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PllEFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

E TADO DE ~ O PAULO 

LE I ~º 6.832. DE 19 DE AGO, TO DE 2.016 
Dispõe sobre a aprovação do documemo de 
A va\iação do 1 º Biênio do Plano Municipal de 
Educação (2.012/2.0 14) e sua adequação ao 
Plano Nacional de Educação. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5 1 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Mun icipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Em cumprimento ao art. 5° da Lei Municipal nº 6.250, de 20 de agosto de 2.012, que dispõe sobre 
a Aval iação l3ienal do Plano Municipal de Educação (2.01212.02 l ), fica aprovado o documento de 
avaliação do \ º Biênio (2.012/2.014) e sua adequação ao Plano Nacional de Educação, insti tuído 
pela Lei Federal nº 13 .005, de 25 de junho de 2.014. 

O documento anexo. denominado "Avaliação Bienal (2.012'2.014) do Plano Municipal de 
Educação e adequação ao Plano, acional de Educação", mtcgra a presente lei. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 19 de agosto de 2.016. 

~ .--
MAURÍCIO POVI ' ORTO 

SECRETÁRIO DOS NE cr s JURÍDICOS 

VERA :v!ARIZA REG O CASl~RJO 
SECRETÁRIA DA :olJCAÇÃO 

Projeto de m1auva do 
PODER l'XI CUTIVO 

RcgistTada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

~ !.-. l. I CV "l""(\.. _.1 . L L<. '- C\..,t; 
ANDRÉA MARIA LIBERA TO 

OJRE'l ORA DO DEPARTA:v!ENTO DF COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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APRESENTAÇÃO 

1. M ENSAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Passados dois anos de implantação do Plano Municipal 

de Educação de Bauru - PME, é tempo de avaliar. Avaliar o 

que foi, como foi feito, e o que não foi feito e porque não 

ocorreu. Esta intenção de avaliar implica em uma clara 

atitude de transparência e compreensão de que a educqção é 

de todos e por isso partilhado o compromisso e a 

responsabilidade. 

Temos alguns desafios pela frente, o de garantir a 

participação da comunidade escolar e da sociedade civil no 

processo avaliativo do PME, com suas diretrizes, objetivos e 

metas, bem como incorporar as metas nacionais do Plano 

Nacional de Educação - PNE ao nosso Plano Municipal de 

Educação. 

Esta tarefa implica a participação de toda a sociedade 

na construção de uma educação de qualidade e acessível a 

todos 

Vera Mariza Regina Casério 
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2. AVALIAÇÃO BIENAL (2012-2014) DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2012-2021 - EXIGÊNCIA LEGAL 

CELSO ZONTA
1 

LUIZ H ENRIQUE M ARTIM H ERRERA
2 

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

processo de elaboração - tendo como norte o princípio da p~rticipação popular -

proporcionou momentos sem precedentes. 

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

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

Educação. 

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

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

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

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

assunto um texto acadêmico dava suporte teórico para o participante. 

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

Mun icipal - Encont ro Temático. Foram 681 participantes, inscritos nos 13 temas sugeridos no 

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

conferência foram credenciados 185 delegados para a Confe rência Municipal de Educação, 

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

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

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

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

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

prefeitura. Foram recebidas 519 proposições. 

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

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

1 
Doutor em Psicologia Social e Professor do Departamento de Psicologia da UNESP, Campus de Bauru; Coordenador da Comissão Executiva 

de Avallaçao Bienal e de Adequaçao do Plano Municipal de Educaçao. 
2 Advogado. Mestre em Teori a do Direito e do Estado (UNIVEM); Especialista em Fllosoíla Moderna e Contemporânea (UEL) ; Especialista em 
Filosoíla Política e Jurldica (UEL). Especialista em Antropologia (USC). Membro da Comlssao Executiva de Avaliaçllo Bienal e de Adequação do 
Plano Municipal de Educação. 
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anos (2012-2021). Dividiram-se as propostas em quatro (04) grupos: propostas do 

documento-base, propostas da pré-conferência, propostas conside.radas inexequíveis e 

propostas consolidadas. 

Cada delegado habilit ado à Confe rência Municipal de Educação recebeu uma cópia de 

todas as propostas relacionadas aos temas centrais e transversais (e laborou-se um caderno 

contendo todas as propostas conjugadas - "propostas sistemat izadas"). Os delegados podiam 

anal isa r livremente quaisquer propostas, apresentando proposições· de nova redação ou 

supressão. 

Após os debat es - conforme Regiment o aprovado na Conferência - a mesa colocava a 

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

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

das propostas, resultando em 16 horas de trabalho. 

O documento final - com 288 proposições, dentre diretrizes, metas e objetivos - foi 

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

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

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

med iante a aprovação da Lei Municipal nº 6.250, de 20 de agosto de 2.012, na qual dispõe: 

"Art. l º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, consta nte do documento anexo, para 

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

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

incumbência da Secretaria Municipal da Educação e do Conselho Municipal de Educação 

avaliar as ações do município - e do est ado e da união em regime de cooperação - frente às 

diretrizes, objetivos e metas estabelecidas para 10 anos. 

O art. 5º da Lei Municipal n2 6.250, de 20 de agosto de 2.012, em consonância com as 

diretrizes nacionais, dispõe que deve o Plano Municipal de Educação ser aval iado 

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

Municipal da Educação. 

Nesse ínterim, entretanto, houve a aprovação do Plano Nacional de Ed ucação (2014-

2024), no qual se estabeleceu novas metas para a educação nacional (Lei Federal nº 13.005, 

de 25 de ju nho de 2014 ). 



( 

Diante disso, à Secretaria Municipal da Educação e ao Conselho Municipal de Educação 

surgiu uma dupla tarefa: 

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

de seu primeiro biên io (2012-2014); 

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

(Art. 82., Lei no. 13.005/2014). 

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

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

Avaliação Bienal do Pla no Municipal de Educação - PM E e de sua adequação ao Plano 

Nacional de E.ducação. 

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

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

União. 

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

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

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

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

Porte li - Adequação do PM E ao Plano Nocional de Educação {2014 -2023}, contendo tabela de 

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

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

incorporadas ao PME e quais aquelas que são de competência exclusiva da União. 
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PARTEI 
Avaliação Bienal do Plano Municipal de Educação - PME 

1- N ÍVEIS DE ENSINO 

A - EDU CAÇÃO BÁSICA 

1. EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

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

perceber no gráfico a seguir: 



] 
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SEADE 2014 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

... 
' ' . . 

População e m Idade 
19.691 19.364 19.028 18.699 18.368 18.013 17.658 

Escolar de O a 3 Anos 
17.299 16.935 16.579 16.732 16.882 17.029 17.170 17.306 17.076 

. . 
.. • l _.I r 

População em Idade 
Escolar de 4 a 6 Anos 

14.987 14.758 14.518 14.282 14.041 13.792 13.529 13.267 12.999 12.738 8.372 8.350 8.323 8.293 8.261 8.340 
(até 2008) e 4 a 5 anos 

(a partir de 2009 * 

" 

: TOTAL 34.678 34.122 33.546 32.981 32.409 31.805 31.187 30.566 29.934 29317 25.104 25.232 25.352 25.463 25.567 25.416 

* (Em decorrência de lei federal no. 11.274, de fevereiro de 2006, o ensino fundamento/ de 9 anos, inicio-se aos 6 anos de idade, a partir de 2008, a que 

determino as próximas análises da educação infantil serem feitas com faixas de idade de Oa 3 anos e 4 a 5 anos de idade) 

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

em 2016. Já a popuiação em idade escolár .de 4 a S anos decresce.de 2001 a 2010 e permanece estabil izada até.2016. 
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População em idade escola de O a 6 anos População em idade escolar de O a 5 anos 

SEADE 2014 . 200)~- - . 2002 . - _2003 2004 2QOS_: 2006 , 2007 2008 2009 2010 ,. : 2oii .: •. - 2012~ "..7: 2013:· !: :2014',:; . - . - · L .... , .. 

Populàçãoe m 
34.678 34.122 33.546 32.981 32.409 31.805 31.187 30.566 25.506 24.970 25.104 25.232 25.232 25.463 

: idade escolar 
Matrículas na 
educação 17.043 17.893 19.471 20.681 18.165 16.602 15.762 15.098 13.589 14.015 13.954 14.733 15.433 15.704 
infantil 
Porcentagem . 
das 
matrículas em 

49,14% 52,43% 58,04% 62,70% 56,04% 52,19% 
relação à 50,54% 49,39% 53,27% 56,12% 55,58% 58,39% 61,16% 61,67% 

população em ' ' . 
idade escolar . : - . " 

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

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

representaram 56,12% do total de crianças de O a S anos, e em 2014, esta cobert ura alcançou 61,67%. 

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

de 3,28%. 
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Quando analisamos os dados de matrícula inicial da Educação Infantil 

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

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

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

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

investimento de aumento de vagas. 

' 

., 

- Despesas 
Educação Infantil: Matrícula inicial por Dependência Administrativa 

SEADE 2014 (O a 6 anos at é 2008 e O a 5 anos a partir d e 2009) 
Municipais na 

" 
Educação Infantil 

Ano/Dependência Total Rede Municipal Rede privada Municipal 

2001 17.043 13.358 3.685 -

2002 17.893 13.718 4.099 -

2003 19.471 14.387 5.001 27.109.073 

2004 20.681 15.138 5.424 -
2005 18.165 13.027 5.058 25.816.894 

2006 16.602 12.546 4.019 26.573.573 

' 
2007 15.762 11.847 3.862 41.521.863 

2008 15.098 10.724 4.361 51.249.276 

2009 *13.589 9,447 4.139 52.957.382 

2010 •14.015 8.611 5.350 
- 2011 *13.954 8.554 5.355 

2012 *14.733 8.682 6.011 
~ 

2013 *15.433 8.956 6.423 
. 

2014 *15.704 9.100 6.546 

• Em decorrência de lei federal no. 11.274, de fevereiro de 2006, do ensino fundamenta l, de 9 anos, lniciando
se aos 6 anos de Idade, as crianças de 6 anos da rede municipal foram gradativamente para o ensino 
fundamental, a partir do Início de 2008, sendo transferidas da pré-escola para o ensino fundamental do 
município 4.779 em 2009, e 3.536 em 2010. 

Em 2012, as matrículas iniciais representaram 58,39% do total de crianças de 

O a 5 anos, e em 2014, as matrículas representaram 61,67% do total de.crianças de o a 

5 anos. 

