituições públicas e 
comunitárias de educação superior existentes 
nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e 
defina obrigações recíprocas entre os 
participes; 
15.2) consolidar o financiamento estudantil a 
estudantes matriculados em cursos de 
licenciatura com avaliação positiva pelo 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - SINAES, na forma da Lei n2 10.861, 
de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização 
do saldo devedor pela docência efetiva na 
rede pública de educação básica; 
15.3) ampliar programa permanente de 
iniciação à docência a estudantes 
matriculados em cursos de licenciatura, a fim 
de aprimorar a formação de profissionais para 
atuar no magistério da educação básica; 
15.4) cohsolidar e ampliar ·plataforma 
eletrônica para organizar a oferta e as 
matrículas em cursos de formação inicial e 
continuada de profissionais da educação, bem 
como para divulgar e atualizar seus currículos 

li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 

15.1) atuar, conjuntamente, com base em 
plano estratégico que apresente diagnóstico 
das necessidades de formação de profissionais 
da educação e da capacidade de atendimento, 
por parte de instituições públicas e 
comunitárias de educação superior existentes 
nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e 
defina obrigações recíprocas entre os 
partícipes; 

META NACIONAL 

15.3) ampliar programa permanente de 
iniciação à docência a estudantes matriculados 
em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a 
formação de profissionais para atuar no 
magistério da educação básica; 
15.4) · consolidar e ampliar plataforma 
eletrônica para organizar a oferta e as 
matrículas em cursos de formação inicial e 
continuada de profissionais da educação, bem 
como para divulgar e atualizar seus currículos 
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) ) 

15.5) implementar programas específicos para 15.5) implementar programas especfficos para 
formação de profissionais da educação para as 1 formação de profissionais da educação para as 
escolas do campo e de comunidades indígenas i' escolas do campo e de comunidades indígenas 
e quilombolas e para a educação especial; e qui!ombo!as e para a educação especial; 

15.6} promover a--refor;ru;Curricular dos 9. (FORMAÇÃO-E VALORIZAÇÃO OOS \ls.6) prQ;over a reforma curricular dos cursôSl 
cursos de licenciatura e estimular a renovação \ PROflSSIONAIS DA EDUCAÇÃO}, Adequar e \ de licenciatura e estimular a renovação ; 
pedagógica, de forma a assegurar o foco no \ aperfeiçoar o currículo nos cursos de pedagógica, de forma a assegurar o foco no ! 

1 aprendizado do {a) aluno (a), dividindo a carga formação de professores e gestores, no que aprendizado do (a} aluno (a), dividindo a carga 1 
! horáfia em formação geral, formação na área \ se refere, sobretudo a: horária em formação geral, formação na área 

1 
do saber e didática específica e incorporando \ a) Educação lnfantíl; do saber e didática específica e incorµorando 
as modernas tecnologias de informação e b) Educação Especial; as modernas tecnologias de informação e 

1 comunicação, em articulação com a base c} Educação de Jovens e Adultos; comunicação, em articulação com a base J 

\ nacional comum dos curriculos da educação d) Questões étnico~racíaís e de orientação nacional comum dos currículos da educação ! 
básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, sexual e temas discriminatórios; básica, de que tratam as estratégias 2.11 2.2, 

1 

3.2 e 3.3 deste PNE; e) Educação ambiental; 1 3.2 e 3.3 deste PNE; 1 
f} Ensino fundamental; · ! ..---., 

Í-5.7_) _g_a-ra_n_ti-r, ·p-or_m_e-io-d-as--ruíl-çõ€-s ·-de g} Ensino médi~------ l 1s. 7) garantir, por melo das funções de 1 ~ ~ 
avaliação> regulação e supervisão da educação 1 avaliação, regulação e supervisão da educação 1

1
'/:.. ~ 

superior, a plena Implementação das \ superlor, a plena implementação das J ~ 
respectivas diretrize~urriculares; ---+ · respectivas diretrizes curriculares; iJ 
15.8} valorizar as práticas de ensino e os · 15.8) valorizar as práticas de ensino e os 1 li ? 

] estágios .nos cursos de formação de nível \ estágios nos cursos de. formação de nível 
1
.;!. l' 

. médio e superior dos profissionais da 1 médio e superior dos profissionais da 
1 

ji...!) 
1 educação, visando ao trabalho sistemático de \ educação, visan·do ao trabalho sistem'ático de ! i~~ 
! artiçuiação entre a formação acadêmica e as \ articulação entre a formação acadêmica e as 1 !~~ 
L.demanda~ da ed.uc~çã<:> básica1-~---·~-~·-~·-~-~-~-----~-~-~-- ._d_em_andil_s _da_e_d_u_ca_ç_ã!'_b~_s_íc_a;_. ___ ._._I lJ 

'--'-',..1 



\ 15.9) implementar cursos e programas j 
! especiais para assegurar formação especifica \ 
, na educação superior, nas respectivas áreas ! 
j de atuação, aos docentes com formação de 
1 nível médio na modalidade normal, não 
) licenciados ou licenciados em área diversa da 
! de atuação docente, em efetivo exercício; 
! 15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos 

de nível médio e tecnológicos de nível 
superior destinados à formação, nas 1 
respectivas áreas de atuação, dos (as) 1 
profissionais da educação de outros 1 
segmentos que não os do magistério; ! 
15.11) implantar, no prazo de 1 (um) an~ 
vigência desta lei, política nacional de j 
formação continuada para os {as) profissionais \ 
da educação de outros segmentos que não os 
do magistério, construída em regime de 

! colaboração entre os entes federados; 
~S.12finstitulr-progrã~de-Conc;Ssã0-de 
I bolsas de estudos para que os professores de 

1 
idiomas das escolas públicas de educação 
básica realízem estudos de imersão e 

) 

1 1s.9) implementar cursos e-ProgramãS"l 
j especiais para assegurar formação específica \ 
\ na educação superior, nas respectivas áreas de ! 
' atuação, aos docentes tom formação de nível 1 l médio na modalidade normal, não licenciados 

ou licenciados em área diversa da de atuação 
docente, em efetivo exercício; 
15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de 
nível mCdio e tecnológicos de nível superior ! 
destinados à formação, nas respectivas áreas ) 
de atuação, dos (as) profissionais da educação 1 
de outros segmentos que não os do 1 

-----------
1 
~sa_~fiéí:::'~!antar,-n;-prazod;-llum)ano d• I 

1 

vigência desta Lei, política nac\onal de ] 
formação continuada para os (as) profissionais 1 

1 da educação de outros segmentos que não os ! 
\ do magistério, construida em regime de j 

colaboração entre os entes federados; J 
META NACIONAL 

1 aperfeiçQarnento nos países. que tenham l 

~com~ ídiOf!l~natJ_~o as lír:,guas QU~eclo!}em; __ -------------------------+---------- --------! 
1 15.13) desenvolver modelos de formação META NACJONAL , 

l. docente para a educação profissional que 1 

Eloriz~__?~xperiênci~rática, __e_~~eío_~_!_ 



oferta, nas redes federal e estaduais de 
educação profissional, de cursos voltados à 
complementação e certificação didático
pedagógica de profissionais experientes. 

Meta 16: formar; em nívél de pós-graduação, 10. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS Meta 16: formar, em nível de pó"s-gradua.ção, 
50% {cinquenta por cento) dos professores da PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Ensejar 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, 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 (as) os (as) 
profissionais da educação básica formação bem como o desenvolvimento de pesquisa; profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, 11. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Incentivar considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. política de oferecimento de vagas em contextualizações dos sistemas de ensino. 

programas de mestrado e doutorado de 

l Estratégias Plano Nacional: 

16.1) realizar, em regime de colaboração, o 
planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação 
continuada e fomentar a respectiva oferta por 
parte das instituições públicas de educação 
superio~, .de forma orgânica .e. articulada às 
pof íticas de formação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 
16.2) consolidar política nacional de formação 
de professores e professoras da educação 
básica, definindo diretrizes nacionais, áreas 

li 

Instituições Públicas de Educação Superior 
aos Professores e Educadores da Rede 
Pública; 

Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 

s. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 16.1) realizar, em regime de colaboração, o 
planejamento estratégico para 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Assegurar a 
oferta permanente de cursos de formação 
continuada para os profissionais da educação, 
nos três períodos, com vagas compatíveis 
com · rn.Jmero de funcionár·ios nas diferentes 
áreas de atuação, buscando sua integração; 

dimensionamento da demanda por formação 
continuada e fomentar a respectiva oferta por 
parte das instituições públicas de educação 
sup~rior, de forma org.â~ica e articulada às 
políticas de formação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