Cabe também esclarecer que os dados apresentados pela Fundação Seade no 

que se refere à Rede Privada, incluem as escolas conveniadas com a Secretaria 

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

investimentos de R$ 8.040.407,16. 
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Educação Infantil: O a 3 anos -Creche - População em Idade Escolar e Matrícula inicial por 

Dependência Administrativa -SEADE 2014 

População %de 

Ano/Depe de O a 3 cobertura Rede 
Rede privada Total 

ndêncla anos de Municipal 

matrículas 

2001 19.691 19,37% 3.814 2.582 1.232 

2002 19.364 20,46% 3.963 2.654 1.281 

2003 19.028 30,51% 5.805 3.348 2.385 

2004 18.699 34,85% 6.516 3.931 2.506 

2005 18.368 22,03% 4.046 2.065 1.942 

2006 18.013 21,69% 3.908 2.524 1.358 

2007 17.658 19,32% 3.411 1.885 1.485 

2008 17.299 21,24% 3.674 1.958 1.707 

2009 16.935 28,36% 4.803 2.945 1.855 

2010 16.579 36,47% 6.047 3.354 2.653 

2011 16.732 37,35% 6.249 3.574 2.652 

2012 16.882 44,74% 7.553 4.328 3.199 

2013 17.029 43,49% 7.406 4.035 3.330 

2014 17.170 44,19% 7.588 4.197 3.352 

2015 17.306 

2016 17.076 

2017 ·16.840 

2018 16.603 

2019 16.360 

2020 16.116 

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

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

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

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

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

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



( 

l 

Matriculas iniciais no Ensino Infantil - CRECHE - O a 3 anos - por Dependência Administrat iva, 

de 2001 a 2014 - Fonte: SEADE 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- TOTAL 

..,._MUNICIPAL 

- PRIVADA 

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

Bauru, Censo 2010 do IBGE, era de 16.328 crianças, e foram matriculadas 6.047 

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

de cobertura de 37% de matrículas iniciais no contexto urbano da cida~e. Em 2014, a 

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

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

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

Os dados indicam atualmente que 9.582 crianças não frequentam creche na 

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

seja pública ou privada. 
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25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

o 

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

Fonte: SEADE 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 16 17 18 1920 

- População de O a 3 anos 

....... Matrículas de O a 3 anos Total 

Há uma clara tendência de queda no número de cria nças em idade escolar de 

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

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

de O a 3 anos. 

Hoje alcançamos um índice de cobertura de escolarização dos a.tuais 44,19% e 

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

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

alcançamos o número de 7.588 mat rícu las em 2014. 

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

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

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

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

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

creche na cidade até 2021. 

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

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

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

assistência à crian ça em sa la de aula. 
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Média de alunos por turma-CRECHE - O a 3 anos Fonte: INEP 2014 

2014 

Municipal 15,7 13,7 

Privada 11,5 11,4 

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

de Bauru melhorou de 21,5 alunos em 2010 para 20,0 no Sistema Municipal e piorou 

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

Média de alunos por turma- PRÉ-ESCOLA - 4 a 5 anos Fonte: INEP 
2014 

Dependência Administrativa 2010 2014 .. 

Municipal 21,5 20,0 

Privada 13,9 15,3 - - -

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

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

que de 2009 para cá, tendo em vist a a legislação federal no. 11.274, a contagem das 

matrículas in iciais refere-se a crianças na fa ixa de 4 a 5 anos. 

Educação Infantil: Pré-Escola - 4 a 6 anos e 4 a 5 anos - M atricula Inicial por D.ependêncla 

Administrativa Fonte: SEADE 2014 

Ano/Dependência Total Municipal Estadual Privada 

2001 13.229 10.776 - 2.453 

2002 13.930 11.064 48 2.818 

2003 13.666 11.039 11 2.616 

2004 14.165 11.207 40 2.918 

2005 14.119 10.962 41 3 .116 

2006 12.694 10.022 11 2.661 

2007 12.351 9.962 12 2.377 

2008 
' 

11.424 8.766 4 2.654 

2009 *8.786 6.502 - 2.284 

2010 *7.968 5.257 14 2.697 

2011 *7.705 4.980 22 2.703 

2012 *7.180 4.354 14 2.812 
.. 

2013 *8.027 4.921 13 
0

3.093 

2014 *8.116 4.903 09 - 3.194 
• Em decorrência de lel f ederal no 11.274, de fevereiro de 2006, do ensino fundamental, de 9 anos, Iniciando
se aos 6 anos de Idade, as crianças de 6 anos da rede municipal foram gradativamente para o ensino 
fundamental, a partir do Inicio de 2008, sendo transferidas da pré-escola para o ensino fundamental do 
município 4.779 em 2009, e 3.536 em 2010. 
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A participação do ensino público em relação ao to ta l de matrículas iniciais na 

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

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

evolução no ensino privado que no público. 

Educação Infantil: Pré-Escola - 4 a 5 anos - Matrícula inicial por 
Dependência Administrativa 2010 a 2014 

Fonte: SEAOE. 

9.000 

- - -8.000 - - --
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6.000 
..__ 

- Total 5.000 - - - -
4.000 - ....,_M unicipal 

' 
.. , 

....,_Privada 3.000 ' , 
'"' ' " '"' 

2.000 

1.000 
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l 20 10 20 11 2012 2013 20 14 
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As matrículas caíram em 2012, mas voltaram a crescer em 2013, com pequeno 

aumento em 2014. 

Relação entre matrículas iniciais para o ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA - 4 a 6 ºanos (até 

1 
2008) e 4 a S anos (2009 em diante) x População em Idade escolar de :4 a 6 anos (até 

2009} e 4 a S (2010 em diante) - Fonte: SEADE 

' 
ANO População em idade M atrículas iniciais - Diferença população x 

escolar de 4 a 6 anos Pré-escola - 4 a 6 e 4 a vaga 
5 anos 

2001 14.987 13.229 1.758 11,7% 
2002 14.758 13.930 828 5,6% 

·- 2003 14.518 13.666 852 5,9% 
2004 14.282 14.165 117 0,8% 
2005 14.041 14.119 (7S) -0,6% 

4 a6 2006 13.792 12.694 1.098 8,0% 
2007 13.529 12.351 1.178 8,7% 

. 2008 13.267 11.424 1.843 13,9% 
2009 12.999 8.786 . -
2010 8.391 + 7.968 423 5,0% 
2011 8.372 + 7.705 667 8,0% 

4 a5 2012 8.350 + 7.180 1.170 14,0% 
2013 8.323 + 

- ~ 

8.027 2% . 3,6% 
2014 8.293 + 8.116 177 2,1% -

+ Projeção 

• 4 a 5 anos de Idade 
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A população urbana em idade de 4 a 5 anos, segundo projeção da Fundação 

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

Municipal e Privada. 

Os dados indicam que 177 crianças (2,1%) não freqüentam é! pré-escola na 

cidade. A taxa de cobertura corresponde a um índice de 97,9% de matrículas iniciais no 

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

rede para a sua universalização. 
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Relação entre matrículas para o Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA - 4 a 5 

anos e a população em idade escolar de 4 a 5 anos, até 2020~ Fonte: 
SEADE 2015 

- -- - - - - - - - -..... - - --
~ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

..._População 4 a 5 anos 

- Matrícu las Total 

Percebe-se uma tendência de estabilização no número de crianças em idade 

escolar de 4 a 5 anos na cidade, com probabilidade de universalizar as vagas em 2016 

para esta população. 

Considerando que a Pré-Escola é um momento estrategicame~te importante 

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

universalização desse atendimento. 



1.2 Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 

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

todos e, por inclusão, também das crianças de zero a seis anos, e em seu art igo 208, 

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

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

Também no seu inciso XXV, do Artigo 7º, informa que deverá haver "assistência 

gra tuita dos filhos e dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade em 

creches e pré-escolas" (Ensino Infantil modificado para zero a cinco anos). 
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AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1. Universalizar, até 2016, o atendimento escola r dai 
população de 4 a 5 anos e amplia r, até 2020, a 
oferta de educação infantil de forma a atender ai 
50% da população até 3 anos, em período 
integral/parcial, opcional à família de acordo com 
a demanda da cidade e com garantia de qualidade. 

Objetivos: 

1. Revisar, com a participação da equipe 
pedagógica da escola, no prazo de um ano, os 
padrões de infraestrutura da legislação em vigor, 
visando assegurar o atendimento das 
especificidades do desenvolvimento das faixas 
etárias atendidas nas instituições de educação 
infantil (creches e pré-escola), no que se refere a: 
a) espaço interno, com iluminação, insolação, 

ventilação, visão para o espaço externo, 
rede· elét rica e segurança; · 

b) instalações sanitárias e para higiene 
pessoal das crianças; 

e) instalações para preparo e/ou serviço de 
alimentação; 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 

1. Já está garantido o atendimento para a 
popu lação de 4 a 5 anos. 
Pa ra a faixa de O a 3 anos, em 2015, o 
atendimento encontra-se próximo a 50% dê 
população e continua-se a ampliar a oferta de 
vagas. 

1. As reformas e adequações dos prédios, 
quanto aos itens a,b e c, vêem sendo 
paulatinamente adequados as necessidades de 
infraestrutura das escolas, com especial 
atenção as demandas de maior urgência(Entre 
2012 a 2014, foram reformadas 9 unidades e 
implantadas 3 novas escolas). 

a) Entre 2012 a 2014 foram adquiridos 
máteriais e mobiliários · adequado para 
implementação dos ambientes internos e 
externos; 
b) De modo geral as escolas de Educação 
Infant il, são jardinadas e arborizadas. 

CONSIDERA.ÇÕES 
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d) ambiente interno e externo para o 
desenvolvimento de atividades, conforme 
as diretrizes curriculares para a educação 
infantil; mobiliário, equipamentos e 
materiais p~dagógicos; 

e) arborização. 

2. Promover a divulgação dos padrões de 
infraestrutura estabelecidos em lei, 
contemplando as situações de credenciamento, 
autorização para o funcionamento, reforma, 
ampliação e construção de instituições de 
educação infantil públicas e privadas (lucrativas e 
não lucrativas); 

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 permanente e o 
aprofundamento dos conhecimentos dos 
profissionais que atuam na educação infantil; 

4. Asseg~rar que, em um ano, o r:nunicípio 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 

2. Está em fase final de elaboração documento 
que visa regulamentar padrões mínimos de 
qualidade para as instituições de educação 
infantil privadas, lucrativas ou não (servirá de 
referência para as públicas e parceiras). O 
documento também visa a autorização e 
funcionamento, por meio de credenciamento 
das entidades particulares 

3. A SME assegura semestralmente, por meio 

do DPPPE (Departamento de Planejamento 
Projeto e Pesquisas Educacionais), cursos de 

formação continuadas aos profissionais da 
Educação Infantil e das Creches Conveniadas, 
oferecidos em diferentes horários para 
atender as necessidades, inclusive com 
modalidade EAD, além de parcerias com 
outras instituições culturais e educativas. 
4. A Secretaria Municipal da Educação em 
convenio com as universidades vêem . . . 
construindo desde 2011 a proposta curricular 
para a. educação infantil, com previsão de 
entrega para 2015, bem como buscando 
adequar seus padrões de infra estrutura. 

5. A proposta curricular está em fase final de 

' 
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curriculares que considerem os direitos, as 
necessidades específicas da faixa etária atendida 
e tenham em vista a necessária integração com o 
ensino fundamental; 

6. Elaborar e atualizar os projetos pedagógicos 
das escolas, a partir da revisão da política e das 

orientações curriculares da educação infantil, 
conforme estabelecido no item anterior, 
envolvendo os diversos profissionais da 

educação, bem como os usuários; 

7. Direcionar, prioritariamente, os investimentos 
públicos municipais em educação para a 
educação infantil; 
8. Garantir estrutura e quadro próprio para o 
efetivo funcionamento do sistema municipal de 
acompanhamento, controle e supervisão da 
educação, nos estabelecimentos públicos e 
privados, visando apoio técnico-pedagógico para 
a melhoria da qualidade e a garantia do 

cumprimento dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes nacionais, estaduais e municipais; 

9. No prazo de um ano, estabelecer normas para 
a composição e funcionamento do sistema 
municip~I de acompanham~nto, controle e 
supervisão da edúcação, visando a uma 
adequada relação supervisor-escolas com vistas à 
melhoria na qualidade do ensino 

10. Assegurar acompanhamento e apoio aos 
docentes por meio de atividades de estudo e 

·\ 

im piem entação. 
- Formação com professores da Educação 
Infanti l que atuam no último ano dessa etapa 
e Professoras dos 12 ano do Ensino 
Fundamental para maior integração. 

6. As unidades Escolares atualizaram os dados 
e anexos de seus PPP e após a implementação 
da Proposta Curricular para a Educação 
Infantil, farão os ajustes teóricos 
metodológicos. 

7. Os investimento são gerenciados e 
destinados prioritariamente à Educação 
Infantil. 
8. A Secretaria Municipal da Educação mantém 
em seu organograma profissionais para o 
acompanhamento, controle e supervisão nos 
estabelecimentos públicos e privados. 
O apoio técnico-pedagógico é oferecido pelo 
DEI e DPPPE, atuando em cursos de formação, 
inclusive nos ATPCs. 

9. As normas para acompanhamento, controle 
e supervisão da educação, estabelecidas pelo 

~~E, estão sendo cumpri.das, pelo Sistema 
Municipal da Educação. 

10. A Secretaria Municipal da Educação tem 

assegurado o acompanhamento e apoio aos 
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reflexão desenvolvidas nas escolas, através de 
equipe matricial, sob coordenação dos órgãos 
competentes 

11. Instituir, no prazo de um ano, mecanismos 
. de integração .e colaboração entre os setores da . 

educação, saúde e assistência na manutenção, 
expansão, administração, controle e avaliação 
das instituições de atendimento das crianças de 
O a 5 anos de idade 

12. Manter a oferta de alimentação escola r 
para as crianças atendidas na educação infantil, 
nos estabelecimentos públicos e conveniados, 

por meio de colaboração financeira da União, 
do Estado e do Município (convênios) 

13. Assegurar o fornecimento dos materiais 
pedagógicos adequados às faixas etárias e às 
necessidades do trabalho educacional nos 
estabelecimentos públicos e conveniados, de 
forma que: 

a) sejam atendidos os padrões de 
infraestrutura definidos no objetivo n!? 1; 

b) sejam adquiridos e/ou repostos anualmente 
os recursos pedagógicos , em especial, 
brinquedos, jogos e livros infantis, 

garantindo acervo diversificado, em 
quantidade e qualidade adequadas; 

c) seja adquirido e/ou mantido acervo de livros 
para .Pesquisa e formação de. educadores e 
pais; 

d) haja participação da comunidade escolar 
(colegiados e instituições auxiliares) na 

docentes, por meio de atividades de estudo 

e reflexão, através dos ATPs e 
supervisionado pela equipe da DPPPE. 

11. Além de contemplar em seu quadro de 
RH, uma. assistente social, a SME mantém 
convênios com Universidades e Instituições 
(APAE, APIECE, SORRI e Lar Escola Santa 
Luzia), bem como, mantém parcerias com a 
Secretaria da Saúde. 

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

13. O SME adquire e repõe os materiais 

necessários ao desenvolvimento infantil, 
conforme as necessidades e possibilidades. 
Os gestores educacionais são convidados a 
participar da escolha dos itens solicitados. 
Os conselhos escolares em fase de 
implantação também participarão deste 
processo. 

' 
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definição desses materiais, considerando-se 
o projeto político-pedagógico da unidade, 
bem como o papel do brincar e a função do 
brinquedo no desenvolvimento infantil 

14. Estabelecer . um programa de 
acompanhamento das demandas por meio da 
manutenção de um cadastro único, permanente 
e informatizado, acessível, a qualquer tempo, 
aos Dirigentes Escolares, aos Conselhos 
Tutelares, Conselho de Direitos e de Educação e 

à população, bem como banco de dados que 
subsidiem a elaboração e a implementação de 
Políticas Públicas para a Infância 

15. Criar, manter e ampliar Conselhos Escolares 
e outras formas de participação da comunidade 
escolar e local na melhoria da est rutura e 
funcionamento das instituições de educação 
infantil públicas e privadas (lucrativas e não
lucrativas), bem como no enriquecimento das 
oportunidades educativas e dos recursos 
pedagógicos, garantindo-se: 

a) maior integração na relação família-escola; 
b) realização de reuniões em horários que 

facilit em a participação da família; 
c) aumento da periodicidade das reuniões do 

Conse lho de Escola, assegurando o mínimo 
. de quatro reuniões anuais, sendo duas por 
semestre; 

d) realização de cursos de formação de 
conselheiros escolares e de cursos sobre o 
papel dos Conselhos para a comunidade 

14. A Secretaria Municipal da Educação 
mantém um cadastro único permanente e 
informatizado Gestão Escolar, acessível aos 
gestores escolares, e aos demais Conselhos, 
mediante oficio e observado o sigilo de 
dados pessoais, considerando o regime de 
colaboração. 

15. Legislação aprovada que contempla 
todos os itens previstos no objetivo: 
- Implantação do Conselho escolar em 2014; 
- Curso de Formação de Conselheiros e 
Tutores para ampliação em todas as 
Unidades Escolares; 
- Programa de implantação doa Indicadores 
de Qualidade na Educação Infantil -
INDIQUE. 

.--.... 
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escolar 
16. Estabelecer, no prazo de 2 anos, e com a 16. A Secretaria Municipal da Educação por 
colaboração dos setores responsáveis pela meio do setor de assistência social e em 
educação, saúde e assistência social e de parceria com a SEBES e Conselhos 
organizaçõe~ não governamentais, . Conselhos relacionados a rede de proteção da infância 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e e da adolescência tem desenvolvido 
Conselho Tutelar, programas de orientação e programas de orientação e apoio. 
apoio aos pais com filhos entre O e 5 anos, nos 
casos de pobreza, violência doméstica e 
desagregação familiar extrema 

17. Manter o atendimento parcial e integral das 17. O atendimento para as crianças de O a 3 é 
crianças de O a 3 anos e adotar, até o final da mantido, nas duas modalidades e o 
década, progressivamente, o atendimento para atendimento de 4 e 5 está progressivamente 
todas as crianças de 4 e 5 anos, garantindo-se sendo absorvido pelo sistema de ensino. 
padrões de qualidade estabelecidos, de acordo 
com as necessidades da demanda 

18. Promover debates com a sociedade civil 18. As unidades escolares promovem com 
sobre o direito da criança à educação infantil suas comunidades eventos que favorecem a 
pública, gratuita e de qualidade bem como dos participação da família. 
deveres da família junto à Unidade Escolar 

19. Promover palestras e encontros voltados à 19. As unidades através das reuniões de 
comunidade para uma maior conscientização pais promovem a conscientização das 
quanto aos direitos e deveres às necessidades necessidades físicas, psicologias e socia is 
físicas, psicológicas e sociais da faixa etária em próprios de cada faixa etária. 
questão, e implantar e aprimorar a Escola de Palestras são realizadas em algumas 
Pais unidades. 
20. Garantir que a avaliação dos alunos na 20. As unidades são orientadas para que seja 
educação infantil seja feita co.nsiderando seus realizada a avaliação quali.tativa e processual 
próprios avanços em relação a seu levando-se em conta os avanços de cada 
desenvolvimento aluno. 
21. Estabelecer condições para a inclusão das 21. As adaptações são realizadas, e as 
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crianças com deficiência, com apoio de 
especialist as 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 sanitária, 
engenharia e arquitetura e equipe pedagógica 

23. Promover ações junto às instituições 
formadoras do Ensino Superior, a fim de 
qua lificar a formação de professores para a 
Educação Infantil, com conteúdos específicos da 
área 

24. Ga.rantir os princípios da Gestão 
Democrática discutidos neste documento 

25. Garantir acesso à apropriação das formas 
mais ricas e elaboradas da cultura construídas 
pela humanidade 

26. Constituir equipes multidisciplinares e 
multiprofissionais em polos (fonoaudiólogos, 
psicólogos e assistentes sociais) que possam dar 

' 
Unidades Escolares contam com pessoal de 
apoio e cuidadores, conforme a demanda. 
Com relação ao número máximo de alunos o 
SME procura equalizar de acordo com as 
possibilidades, uma vez que não existe 
documento regulatório a respeito. 

22. O DEI tem participado mais efetivamente 

nas decisões desta natureza. Diretores e 
Professores participam das discussões sobre 

os projetos, e com a implantação dos 
Conselhos Escolares, participarão dos 
processos decisórios. 

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

24. A Gestão democrática tem sido princípio 
da Gestão Municipal Educaciona l, bem como 
no âmbito da Unidade Escolar com a 
implantação dos Conselhos Escolares 
25. Existe convênios entre a PMB e as 
Universidades, Secretaria de Cultura, SESC e 
outros, com programas, ações culturais e 
Projetos de Pesgu!sa, para formação. 
continuada dos Servidores, e fortalecimento 
das atividades pedagógicas com os alunos. 