META NACIONAL 



prioritárias, instituições formadoras e 
processos de certificação das atividades 
formativas; 
16.3) expandir programa de composição de 
acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 
literatura e de dicionários, e programa 
específico de acesso a bens culturais, 
incluindo obras e materiais produzidos em 
Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a 
serem disponibilizados para os professores e 
as professoras da rede pública de educação 
básica, favorecendo a construção do 
conhecimento e a valorização da cultura da 
investigação; 
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico 
para subsidiar a atuação dos professores e das 
professoras da educação básica, 
disponibilizando gratuitamente materiais 
didáticos e pedagógicos suplementares, 
inclusive aqueles com formato acessível; 
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo 
para pós-graduação dos professores e das 
professoras e demais profissionais da 
educaç.ão básica; 
16.6) fortalecer a formação dos professores e 
das professoras das escolas públicas de 
educação básica, por meio da implementação 
das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura 

16.3) expandir programa de composição de 
acervo de ·obras didáticas, paradidáticas ·e de 
literatura e de dicionários, e programa 
específico de acesso a bens culturais, incluindo 
obras e materiais produzidos em Libras e em 
Braille, sem prejuízo de outros, a serem 
disponibilizados para os professores e as 
professoras da rede pública de educação 
básica, favorecendo a construção do 
conhecimento e a valorização da cultura da 
investigação; 
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico 
para subsidiar a atuação dos professores e das 
professoras da educação básica, 
disponibilizando gratuitamente materiais 
didáticos e pedagógicos suplementares, 
inclusive aqueles com formato acessível; 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

~ 
:;o 
o 
r> 
z 
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e da instituição de programa nacional de 
disponibilização de recursos para acesso a 
bens culturais pelo magistério público. 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do 
magistério das . redes públicas de educação 
básica dé forma a equiparar seu rendimento 
médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto 
ano de vigência deste PNE. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal 

17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da 
Educação, até o final do primeiro ano de 
vigência deste PNE, fórum permanente, com 
representação da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos 
trabalhadores da educação, para 
acompanhamento da atualização progressiva 
do valor do piso salarial nacional para os 
profissionais do magistério público da 
educação básica; 
17.2) constituir como tarefa do fórum 
permanente o acompanhamento da evolução 
salarial por meio de indicad.o~es da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 
periodicamente divulgados pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE; 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação 
básica de forma a equiparar seu rendimento 
médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto 
ano de vigência deste PNE. 

li Cotejamento 1 
META NACIONAL 

META NACIONAL 



17.3) implementar, no âmbito da União, dos 17.3) implementar, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
planos de Carreira para os (as) profissionais do planos de Carreira para os (as) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação magistério das redes públicas de educação 
básica, observados os critérios estabelecidos básica, observados os critérios estabelecidos 
na lei nº 11.7381 de 16 de julho de 2008, com na Lei nº 11. 738, de 16 de julho de 2008, com 
implantação gradual do cumprimento da implantação gradual do cumprimento da 
jornada de trabalho em um único jornada de trabalho em um único 
estabelecimento escolar; estabelecimento escolar; 
17.4) ampliar a assistência financeira META NACIONAL 
específica da União aos entes federados para 
implementação de políticas de valorização dos 
(as) profissionais do magistério, em particular 
o piso sa larial nacional profissiona l. 

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

1 Estratégias Plano Nacional: · · li ·Estratégias Plano Municipal li Cotejainent o · 1 
18.1) estruturar as redes . públicas de 18.1) estruturar as redes públicas de educação 
educação básica de modo que, até o início do básica de modo que, até o início do terceiro 
terceiro ano de vigência deste PNE, 90% ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por 
(noventa por cento), no mínimo, dos cento), no mínimo, dos respectivos 



) ) 

respectivos profissionais do magistério e 50% li ----------·1 profi-ss-io-nà-is_d_Ó_m_a_g]-,t-ér-io-e-SO-%-·-{c-in-q~-.n-ta-'I 
(cinquenta por cento), no mínimo, dos por cento), no mínimo, dos respectivos , 
respectivos profissionais da educação não 1 profissionais da educação não docentes sejam ! 
docentes sejam ocupantes de cargos de J ocupantes de cargos de provimento efetivo e ' 
provimento efetívo e este1am em -exercício J - I estejam em exercício nas redes escolares a que J 