26. O SME matem convênios com as 

Universidades, Entidades especializadas nas 

áreas que fornecem suporte a pratica 
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suporte à prática educativa educativa 

27. Especificar a carga horária de atendimento, 27. O SME vem atendendo as necessidades 

se há espaço físico e número de alunos da demanda na direção da universalização, 

adequado, infraestrutura, profissionais bem como garantir o numero adequado de 

suficientes., atividades diversificadas com alunqs, buscando raciona lizar as condições 
profissionais gabaritados que ofereçam infraestruturais 
qualidade nas escolas de período parcial/ 
integral 

28. Manter e ampliar uma interlocução com o 28. O SME mantém permanente interlocução 
poder judiciário, oferecendo subsídios para que com o poder judiciário, oferecendo 
os magistrados tomem medidas cabíveis informações sobre a rea lidade das demandas 
respeitando as necessidades escolares educacionais 

29. Garantir até 2016, que o atendimento 
29. Foi nomeada uma Comissão de Gestores 

pedagógico de crianças a partir de 4 meses nos 
para estudos sobre o atendimento das 

berçários seja feito por Professores 
crianças no período integral a partir dos 4 
meses 

30. Buscar o desenvolvimento da autonomia da 30. A proposta pedagógica da Educação 
criança, utilizando para isso situações em sala Infantil da SME contempla o 
de aula desenvolvimento da autonomia da criança 
31. Estabelecer rotina de período integral para 31. A proposta pedagógica da Educação 
renovar atitudes que respeitem a Infantil da SME contempla 
individualidade, direitos e necessidades básicas 
da criança tais como: banho, sono, alimentação 
e atividades pedagógicas 

32. Viabilizar convênios com as universidades 32. Existem convênios com as Universidades 
p~ra oferecimento de Cl;Jr~os de pós-graduação que contemplam este. item . . .. 
aos Profissionais da Educação 

33. Viabilizar, mediante convênios, projetos e 33. Estão sendo elaborados estudos para 
contratos, a melhoria da segurança nas escolas, implantação de vigilância permanente 
garantindo vigilância 24 horas por dia e em 
finais de semana 
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34. Viabilizar programa de informática 34. Estão sendo elaborados estudos para 

educacional no ensino de 4 a s anos, implantação da informática educacional 

disponibilizando equipamentos com internet 

35. Possibilitar que, em finais de semana, a 35. A Unidade Escolar é aberta a comunidade 
escola possa ser utilizada para o oferecimento 
de cursos e reuniões para os pais dos alunos 
segundo regulamentação do Conselho de Escola 
ouAPM 

36. A universalização da educação infantil e o 
36. Viabilizar o conteúdo de língua inglesa no atendimento em período integral são 
ensino de 4 a 5 anos com professores da área prioridades e tornam incompatível o 

atendimento deste item de imediato 

37. Garantir a presença de um Professor 37. A presença do Professor Adjunto esta 
Adjunto em cada período de cada Unidade de garantida na maioria das Unidades Escolares, 
Ensino com atividade em sala de aula 

38. É garantido, com exceção das crianças 
38. Garantir o período de férias escolares em com vulnerabilidade e de necessidade 
janeiro, para que as crianças possam fortalecer familiar extrema, com o atendimento por 
seus laços familiares meio de polos, sendo assegurado o descanso 

por ocasião das ferias do responsável 
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2. ENSINO FUNDAMENTAL 

2.1. Diagnóstico: 

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

6 e 7 a 10 anos (12 ao 52 ano), quanto na faixa de 11 a 14 anos (62 ao 92 ano). 

População em idade escolar - BAURU - Fonte: 

- t:_ SEADE,, 

7A 10 11 A14 TOTAL 
' ANO 6 ANOS 

ANOS ANOS 

2001 5.033 20.699 22.058 47.790 

2002 4.964 20.529 21.986 47.479 

2003 4.893 20.346 21.898 47.137 

2004 4.822 20.162 21.809 46.793 

2005 4.749 19.975 21.710 46.434 

2006 4.673 19.765 21.587 46.025 

2007 4.592 19.537 21.442 45.571 

2008 4.511 19.304 21.290 45.105 

2009 4.428 19.062 21.124 44.614 

2010 4.347 18.821 20.959 44.127 

2011* 4.303 18.414 20.397 43.114 

2012* 4.257 18.010 19.842 42.109 

2013* 4.211 17.608 19.297 41.116 

2014* 4.162 17.209 18.760 40.131 

2015* 4.114 16.812 18.232 39.158 

2016* 4.159 16.859 17.912 38.930 

2017* 4.203 16.901 17.591 38.695 

2018* 4.246 16.938 17.267 38.451 

2019* 4.287 16.972 16.942 38.201 

2020* 4.326 17.000 16.619 37.945 

* Projeção (SEADE) 

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

6 a 10 anos (12. Ciclo do ensino fundamental), vem diminuindo, e a projeção de 2016 até 2020 

aponta leve retomada de crescimento. Isto implica a necessidade de aumento do número de vagas 

a partir de 2016 para suprir a demanda para estas faixas de idade. 



Já para a população de 7 a 10 anos (2º. Ciclo do ensino fundamental), os dados evidenciam 

que desde 2001 até 2015 vem diminuindo e a projeção até 2020, aponta a continuidade desta 

diminuição. 
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Evolução da população em idade escolar de 6 a 14 anos -

Fonte: SEADE 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

- 6ANOS 

..,._7 A lOANOS 

"'*-11 A 14 ANOS 

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

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

para estas faixas não deve significar ausência de necessidade de construção de novas escolas. 

Cabe também apontar a necessidade de se ter número de alunos por classe compatível com 

processos educacionais de qualidade. 

Quando analisamos os dados de matrícula inicial no Ensino Fundamental de Bauru, da lê 

( à 4! série (até 5~ série a partir de 2009), verificamos um pequeno aumento. · 

Ensino Fundamental: Matrícula inicial por Dependência Administrativa - 1! a 4! Série 

(12. Ao s2. ano a partir. de 2009) - SEADE 2014 

Ano/Dependência Total Municipal Estadual Privada 

2001 22.265 2.593 15.513 '4.159 

2002 22.909 3.784 15.020 4.105 

2003 23.001 4.068 14.796 4.137 

2004 23.086 4.222 14.555 4.309 

2005 22.933 5.353 13.213 4.367 

2006 23.004 5.746 12.677 4.581 

2007 22.766 5.902 12.111 4.753 

2008 22.893 6.661 11.649 4.583 

2009 - *22.647 7.173 11.112 4.362 
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2010 -i 
* 23.599 7.369 11.132 5.098 

2011 -; 23.303 7.270 10.806 5 .227 

2012 22.289 7.010 9.957 
,, 

5.322 
~ --

2013 
-- 21.727 6.739 9.446 5.542 
_, . 

2014 22.985 6.976 10.137 5.872 

* Em decorrência de lei f ederal n!! 11.274, de fevereiro de 2006, do ensino fundamental de 9 
anos, iniciando-se aos 6 anos de idade, as crianças de 6 anos da rede municipal foram 
gradativamente para o ensino fundamental, a partir de 2008, sendo transferidas da pré-escola 
para o ensino fundamental do município 4.779 em 2009, e 3.536 em 2010. 

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

ou tro lado, a Rede Estadual diminuiu sua participação nas matrículas do Ensino Fundamental dos 

anos iniciais. 
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Evolução das m atrículas iniciais do Ensino Fundamental -Anos 
iniciais, por dependência Administrativa, de 2001 a 2014 -. 
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Fonte: SEADE 2014 
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Em 2009, as matrículas iniciais representavam 96,4% do total de crianças de 6 a 10 anos 

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

ocorrendo cobertura total e, provavelmente, com matrículas de crianças fora da idade (6 a 10 

anos). 
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Relação entre população de 6 a 10 anos e matrículas no 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais - SEADE- 2014 

-+-Idade 6 a 10 anos 

- Mat rícula 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A média de alunos por turma no Ensino Fundamental Anos iniciais em 2010, foi de 28, 7 

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

para as escolas privadas. Em 2014, caem as médias da Rede Municipal e Estadual e aumenta a 

média das escolas privadas. 

Média de alunos por turma- Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 6 a :io anos Fonte: 
INEP 2014 

Dependência Administrativa 1'~ ;.ª2010 
.i 2011 2012 2013 2014 

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

Estadual 27,6 26,7 25,2 24,8 26 

Privada 18,0 18,3 18,1 18,4 19,1 

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

consideradas altas e podem comprometer o processo ensino aprendizagem. 

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

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

vagas oferecidas. 

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

da Si! à 8i! série (6i! à 9i! a part ir de 2009), verificamos uma diminuição ao longo dos últimos 10 

anos. 
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·;;; Ensino Fundamental - Matrículâ ~por Dep.endência Administrativa - Anos finais . 
'l . ' - !: 

5! a 8! série {62 ao g2 'âno a partir de 2009) r. 
t Fonte: SEADE 20l4 .. . 

' 
•r 

Ano/ Dependência Total Municipal Estadual Privada 
' 

2001 23.393 1.148 17.778 4.467 
·' 

2002 ' ·- 22.728 1.197 17.167 4.364 

2003 21.615 1.541 15.797 4.277 
~ 

2004 21.388 1.300 15.741 .4.347 

i 2005 21.351 1.455 15.544 4.352 
·- 2006 " 21.506 1.481 15.656 4.369 .. 

2007 . ' 

'• 
21.611 1.579 15. 732 4.300 

2008 21.655 1.548 15.881 4.226 
'"' 

2009 21.534 1.601 15.709 4 .224 
~ 

2010 
... 

22.101 1.637 15.864 4 .600 

2011 21.951 1.603 15.820 4.528 
-

l i 2012 22.484 1.703 16.031 4.750 -
2013 22.205 1.644 15.985 4.576 

--
2014 20.048 1.473 14.047 4.528 . 

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

Est adual e Privada, este número caiu para 20.048 em 2014. 
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Evolução das matrícu las do Ensino Fundamenta l -Anos finais, por 
dependência Administ rativa, de 2001 a 2014 - Fonte: SEADE 2014 
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- Municipal 
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-*-Privada 

A queda no número de matrículas encontra-se nas três dependências .administrativas, 

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

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

- - -
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-+- Idade 10 a 14 anos 

--Matrículas 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

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

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

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

população nesta faixa de idade. 

A média de alunos por turma no Ensino Fundamental da 5! a 8! série (62 ao 92 ano} da 

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

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

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

2014. 

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

Municipal 30,9 29,7 30,4 29,4 27,8 

Estadual 32,5 32,6 31,3 31,4 31,5 

Privada 24,1 24,2 24,7 2.4,5 23,8 

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

comprometer o processo ensino aprendizagem. 



( 

e 

Comparando a média de alunos por turma entre o primeiro ciclo do ensino fundamental 

(12. Ao 52, Ano- anos iniciais) e o segundo ciclo (62. Ao 92. Ano - anos finais), verificamos um 

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

M édia de alunos por turma do lo. ao 5o. e 60. ao 9o. ano do 
Ensino fundamental - por dependência administrativa em 2014 -

Fonte SEADE 

• lo. Ao So. Ano • 60. Ao 9o. Ano 

Municipal Estadual Privada 

A taxa de aprovação no ensino fundamental da li! a 4i! série tem aumentado no município 

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

Privado tem ocorrido o contrário. Houve uma diminuição na taxa de aprovaÇão de 2002 (que era 

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

' 
Taxa de Aprovação* no Ensino Fundamental 

12. ao 52. Ano e 62. Ao 92. ano por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 
Fonte: SEADE 

Ano/ 
Total Municipal Estadual Privada 

Depend. 
1!. a 62. Ao 1!. a 62. Ao 1!. a 62. Ao 1! . a 62.Ao 
5!. 92. S!. 92. 5!. 92, S!. 92. 

2009 98,2 94,7 97,9 93,0 98,2 93,9 95,1 98,8 

2010 98,0 94,1 97,2 91,9 98,4 93,5 98,3 96,9 

2011 97,4 92,2 96,7 87,6 97,4 91,3 98,4 96,9 
2012 97,6 94,1 96,3 88,3 98,0 93,9 98,6 96,7 
2013 98, 1 94,3 97,0 92,8 98,8 93,7 98,4 96,8 

• ALUNO APROVADO - É o aluno que, ao final do ano letivo, preenche os requisitos mínimos de 
aproveitamento e freqüência previstos, na legislação em vigor. (MEC). 

A taxa de aprovação na Rede Estadual mais alta que as demais dependências 

administrat ivas pode ser explicada pela adoção da progressão continuada em 1988. As taxas de 

aprovação no ensino fundamental estadual e privado encontram-se estabiliz~das nos últimos dois 
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anos. Já os resultados do ensino fundamental municipal ocorreram um aumento em 2013, embora 

sua taxa de aprovação é das três dependências administrativas. 

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

• lo. Ao So. Ano • 60. Ao 9o. Ano 

Total Municipal Estadual Privada 

• ALUNO APROVADO - É o aluno que, ao final do ano letivo, preenche os requisitos mínimos de 
aproveitamento e frequência previstos, na legislação em vigor. (MEC). 

No Ensino Fundamental do 62. ao 92. ano, a taxa de aprovação é menor que o do 12. ao 

52. ano. Isto ocorre nas três dependências administrativas, o que evidencia a necessidade de se 

elaborar programas e projetos que minimizem a diminuição da aprovação no 22. ciclo do ensino 

fundam ental. 

A taxa de reprovação no Ensino Fundamental do 1º. ao 5º. ano tem diminuído em Bauru, 

de 2002 (4,6%) para 2009 (1, 7%). 

Taxa de Reprovação* no Ensino Fundamental 
12. ao 52. Ano e 62. Ao 92. ano por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 

Fonte: SEADE .. -

Ano/ 
Total Municipal Est adual Privada 

Depend. 
1!. a 62.Ao 1!.a 62. Ao 1!.a 62.Ao 1! . a 62. Ao 
5!. 92. 5!. 92. 5!. 92. 5!. 92. 

2009 1,6 4,2 2,0 6,8 1,5 4,6 1,2 1,5 

2010 1,8 4,6 2,8 7,0 1,3 4,8 1,6 3,0 

2011 2,1 5,4 3,0 10,5 1,8 5,6 1,4 3,0 
2012 2,1 4,3 3,2 9,7 1,6 4,0 1,4 3,3 
2013 1,7 4,2 2,8 6,7 0,9 4,3 1,6 3,1 

, 
• ALUNO REPROVADO - E o aluno que, ao final do ano letivo, não preencheu os requisitos 
mínimos de aproveitamento e/ou frequência previstos, na legislação em vigor. (MEC). 
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Em termos gerais, de 2009 a 2013, a taxa de reprovação, nas três dependências 

administrativas encontra -se estabilizada. Entretanto, ao focarmos os dados nos dois últimos anos 

de vigência da Plano Municipal, a taxa de reprovação ca iu em t ermos gerais. 

A menor taxa de reprovação nos anos in iciais encontra -se na Rede Estadual e a maior taxa 

encontra-se na Rede Municipal. Já nos anos finais, a menor taxa encontra-se na Rede privada e a 

maior encontra-se na Rede Municipal. 

O desempenho da Rede Estadual em termos de taxa baixa de reprovação pode ser 

explicado também pela adoção da progressão continuada. 

Cabe também destacar a necessidade de se debruçar sobre o resu ltado da alta taxa de 

reprovação no ensino fundamental municipal do 6º. ao 9º. ano. 
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Taxa de reprovação no Ensino Fundamental em 2013 -
Quadro comparativo - SEADE - 2015 

Total M unicipal Estadual Privada 

• lo. Ao So. 

• 60. Ao 9o. 

Destacamos também que a taxa de reprovação do 6º. ao 9º. ano, é maior que a do 1º. ao 

5º. Ano, em todas as três dependências administrativas, evidenciando a necessidade de se 

elaborar programas e projetos que minimizem a o aumento da reprovação no 2º. ciclo do ensino 

fundamental 

Com relação à Taxa de Abandono, a menor taxa ocorreu na Rede Privada do Ensino 

Fundamental, com 0,1 em 2013 e a maior, na Rede Estadual 
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12. ao 52. Ano e 62. Ao 92. ano por Depenêlência Administrativa - 2009 a 2013 
Fonte: SEADE -· 

Ano/ 
Total Municipal Est adual Privada 

Depend. 
l i!. a 62. Ao 1!!. a 62.Ao 1!. a 62.Ao l i!. a 62. Ao 
Si!. 92. Si! . 92. Si! . 92. 5! . 92. 

2009 0,3 1,1 0,1 0,4 0,4 1,4 - -

2010 0,2 1,4 0,1 1,2 0,3 1,8 - -
2011 0,5 2,4 0,3 1,9 0,8 3,1 0,2 0,1 
2012 0,3 1,6 0,5 2,0 0,4 2,1 - -
2013 0,2 1,5 0,2 0,5 0,3 2,0 - 0,1 

*TAXA DE ABANDONO: Aluno afastado por abandono: é o aluno que deixou de freqüentar a escola 
durante o ano letivo, tendo sua matrícula cancelada. 

A taxa de abandono do Ensino Fundamental do 12. ao 52. ano apresenta-se menor que a 

t axa do 62 ao 92 ano em todas as dependências administrativas. Há a necessidade de se pesquisar 

os motivos da maior evasão no 22. Ciclo do ensino fundamental, sobretudo na. Rede Estadual. 

Apresentamos a seguir, o número de alunos concluintes do ensino fundamental de Bauru 

por ano. 

-
Concluintes do Ensino Fundamental r "' 1 

por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 
Fonte: SEADE .. ' " 

Ano/ 
Total Municipal Estadual Privada 

De pen d. 
2009 4.774 346 3.449 979 
2010 4.958 393 3.494 1.071 
2011 4.741 289 3.414 1.038 
2012 5.038 ; 384 3.494 1.160 
2013 5.125 ~ 349 3.683 1.093 

Verificamos um pequeno aumento de alunos concluintes em 2013. 
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Concluintes do Ensino Fundamental 
por Dependência Administrativa - 2009 a 2013 

Fonte: SEADE 
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Com relação à taxa de distorção idade/série, ocorreu uma pequena di°minuição no período 

de 2011 a 2014, nas escolas públicas do Ensino Fundamental de Bauru. A exceção ocorreu com o 

ensino privado, que aumentou, embora tenha apresentado a menor taxa. 

Taxa de distorção Idade/ano cursado no Ensino Fundamental · 
Média da taxa do 12. ao 92. ano por Dependência Administrativa -

2011a2014 

Ano/Dependência Municipal Estadual Privada 
. 2011 6,7 8,5 2,6 

2012 6,0 8,3 2,7 
2013 5,4 7,6 2,6 
2014 5,1 7_,0 2,8 

Ao detalharmos a taxa de distorção por ano cursado, verificamos que na medida em que 

aumentam os anos de estudo, aumenta a distorção idade-série cursada, nas três Redes de Ensino. 

Entretanto, a Rede Pública obtém alta porcentagem de taxa de distorção idade/sér ie. 



e 

e 

Compa ran do os dados de 2010 com os de 2014, ocorreu pequena diminuição dos 

resultados em 2014 para o ensino público e um aumento na Rede Particular. 

~,. '' -,íf: ~f'" :é · Taxa de Distorção - Ensino Fundamental de 9 anos: .'• 

Por ano do 12 ao 92 ano - Ano: 2010 / 2014 

Fonte:Jonte: httR:llRortal.inel;!.góv.br[indicadores-educacionais 
-

ANO Rede Estadual Rede Municipal Rede Particular 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

. 12 ano 0,2% 1,1% 0,1% 1,3% 0,4% 0,4% 

22 ano 1,7% 1,4% 1,7% 1,2% 2,4% 1,5% 

32 ano 2,2% 2,5% 4,3% 4,4% 1,3% 2,4% 

42 ano · 5,6% 3,2% 9% 4,8% 1,3% 2,2% 

52 ano 12,8% 3,9% 12,8% 3,2% 1,8% 1,9% 

62. ano 10,8% 10,7% 15,3% 11,4% 3,1% 4,3% 

72. ano 12,7% 8,2% 16,5% 15,4% 3,7% 3,5% 
,_ 

82. ano 12,2% 9,5% 19,0% 13,5% 4% 3,6% -
1: 9º. ano 13,7% 13,0% 18,7% 17,4% 3,1% 5,4% 

Cabe também acrescentar que a partir do 52. Ano, há um aumento significativo na taxa 

de distorção idade/série, principa lmente nas Escolas do Ensino Fundamental Municipal. 

A taxa de distorção idade-série ressalta o impacto das taxas de reprova ção, repetência e 

evasão, ao longo do processo de escolarização, bem como revela dificuldades de 

acesso/permanência do aluno na esco la. Tais resu ltados devem ser objet o de preocupação e de 

construção de Projet os por parte do Ensino Fundamental Estadual e M unicipal. 
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2.2 O IDEB no município de Bauru 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi pelo INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, com o qbjetivo de medi r a 

qualidade da rede de ensino nas escolas brasileiras. O índice é calculado com base nas taxas de 

rendimento escolar (indicadas pelos índices de aprovação e evasão) e m édias de desempenho dos 

alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir 

dos dados do Censo Escolar rea lizado anualmente pelo IN EP e as médias de desempenho 

utili zadas são aque las observadas na Prova Brasi l (para IDEBs de esco las e m.unicípios) e do SAEB 

(no caso dos IDEBs dos estados e nacional). Para os cá lculos utiliza-se uma escala de O a dez. 
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Dados do IDEB - Bauru 

O IDEB de Bauru observado para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental e o IDEB Brasil - Fonte: INEP 

-+-estadual Brasil 

- municipal Brasil 

...-estadual Bauru 

~municipal Bauru 

2007 2009 2011 2013 

O IDES de Bauru observado para as séries inicia is em 2005 a 2013 das escolas municipais 

de Bauru apresenta um índice acima da média das escolas Municipais do Brasil. 

O mesmo ocorre com o IDEB das escolas estaduais de Bauru, que apresenta um índice 

acima da média do Brasi l. 
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Comparação entre os resultados do IDEB observado e o 
projetado - ANOS INICIAIS para as escolas ESTADUAIS de 

Bauru 

~Observado - Projeção 

+---J5~,2~--~5 ... ~,57"-=··~,9~=~'~6~,1~---· 5j 

• 5,1 ' 5,0 5,7 5,5 5,6 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

As escolas estaduais de Bauru não têm alcançado a meta projetada, e a diferença entre o 

resultado observado e a meta alcançada tem aumentado a partir de 2011. 

Comparação entre os resultados do IDEB observado e o 
projetado - ANOS INICIAIS para as escolas MUNICIPAIS 

de Bauru 

~Observado - Projeção 

5 3 , 5,7 5,5 • 

• ---~~:::::::::d~' ~::::=i-~~=----t•~;----- 5,7 4·5==°= 5 4 • • 5,2 , 
4,6 4,8 4,4 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Já para as escolas municipais de Bauru, ocorreu uma queda dos resultados em 2013, não 

alcançando a meta projetada. 