:i~scu~::;:; e~c_o_1a_r•_'_ª_q_u_•_•_•_•_n_rn_n_t_rJ_ ____________ . ____ .,'_'_•_•_n_c_o_n_tr_em_v_in_c_u_1a_d_º_''_· -------·--

18.2) ímp!antar, nas redes públicas de 18.2) implantar, nas redes públícas de 
educação básica e superior, acompanhamento 

1 
dos profisslonals iniciantes, supervlsionados 
por equipe de profissionais experientes, a fim 

'1 de fundamentar, com base em avaliação 
_ documentada, a decisão pela efetivação após 

1 
o estágio probatório e oferecer, durante esse 
período; curso de aprofundamento de estudos 

! na área de atuação do (a} professor (a}, com 

1 

destaque para os conteúdos a serem -
, ensinados e as metodologias de ensino de j 
~ cada disciplina; , 
!18~3) realizar, por inlciativa do Ministério da 

educação básica e superior, acompanhamento 
dos profissionais iniciantes, supervisionados 
por equipe de profissionais experientes, a fim 1 

de fundamentar, com base em avaliação . 
documentada, a decisão pela efetivação após o 1 
estágio probatório e oferecer, durante esse j 
período, curso de aprofundamento de estudos : 
na área de atuação do (a) professor {a), com [ 

1 

destaque para os conteúdos a serem ensinado~ 
e as metodologias de ensino de cada disciplina; 

1 META NACIONAL ----

1 
1 

Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do 1 
segundo ano de vigência deste PNE, prova 1 

/ nacional para subsidiar os Estados, o Distrito j / , 
, Feder;:,il e os Municípios, meçHante adesão, na '! _ . . ·! . . . . . i 
j realização de concursos públicos de admissão _ _ . j' 