No que se refere às séries finais do ensino fundamental, verificamos o seguinte quadro: 
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Comparação entre os resultados do IDES observado e o 
projetado - ANOS FINAIS para as escolas ESTADUAIS de 

Bauru 

~observado -e-projeção 

4 7 5,1 

....... --.... ~~-====-4,~7=--llllC='t:' ===::!::--:;--·--· 5,4 • 4,! .:·3 • ' 4,4 
4,3 4,4 4,4 

2005 2007 2009 2011 2013 

As escolas estaduais de Bauru não têm alcançado a meta projetada, e a diferença entre o 

resultado observado e a meta alcançada tem aumentado a partir de 2011. 

Comparação entre os resultados do IDEB observado e o 
projetado - ANOS FINAIS para as escolas MUNICIPAIS de 

Bauru 

~observado -e-projeção 

•
....... it---~~-=~4â,9~--44.~9 ====~.ir·

3

-:,;----• 5,6 ~
5 

1 ' • 4,8 • 4,4 4 7 
4,5 4,6 ' 

2005 2007 2009 2011 2013 

Já para as escolas municipais de Bauru, ocorreu aumento dos resultados em 2013, porém 

não alcançou a meta projetada. 



Comparação entre anos iniciais e finais do IDEB das escolas 
municipais e estaduais de Bauru 

• Estadual Anos iniciais • Municipal Anos iniciais • Estadual Anos finais • Municipal Anos finais 

2005 2007 2009 2011 2013 

Há diferença significativa entre os resultados do IDEB Anos iniciais com os resultados do 

IDEB Anos finais desde 2005 até 2013, tanto para as escolas estaduais como as municipais. 

As diferen ças desses resultados revelam o impacto negativo para os alunos da passagem 

do 1º. Ciclo para o 2º. Ciclo do ensino fundamental. Aponta também para a necessidade de se 

organizar programas, projetos e estratégias que dêem conta de minimizarem tais impactos. 

A seguir, apresentamos os resultados pa ra as séries iniciais do ensino fundamental das 

Escolas da Rede Municipal de Bauru, comparadas com as metas projetadas: 

Resultados observados e Metas projetadas para os anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental de Bauru das escolas da Rede 

Municipal de Bauru - Fonte: INEP 

-+-Municipal Anos iniciais --Municipal Anos finais 

4,4 4,5 

Observado Meta 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 



O gráfico demonstra um distanciamento entre os anos iniciais e os anos finais do ensino 

fundamental. As metas, a partir de 2013 propõem uma diminuição no intervalo entre ambas, 

determinando assim uma necessidade de aumentar rapidamente o desempenho dos anos finais 

do ensino fundamental. 

2005 

Resultados observados e M etas projetadas para os anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental de Bauru das escolas da Rede Estadual 

de Bauru - Fonte: INEP 

-+-Municipal Anos iniciais - Municipal Anos finais 

Observado Metas 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

O gráfico demonstra um distanciamento entre os anos iniciais e os anos finais do ensino 

fundamental. As metas, a partir de 2013 mantêm o mesmo distanciamento entre anos iniciais e 

finais, tendo em vista a larga diferença no intervalo entre ambas, determinando assim uma 

necessidade de aumentar rapidamente o desempenho dos anos finais do ensi~o fundamental. 

A seguir, apresentamos gráfico comparativo da performance das séries iniciais de todas 

as escolas do ensino fundamental do município de Bauru: 
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IDEB DAS SÉRIES.fNICIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE BAURU 
j ;• 

.- .~" . - ., - --- ~ .•• ~ T~ 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

1 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Escola; ,.i.,.. 

; ; . ; ; ; ; . ; ; ; . . . ? 

ALZIRA CARDOSO PROFA EMEF 4.4 4) 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 6.4 

ANIBAL DIFRANCIA CONEGO EMEF 5.0 5.3 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 

CLAUDETE DA SILVA VECCHI PROFA EMEF 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 

DIRCE BOEMER GUEDES DE AZEVEDO 
3.4 3.5 3.8 4.2 

EMEF 
4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 

ETELVINO RODRIGUES MADUREIRA EMEF 5.3 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 

GERALDO ARONE EMEF PROF 3.8 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 

IVAN ENGLER DE ALMEIDA EMEF 3.6 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 

JOSE FRANCISCO - ZE DO SKINAO EMEF 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 

JOSE ROMAO PROF EMEF 4.3 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 

LOURDES O COLNAGHI EM EF 4.7 4.8 5.1 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 

LYDIA ALEXANDRINA NAVA CURY NER 
5.2 5.5 5.7 6.0 1 6.2 1 6.5 1 6.7 

EMEF 

1 . 
1 MARIA CHAPARRO COSTA EMEF 1 4.1 L::..476~~r4;g~·. 1~rs~41:i . 4.8 1 4.2 1 4.5 1. 4.9 1 5.2 1 5.5 1. 5.7 1 6.0 1 6.3 

NACILDA DE CAMPOS EMEF 3.8 3.8 4.2 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 

SANTA MARIA EMEF 5.5 5.5 5.8 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 

THEREZA TARZIA EMEF 4.7 4.8 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 1 6.5 1 6.7 

WALDOMIRO FANTINI EMEF 4.4 4.5 1 4.8 1 5.2 1 5.5 1 5.7 1 6.0 1 6.2 
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O conjunto dos dados demonstra que, ao se buscar a homogeneização dos resultados das escolas na direção do melhor resultado, 

poder-se-á apontar como meta que todas as esco las municipais alcancem, no mínimo, a nota 5 no IDEB para as séries iniciais, proximamente. A 

seguir, apresentamos os resultados para as séries finais das escolas municipais de Bauru. 
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IDEB DAS SÉRIES FINAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAi:. DE BAURU 
. ..... -._ 

IDEB Observado 1 Metas Projetadas 

Escola* .. 2005 ; 12007 ; 12009 ; 12011 ; l 2013 ; l 2007 ; l 2009 ; l 2011 ; l 2013 ; . l 2015 ; l 2011 ; l 2019 ; l 2021 ; 

ANIBAL DIFRANCIA CONEGO 
4.3 F.'U"4Wf-4!8Hí 1 1 1 1 1 1 1 1 6.0 1 6.2 

EMEF 
4.4 4.6 4.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.7 

IVAN ENGLER DE ALMEIDA 
1 1 3.9 ~o-.:l!l"4r6BK4!biii 1 1 1 1 1 1 1 

EMEF 
4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 

LYDIA ALEXANDRINA NAVA 
1 1 =--~ CURY NER EMEF 

4.8 5.0 1 5.1 1 1 4.9 1 5.1 1 5.4 1 5.7 1 5.9 1 6.1 1 6.4 

NACILDA DE CAMPOS EM EF 4.5 4.6 4.8 5.2 5.5 5.7 1 5.9 1 6.2 

SANTA MARIA EMEF 4.8 4.6 4.8 5.0 5.2 5.6 5.9 6.1 1 6.4 1 6.6 

O conjunto dos dados demonstra que, ao se buscar a homogeneização dos resultados das escolas na direção do melhor resultado, 

poder-se-á apontar como meta que todas as escolas municipais alcancem, no mínimo, a nota 5 no IDEB para as séries finais. A seguir, 

apresentamos os resultados para as séries finais das escolas estaduais do ensino fundamental de Bauru. 
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IDEB DAS SÉRIES INICIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DE' BAURU 
: -.,;:, . .J- ·--· ' ....... 

1 ldeb Observado - .. 
Metas Projetadas 

Escola* 2005 * 2007 * 2011 ~ 2013 * 2007 * 2009 * 2011 * 2013 ~ 2015 * 2017 * 2019 * 2021. * 
·- ··- ... ~ ... , "' 

~.-.. - ... 

ADA CARIANI AVALONE PROFA 4.5 4.7 5.1 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

ANA ROSA ZUCKER D lf6';(lVilll5f8W•ttõ"J!J 1 5.1 5.3 
ANNUNZIATA PROFA 

1 5.6 1 5.9 1 6.1 1 6.4 1 6.6 1 6.8 

ANTONIO FERREIRA DE 
1 1 4.3 1115'1i!il 1 *** 1 1 4.5 1 

M ENEZES VEREADOR 
4.9 1 5.1 1 5.4 1 5.7 1 5.9 1 6.2 

ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO I 
1 5.2 1 1 1 *** 1 1 5.4 1 5.7 1 5.9 1 6.2 1 6.4 1 6.6 1 6.9 

PROF 

ANTONIO SERRALVO SOBRIN HO I 
PROF 

1 5.2 llSl1m 5.3 1 5.3 1 1 5.4 1 5.7 1 5.9 1 6.2 1 6.4 1 6.6 1 6.8 
--
ANTONIO XAVIER MENDONCA 

5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 
PROF 

AYRTON BUSCH PROF 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3 4.5 4.8 5.1 

CARLOS CHAGAS DR 4.7 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 

CAROLINA LOPES DE ALM EIDA 
4.9 5.6 5.9 6.1 6.4 1 6.6 

PROFA 
5.1 5.4 

FRAGA MAJOR 4.1 3.3 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 

FRANCISCO ANTUNES PROF . 5.2 5.() . 5.4 .5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.a 

HENRIQUE BERTOLUCCI PROF 5.3 5.8 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 

IRACEMA DE CASTRO 
AMARANTE PROFA 

4.5 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

JOAO M ARINGONI 1 1 5.5 1 5.6 1 5.2 1 5.6 1 1 5.7 1 6.0 1 6.2 1 6.4 1 6.7 1 6.9 1 7.1 



r -... 

JOAO PEDRO FERNANDES 4.8 5.0 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 

JOAO SIMOES NETIO PROF 4.5 4.7 5.1 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

JOAQUIM DE MICHIELI PROF 6.1 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 

JOAQUIM RODRIGUES 
5.2 

MADUREIRA 
5.3 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 

JOSE RANIERI PROF 4.9 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 

JOSE VIRANDA PROF 4.9 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 

LUIZ BRAGA PROF 4.2 4.4 4.8 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

LUIZ CARLOS GOMES 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

MARTA APARECIDA HJERTQUIST 
4.8 5.1 5.4 

BARBOSA PROFA 
5.6 5.9 6.1 6.4 

MERCEDES PAZ BUENO PROFA 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 

SALVADOR FILARDI 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 

SEBASTIANA VALDIRIA PEREIRA 
4.6 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 6.4 

DA SILVA PROFA 

SILVERIO SAO JOAO PROF 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.4 

SUELI APARECIDA SE ROSA 
5.0 5.2 5.5 1 5.7 1 6.0 1 6.2 1 6.5 1 6.7 

PROFA 

TORQUATO MINHOTO 5.5 5.6 5.9 6.2 6.4 6.6 1 6.8 1 7.0 

WALTER BARRETIO MELCHERT 
4.8 

PROF 
5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 1 6.3 1 6.6 

O conjunto dos dados demonstra que, ao se buscar a homogeneização dos resultados das escolas na direção do melhor resultado, 

poder-se-á apontar como meta que todas as escolas estaduais de Bauru alcancem, no mínimo, a nota 5 no IDEB para as séries iniciais. 
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IDEB DAS SÉRIES FINAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DE BAURU .. 