de profissionais do magistério da educação j / 

~~~'fir:~nos planos de ·carreira-d()51'-._-=-=-=-====ii8:4Jp;e;er;n;;;-p1a;;õ$d;~émeiraci0J 



profissionais da educação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, licenças : 
remuneradas e incentivos para qualificação 
profissional, inclusive em nível de pós-

graduação stricto se~s.cu~; ___ ~---
18.S) realizar anualmente, a partir do segundo 
ano de vigência deste PNE, por iniciativa do 
Ministério da Educação, em regime de 

' colaboração, o censo dos (as} profissionais da : 

1 educação básíca de outros segmentos que não ' 
: os do magistério; 

18.6} considerar as especificidades 
socioculturais das escolas do campo e das 
comunidades indígenas e qullombolas no 

'. provimento de cargos efetivos para essas 
, eS<:olas; 

18. 7) príorizar o repasse de transferêncías 
federais voluntárias, na área de educação, 
para os Estados, o Distríto Federal e os 

i Municípios que tenham aprovado lei 

) ) 

profissionais da educação dos Estados, do ] 
' Distrito Federal e dos Municípios, licenças · 

1 remuneradas e incentivos para qualificação i 
' ' : profissional, íncluslve em nível de pósw ~ 

· gradua ão stricto sensu; 
META NAOONAL 

--+-- ---- ---- ----·-··---j 
META NAOONAL ! 

META NACIONAL 

1 específica estabelecendo planos de Carreira 
!para os {as) profission_a_ís_d_•_•~d~u_c_a~çã_o~;~---+------ _________ _ 
r18.8) estimular a existência de- comissões ' META NAOONAL 
: permanentes de profissionais da educação de : , 
i todos os sistemas de ensino, em todas as ' 
1 lnstãrlcias da Federação, para subsidiar os 

órgãos competentes na elaboração, 

•.. ~eestruturação e !mplementaç~o dos plan'?_s~--- ---------------~-------------------



) 

de Carreira. 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 
{dois) anos, para a efetivação da gestão (dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a democrática da educação, associada a critérios 
critérios técnicos de mérito e desempenho e à técnicos de mérito e desempenho e à consulta 
consulta pública à comunidade escolar, no pública à comunidade escolar, no âmbito das 
âmbito das escolas públicas, prevendo escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
recursos e apoio técnico da União para tanto. técnico da União para tanto. 
~==========================~~=============================: 
1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 1 

19.1) priorizar o repasse de transferências META NACIONAL 
voluntárias da União na área da educação 
para os entes federados que tenham 
aprovado legislação específica que 
regulamente a matéria na área de sua 
abrangência, respeitando-se a legislação 
nacional, e que considere, conjuntamente, 
para a nomeação dos diretores e diretoras de 
escola, critérios técnicos de mérito e 
desempenho, bem como a participação da 
comunidade escolar; 
19.2) ampliar os programas de apoio e 
formação aos (às) conselheiros (as) dos 
co~s.elhos de acompan~a!"Tlento e controle 
social do Fundeb, dos conselhos de 
alimentação escolar, dos conselhos regionais e 
de outros e aos (às) representantes 
educacionais em demais conselhos de 
acompanhamento de políticas públicas, 

7. (GESTÃO DEMOCRÁTICA). Garantir a 
capacitação e formação permanente do5 
Conselheiros do Ç~nselho Municipal de 
Educação. 

19.2) ampliar os programas de apoio e 
formação aos (às) conselheiros (as) dos 
conselhos de aco.m_panhamento e controle 
social do Fundeb, dos conselhos de 
alimentação escolar, dos conselhos regionais e 

4. (GESTÃO DEMOCRÁTICA). Proporcionar de outros e aos (às) representantes 
ao Conselho Municipal de Educação educacionais em demais conselhos de 
condições de analisar, diagnosticar e emitir acompanhamento de políticas públicas, 

e 



garantindo a esses colegiados recursos 
financeiros, espaço físico adequado, 
equipamentos e meios de transporte para 
visitas à rede escolar, com vistas ao bom 
desempenho de suas funções; 
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios a constituírem Fóruns 
Permanentes de Educação, com o intuito de 
coordenar as conferências municipais, 
estaduais e distrital bem como efetuar o 
acompanhamento da execução deste PNE e 
dos seus planos de educação; 
19.4) estimular, em todas as redes de 
educação básica, a constituição e o 
fortalecimento de grêmios estudantis e 
associações de pais, assegurando-se-lhes, 
inclusive, espaços adequados e condições de 
funcionamento nas escolas e fomentando a 
sua articulação orgânica com os conselhos 
escolares, por meio das respectivas 
representações; 
19.5) estimular a constituição e o 
fortalecimento de conselhos escolares e 
cQnselhos municipais de educação, como 
instrumentos de participação e fiscalização na 
gestão escolar e educacional, inclusive por 
meio de programas de formação de 
conselheiros, assegurando-se condições de 

) ) 

pareceres técnicos a respeito da realidade garantindo a esses colegiados recursos 
educacional da cidade. financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para 
visitas à rede escolar, com vistas ao bom 
desempenho de suas funções; 
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios a constituírem Fóruns 
Permanentes de Educação, com o intuito de 
coordenar as conferências municipais, 
estaduais e distrital bem como efetuar o 
acompanhamento da execução deste PNE e 
dos seus planos de educação; 
19.4) estimular, em todas as redes de 
educação básica, a constituição e o 
fortalecimento de grêmios estudantis e 
associações de pais, assegurando-se-lhes, 
inclusive, espaços adequados e condições de 
funcionamento nas escolas e fomentando a 
sua articulação orgânica com os conselhos 
escolares, por meio das respectivas 
representações; 

1. (GESTÃO DEMOCRÁTICA). Implantar em 19.5) estimular a constituição e o 
100% das escolas de Bauru em até 2 anos, fortalecimento de conselhos escolares e 
Conselhos Escol~res, garantindo ~u.a conselhos municipais de educação, .como 
construção e participação de maneira instrumentos de participação e fiscalização na 
democrática. gestão escolar e educacional, inclusive por 

meio de programas de formação de 
conselheiros, assegurando-se condições de 



funcionamento autônomo; funcionamento autônomo; 
19.6) estimular a participação e a consulta de 19.6) estimular a participação e a consu lta de 
profissionais da educação, alunos (as) e seus profissionais da educação, alunos (as) e seus 
familiares na formulação dos projetos político- familiares na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos de pedagógicos, currículos escolares, planos de 
gestão escolar e regimentos escolares, gestão escolar e regimentos escolares, 
assegurando a participação dos pais na assegurando a participação dos pais na 
avaliação de docentes e gestores escolares; avaliação de docentes e gestores escolares; 
19.7) favorecer processos de autonomia 19.7) favorecer processos de autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de ensino; financeira nos estabelecimentos de ensino; 
19.8) desenvolver programas de formação de 19.8) desenvolver programas de formação de 
diretores e gestores escolares, bem como diretores e gestores escolares, bem como 
aplicar prova nacional específica, a fim de aplicar prova nacional específica, a fim de 
subsidiar a definição de critérios objetivos subsidiar a definição de critérios objetivos para 
para o provimento dos cargos, cujos o provimento dos cargos, cujos resultados 
resultados possam ser utilizados por adesão. possam ser utilizados por adesão. 

Meta 20: ampliar o investimento público em Meta 20: ampliar o investimento público em ..,, '"O o :o 
educação pública de forma a atingir, no educação pública de forma a atingir, no r- o :r 0 
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do mínimo, o patamar de 7% {sete por cento) do l> 

rf Produto Interno Bruto - PIB do País no Produto Interno Bruto - PIB do País no 
sº (quinto) ano de vigência desta l ei e, no 52 {quinto) ano de vigência desta Lei e, no 
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) mínimo, o equivalente a 10% {dez por cento) 
do PtB·ao final do decênio. · . . . . do PIB ao final do decênio. . . 1~~ 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal 1 Cotejamento : ~ ;:::: -
20.1) garantir fontes de financiamento META NACIONAL Oç: \) 

permanentes e sustentáveis para todos os 
( r-.. 

jf ~ 



ntveís, 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 
Disposições Constitucionais Transitórias e do! 
1º do art. 75 da lei no- 9_394, de 20 de 
dezembro de 1996. que tratam da capacidade 
de atendimento e do esforço fiscal de cada 
ente federado, com vistas a atender suas 
demandas educacionais à luz do padrão de 
qualidade !!_acional; 

' 20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de 
acompanhamento da arrecadação da 
contribu!5ão social do xilárlo-educação; 
20.3) destinar à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos 

, recursos vinculados nos termos do art. 212 da 
! Constituição Federal na forma da lei ' ' 

especfflca, a parcela da participação no 
resultado ou da compensação financeira pela 1 
exploração de petróleo e gás natural e outros ! 

recursos, com a finalidade de cumprimento da 
meta prevista no inclso VI do cagut do art. 214 
da Const}.~uisão Fe~~ral; 

'~ 

20A) fortalecer os mecanlsmos e os 
instrumentos que assegurem, nos termos 
do Qarâgrafo único do art. 48 da lei 
Comolementar nº 101 de 4 de maío de 2000 

) ) 

' 

META NACIONAL 

i 

' 
i 
' 

fortalecer os mecanismos e o~ 20,4) 
instrumentos que assegurem, nos termos 
do garágrafo único do art. 48 da Lei 
Comnlementar nº 101 de 4 de maio de 2000 a 

- - -·-· 



a transparência e o controle social na 
utllizaç§o dos recursos públícos aplicados em 

' educação, especialmente a realização de l 
audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação 
dos membros de conselhos de 
acompanhamento e controle social do 
Fundeb, com a colaboração entre o Ministério 

da Educação, as Secretarias de Educação dos 
Estados e dos Municípios e os Tribunais de 
Contas da União, dos Estados e dos 
Mt:inicípíos; 
20.5) desenvolver, por meio do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

1 Anísio Teíxeíra INEP, estudos e 
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 {dois} ano!. da vigência 
deste PNE, será Implantado o Custo Aluno
Qualldade inicial - CAQi, referenciado no 
conjunto de padrões mlnimos estabelecidos 

) 

~ na legislação educac\onal e cujo 
l financiamento será calculado com base nos 

respectivos insumos indi.spensáveis ao 
processo de ensino-aprendizagem e será : 
progressivamente reajustado até a i 

~~----

-------··· -----

) 

------···· ··-,------
: transparência e o controle social na utilização : 

dos recursos públícos aplicados em educação, : 
especialmente a realiiaç5o de i3udiências 
públicas, a crii3ção de portais eletrônicos de 
transparência e a capacitação dos membros de 
conselhos de acompanhamento e controle 
social do fundeb, com a colaboração entre o 
Ministério da Educação, as Secretarias de 
Educação dos Estados e dos Municípios e os ! 
TríbunaJ.s de Contas da União, dos Estados e 
dos Munlcípios; 

META NACIONAL 

---------~META NAaONAL 

_J 