1 ldeb Observado " ;_ 1.1 1 't ).. '-·•°"' ~~1- '· 
. . .. ( 
~ .i· ' Metas Projetadas 

Escola ; 
-,,,.: -

2005; 2013; 2007; 2009 ; 2011 ; 2013 ; 2015 ; 2017; 2019; 2021 ; . 
·-

ADA CARIANI AVALONE PROFA 3.5 3.6 3.8 4.1 4.5 4.7 5.0 5.2 

ANTON IO FERREIRA DE 
4.2 3.9 4.2 1 4.5 1 4.8 1 5.1 1 5.4 1 5.6 1 5.8 

MENEZES VEREADOR 

ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO 
5.3 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 

PROF 

ANTON IO JORGE LIMA PADRE 4.4 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.0 

ARMINDA SBRISSIA IRMA 3.7 3.8 4.0 4.3 4.7 4.9 5.2 5.4 

AYRTON BUSCH PROF 2.7 2.8 3.0 3.4 1 3.7 1 3.9 1 4.2 1 4.5 

AZARIAS LEITE 4.6 4.7 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 1 6.2 

CARLOS CHAGAS DR 3.6 3.7 3.9 4.2 4.6 4.8 5.1 1 5.3 

CAROLINA LOPES DE ALMEIDA 
4.5 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 1 5.9 1 6.1 

PROFA 

CHRISTINO CABRAL PROF 4.3 4.4 4.0 4.4 4.6 4.9 5.3 1 5.5 1 5.7 1 6.0 

DURVAL GUEDES DE AZEVEDO 
PROF 

3.8 4.0 4.3 3.9 4.1 4.5 4.8 1 5.0 1 5.3 1 5.5 

EDISON BASTOS GASPARINI 
1 1 3.8 . . 1 PREF 

3.7 1 3.8 ~~J 1 3.9 1. .4.1 1 4.5 1 4.8 J 5.1 1 5.3 1 ~ .q 

EDUARDO VELHO FILHO PROF. 4.4 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.0 

ERNESTO MONTE 4.2 4.3 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 

FRAGA MAJ OR 3.9 4.0 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 

FRANCISCO ALVES BRIZOLA 3.9 4.0 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 
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PROF 

FRANCISCO ANTUNES PROF 5.1 5.1 5.3 5.7 6.0 6.2 6.4 6.6 

GUIA LOPES 3.8 3.9 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 

HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE I 
PROFESSOR 

1 1 1 1 4.1 1 1 1 1 1 4.3 1 4.6 1 4.8 1 5.1 

IRACEMA DE CASTRO 
4.5 3.6 4.6 4.8 5.2 5.5 5.7 5.9 6.2 

AMARANTE PROFA 

JOAO MARINGONI 3.9 4.5 4.0 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 

JOAQUIM RODRIGUES 
4.9 4.8 5.0 1 5.2 1 5.5 1 5.8 1 6.1 1 6.3 1 6.5 

MADUREIRA 

JOSE APARECIDO GUEDES DE 
1 1 4.4 llD!Sllc' 

AZEVEDO PROF 
I' : 4~, ~r i.'.~i 1 4.5 1 4.7 1 5.0 1 5.4 1 5.6 1 5.8 1 6.1 

JOSE VIRANDA PROF 4.0 4.1 4.3 4.7 5.0 5.3 5.5 5.7 

LUIZ CASTANHO DE ALMEIDA 
4.0 4.1 4.3 4.6 5.0 5.2 5.5 5.7 

PROF 

LUIZ ZUIANI DR 4.7 4.9 4.8 5.0 5.3 5.6 5.9 6.1 1 6.3 

MARTA APARECIDA HJERTQUIST 
4.5 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 1 6.1 BARBOSA PROFA 

MERCEDES PAZ BUENO PROFA 5.6 5.4 5.7 5.9 6.2 6.5 6.6 6.8 7.0 

l\'.'IQRAIS PACHECO PROF . .5P 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 .6..2 

PARQUE SANTA EDWIRGES 4.1 4.5 4.7 5.0 5.4 5.6 5.8 6.1 

O conjunto dos dados demonstra que, ao se buscar a homogeneização dos resultados das escolas na direção do melhor resultado, 

poder-se-á apontar como meta que todas as escolas estaduais de Bauru alcancem, no mínimo, a nota 5 no IDEB para as séries fin ais. 
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A análise crítica acerca desses dados certamente poderá constituir-se em um 

dos fundamentos do trabalho da Secretaria de Educação com vistas ao planejamento e 

gestão de políticas públicas direcionadas sistematicamente para a melhoria da 

qualidade da educação no sistema municipal de ensino e na Rede Estadual de 

Educação. 

2005 

Resultado Prova Brasil - Matemática - Anos Iniciais -

Bauru - Escolas estaduais e municipais 

-+-Estado ~Município 

~-..i..:,j:.!._-:::::~::::::~~--_. 216,96 

208,92 

2007 2009 2011 2013 

Na prova de matemática da Prova Brasil, nos anos inicia is, as escolas do Estado 

obtém melhor resultado que as escolas municipais. 

Resultado Prova Brasil - Matemática - Anos Finais - Bauru 

- Escolas estaduais e municipais 

-+-Estado ~Município 

2005 2007 2009 2011 2013 



e 

Nos anos finais, as escolas de ensino fundamental do município obtêm 

melhores resultados que as do Estado na prova de matemática da Prova Brasil. 

Resultado Prova Brasil - Lingua portuguesa - Anos Iniciais 

- Bauru - Escolas estaduais e municipais 

_._Estado -e-Municipio 

2005 2007 2009 2011 2013 

O Estado obtinha melhores resultados na Prova Brasil de Língua portuguesa -

anos iniciais até 2009 A partir de 2011, o município passou a obter melhores 

resultados que o Estado. 

Resultado Prova Brasil - lingua portuguesa - Anos Finais -

Bauru - Escolas estaduais e municipais 

_._Estado -e-Municipio 

2005 2007 2009 2011 2013 

253,13 

239,64 

As escolas de ensino fundamental do município obtêm melhores resultados 

na Prova Brasi l de Língua portuguesa - anos finais, desde 2005 até 2013. Nas duas 
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últimas avaliações, as escolas de ensino fundamental do estado vêm ~iminuindo sua 

pontuação. 

RESULTADO PROVA BRASIL 2013- ESCOLAS MUNICIPAIS- Fonte: QEdu -
INEP 

Português, 5° ano 

47% 

É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de leitura e interpretação de textos até o 5° ano na rede municipal de 

ensino. 

Dos 1.056 alunos, 495 demonstraram o aprendizado adequado. 

Português, 9° ano 
É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de leitura e interpretação de textos até o 9° ano na rede munlclpal de 

ensino. 

Do~ 363 alunos, 142 demonstraram o aprendiz.ado adequado. 

Matemática, 5° ano 
É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de resolução de problemas até o 5° ano na rede municipal de ~nsino. 

Dos 1.056 aluno,S, 384 demonstraram o aprendizado adequado. 

Matemática, 9° ano 

É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de resolução de problemas até o go ano na rede municipal de ensino. 

Oos 363 alunos, fi7 demomtraram o aprendizado adequado. 
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RESULTADO PROVA BRASIL 2013 - ESCOLAS ESTADUAIS- Fonte:· QEdu -

INEP 

Português, Sº ano 
É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de leitura e interpretação de textos até o Sº ano na rede estadual de 

ensino. 

Dos 1.300 a lunoJ, 623 demonstra ram o aprendizado adequado. 

Português, 9° ano 
É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na comp"etência 

de leitura e interpretação de textos até o 9° ano na rede estadual de 

ensino. 

Nio foi possível calcuJar número de matriculados e presen t e s para e sta 
entidade . Saiba m ais. 

Matemática, 5° ano 

44% 

É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de resolução <fe problemas até o Sº ano na rede estadual de ensino. 

Dos 1.300 alunos, 574 demonst raram o aprendiu do adequa.do. 

Matemática, 9º ano 
É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência 

de resolução de problemas até o go ano na rede estadual de ensino. 

Não foi possível calcuJar núm ero de ma t riculados e presentes para esta 

entidade. Saiba mais. 

2.3 Avaliação Bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 
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AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -2012 A 2014 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Diretrizes: 

1. Universalizar, de fato, o Ensino 
Fundamental. 

ENSINO FUNDAMENTAL 

-
AVALIAÇÃO 2012 A 2014 . - CONSIDERAÇÕES 

-

·~ ~·r. .. '. 
:~ 

SISTEMA MUNICIPAL: A universalização do Ensino SISTEMA MUNICIPAL: O cumprimento 
Fundamental na cidade de Bauru vem sendo da meta ainda demanda estudos, uma 
garantida uma vez que há oferta de vagas em vez que a conclusão do Ensino 
regime de colaboração entre o Sistema Municipal Fundamental na idade correta, pede 
de Ensino de Bauru, Rede Estadual e Rede pr ivada políticas públicas específicas e 
de ensino, para todas as crianças em idade diferenciadas, sobretudo nos Anos 

escolar. Finais do Ensino Fundamental. As 

políticas públicas deverão ter como foco 
SISTEMA ESTADUAL: A universalização foi um ensino de melhor qualidade e 

garantida pela colaboração entre as escolas sintonizado com a entrada dos jovens 
municipais, estaduais e privadas, sendo na adolescência, que proporcione 
responsabilidade do sistema estadual 51 escolas menores índices de reprovação e de 
no município sendo que 31 escolas mantém o evasão. 
ensino médio; apenas uma oferece 
exclusivamente o Ensino Médio como Ensino 1 SISTEMA ESTADUAL: No triênio as 
Integral. escolas estaduais continuaram a 

desenvolver intervenções· objetivando a 

regu larização do fluxo escolar e .a 

melhoria da qualidade com a 
intensificação das ações nas escolas 



2. Garantir a expansão progressiva de 
atendimento, em período integral, a 
crianças e adolescentes nas redes públicas 
de ensino. 

~ (\ 

utilizando o Plano de Ação Participativo. 

SISTEMA MUNICIPAL: A política de expansão d SISTEMA MUNICIPAL: Ampliar a 
atendimento aos alunos em período integral na participação das crianças e jovens a 
rede pública de ensino na cidade de Bauru situações de ensino é bandeira 
acontece lentamente através de iniciat iva fundamenta l na busca pela equidade e 
pontuais, sendo efetivada em 04 escolas n pela qualidade na Educação. Mas, é 

sistema Municipal de Ensino at ravés do programa importante considerar que Educação 

Mais Educação que custeia atividades em períod Integral não é sinônimo de mais tempo 
contrário e em algumas escolas estaduais. na escola, apenas. Aos alunos 

SISTEMA ESTADUAL: A expansão do ensino 

fundamental no triênio ocorreu com a criação dei 
instalação de uma escolas de ensino integral. 

matriculados nessa modalidade de 
ensino, é preciso propiciar múltiplas 
oportunidades de aprendizagem por 

meio do acesso à cultura, à arte, ao 
esporte, à ciência e à tecnologia, por 
meio de atividades planejadas com 

intenção pedagógica e sempre alinhadas 
ao projeto político-pedagógico da 

escola. Por ser prática relativamente 
nova no País, programas em curso, 

como o Mais Educação, do governo 
federal, precisam de diagnóstico 
constante, em busca de evolução 

permanen~e .. 

SISTEMA ESTADUAL: Criada com 

projeto político pedagógico específico 
para o Ensino Integral uma vez que não 

se trata de mera ampliação do tempo 



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. 

r- (\ 

SISTEMA MUNICIPAL: A oferta de ensino 
realizada pe lo Sistema Municipal de Ensino e 
Rede Estadual de Ensino está organizada de 
forma a contemplar as características, 
necessidades e disponibilidades dos educandos, 
até mesmo daqueles que forem trabalhadores, 
por meio da EJA e da Educação Especial. 

SISTEMA ESTADUAL: As unidades escolares 
estaduais e o centro de educação de jovens e 
adultos mantém organização, propostas politico 
pedagógicas, materiais de apoio para professor e 

alunos adequados às especificidades do segmento 

de permanência de alunos na escola. O 

programa de Ensino Integral definiu um 
modelo de escola que propicia aos seus 
alunos, além das au las que constam no 
currículo escolar, oportunidades para 

aprender e desenvolver práticas que 
irão apoiá-los no planejamento e 

execução do seu Projeto de Vida. Não 
apenas o desenho curricular dessas 

escolas é diferenciado, mas também a 

sua metodologia, o modelo pedagógico 

e o modelo de gestão escolar, enquanto 
instrumento de planejamento, 
gerenciamento e avaliação das 
atividades de toda comunidade esco lar. 

SISTEMA MUNICIPAL: E direito da 
criança, adolescente, jovens e adultos 
frequentar a sala de aula comum e, 

quando necessário, receber 
atendimento educacional especializado 
no período inverso ao da escolarização. 
Tais avanços envolvem a continuidade 

de inve~ti~entos na fo rma~ã_o de 
educadores, no aprimoramento das 
práticas pedagógicas, na acessibil idade 
arquitetônica e tecnológica, na 
construção de redes de aprendizagem, 
no estabelecimento de parcerias entre 



4. Realizar censo educacional para identificar a 
demanda a ser atendida. 
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EJA e desenvolve a flexibilização e adequação parai os atores da comunidade escolar e na 
atender às pessoas com deficiências. intersetorialidade da gestão pública. 

SISTEMA ESTADUAL: A DER- Bauru 
~tende à população carcerária das 
Penitenciárias do Munícipio no Programa 
Educação Prisional com características, 
materiais de apoio e currículo adaptados 
para este segmento, mantém é 
responsável pelo desenvolvimento dos 
programas educacionais nas unidades da 
Fundação Casa. 

SISTEMA MUNICIPAL: Quando da confecção d~ SISTEMA MUNICIPAL: O censo 
PME foi mapeada a demanda através da malha d educacional realizado todos os anos 
setores censitários, identificando as necessidade pelas Secretarias Estadual e Municipal 
de cada região. da Educação, com a participação de 

todas as escolas públicas e privadas do 
SISTEMA ESTADUAL: A DER-Bauru realiza as município de Bauru, é o principal 
atividades de Censo conforme cronograma e instrumento de coleta de informações 
orientação da SEESP. da educação básica, que abrange suas 

diferentes etapas e modalidades de 
ensino: ensino regular (educação 
Infantil e ensinos fundamental e médio), 

educação especial e educação de jovens 
e adulto.s {EJA). O Censo Escol.ar. coleta 
dados sobre estabelecimentos, 
matrículas, . funções docentes, 
movimento e rendimento escolar. Estas 
informações são fundamentais para 
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traçar um panorama da educação básica 

e servem de referência para a 

formulação de políticas públicas e 

execução de programas na área da 

educação no município de·Bauru. 

SISTEMA ESTADUAL: o censo 
educacional rea lizado todos os anos 

pelas Secretarias Estadual e Municipal 
da Educação, com a participação de 

todas as escolas públicas e privadas do 

município de Bauru, é o principal 

instrumento de coleta de informações 

da educação básica, que abrange suas 

diferentes etapas e modalidades de 

ensino: ensino regular (educação 
Infantil e ensinos fundamental e médio), 

educação especial e educação de jovens 
e adultos (EJA). O Censo Escolar co leta 

dados sobre estabelecimentos, 
matrículas, funções docentes, 
movimento e rendimento escolar. Estas 

informações são fundamentais para 

traçar u_m. panorama da educaçã~ básica 

e servem de referência para a 
formulação . de políticas públicas e 

execução de programas na área da 

educação no município de Bauru. 
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5. Garantir a organização de tu rmas, não 
superiores a 25 alunos, de lQ ao SQ ano, e não 
superiores a 30 alunos, de GQ ao 9Q ano; 

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

SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal de SISTEMA MUNICIPAL: Inúmeras 

Ensino de Bauru, adota como políticas para a medidas governamentais têm sido 

superação da repetência e evasão escolares, a tomadas para erradicar a evasão e 
seguintes ações: repetência escolar, tendo como 

. Implantação do Currículo comum nas Escola exemplos, a criação do programa bolsa

de Ensino Fundamental de Bauru; família, a implantação do Plano 
. Revisão do currículo comum e adaptação à Desenvolvimento Escolar (PDE), dentre 

especificidades das diversas realidades através do outros, mas que não têm sido 
acompanhamento e avaliação por ocasião de sua suficientes para garanti r a permanência 

implantação; da criança e a sua promoção na escola . 

. Formações em serviço dos docentes do Sistema A evasão escolar não é um problema 

Municipal de Ensino; restrito 'a escola, mas uma questão 

.Parceria com diversas Universidades com1

1 

implantação de Projetos como PESF, PIBID, 

Liderança-Grêmio Estudantil, Projetos ligados àl· 
alfabetização, ao esporte, saúde do educando e 
ainda parcerias com entidades APAE, SORRI,: 

APIECE, LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS;j 
Promotoria Pública e Conselho Tute lar . 

. Convênios de cooperação com demais setores 

da comunid.aqe (Saúde, Assistên~ia Social, 

Transportes, Urbanismo, Cultura, Lazer, Esportes, 

Empresas, Conselho Tutelar, Conselho de pessoas 
com deficiências, comunidades religiosas, etc.), 

para atender necessidades de seus alunos. 

nacional que vem ocupando relevante 

papel nas discussões e pesquisas 
educacionais no cenário brasileiro, 

assim como as questões relacionadas à 
repetência. 
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Investimento em projetos de recuperação 
paralela por meio de reforço no contra turno 

escolar; 
. Fortalecimento dos Conselhos Escolares como 
forma de garantia de maior participação dos pais 

na escola; 

.Parcerias com o governo federal nai 
implementação de programas. 

Tais ações vem contribuindo para a superação da 

repetência e evasão escolar. 

SISTEMA ESTADUAL: o Sistema Estadual de Ensino 

de Bauru adota como políticas para a superação d: 
repetência e evasão escolares, as seguintes ações: 

Acompanhamento do desenvolvimento d 
Currículo nas Escolas de Ensino Fundamental de 
Bauru; 

Implantação de ações do Projeto de Apoio à 
aprendizagem com Professores Auxiliares (P.A.) e 

Professores do Apoio à aprendizagem (P.A.A.) nas 
sa las de aula, classes de Recuperação Contínua (RC} 
e RCI (recuperação intensiva) com metodologias 

diferenciadas e organização de espaço tempo 
adequados; 

. Formações .er:n Educação Continu~~a em serviçal 
para os docentes do Sistema Estadual de Ensino; 

.Parceria com diversas Universidades com 

implantação de Projetos como, PIBID e outros, 

Projetos ligados à alfabetização PNAIC, ao esporte, 
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7. Ampliar e dotar as escolas de infraestrutura 

necessária ao trabalho pedagógico de 

qualidade, contemplando desde a construção 
física, equipamentos, espaços para atividades 

artístico-culturais, esportivas, recreativas, com 
as adaptações adequadas às pessoas com 
deficiências e ·necessidades educacionais 
especiais; 

saúde do educando e ainda parcerias comi 
entidades APAE, SORRI, APIECE e órgão públicoJ 

como Promotoria da Infância e Juventude, SEBES el 
Conselho Tutelar . 
. Convênios de cooperação com demais setores da 

comunidade (Saúde, Assistência, Social, Lazer, 
Transportes, Urbanismo, Cultura, Esportes, 

Conselho Tutelar, Conselho de pessoas com 

deficiências, comunidades religiosas etc.), para 

atender necessidades de seus alunos; 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares como 

forma de garantia de maior participação dos pais na 
escola; 

.Parcerias com o governo federal na implementação 
de programas como Currículo + e outros; 
.Projetos de intervenções das unidades escolares. 

SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal de 
Ensino vem promovendo de maneira paulatina: 

reformas e adequações em prédios escolares,1 

contemplando a estrutura necessária ao trabalho 
pedagógico de boa qualidade. 

A verba de acessibilidade recebida pelas Unidades 

escolares vem possibili tando adaptações 
necessárias ~s pessoas com deficiênci_a. 

SISTEMA ESTADUAL: A secretaria de educação do 
estado de São Paulo vem realizando as reformas e 

ampliações necessárias cumprindo o calendário 

estabelecido a partir da definição de urgências e1 



r ·\ 

8. Assegurar programas sup lementares de 
material didático-escolar, contabilizados nas 

despesas com manutenção e desenvolvimento 
do ensino, saúde, assistência social, não 
contabilizados nas despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino público. 

Objetivos: e 
.., 

prioridades assim como a reforma para total! 
adaptação das escolas em relação à acessibilidade 
Em relação aos equipamentos e materiais de apoio 

vem suprindo através dos diferentes núcleos da1 

SEESP. 
SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal dei 

Ensino assegura material didático escolar a todos 

os alunos matriculados, bem como t ransporte 

àqueles que não conseguiram vaga próximo a sua 

residência, e alunos advindos de Zona Rural. 
A alimentação escolar (recursos federal e estadual) 

e assistência social são despesas contabilizadas nas 

despesas com manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 
SISTEMA ESTADUAL: A SEESP assegura material 

didático escolar a todos os alunos matriculados, 
transporte pelo convenio com a Prefeitura 

Municipal aos alunos oriundos da zona rural e de 

àqueles atendidos por escolas distantes dos 
domicílios, bem como aos deficientes matriculados 

e escolas estaduais. 

A merenda é garantida em todas as escola 
estaduais pe lo convênio com a Prefeitura! 

Municipal ençiuanto os atendimer:it9s em saúde ou 
especializados são feitos via SUS . 

1. Assegurar, em colaboração com a União, o 1 SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal de 

Estado e o Município, no prazo de dois anos Ensino vem assegurando a universalização do 

.. 
" - i: .. . ~~ 
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a partir da data de aprovação deste Plano, a 
universalização do atendimento de toda 
demanda do ensino fundamental, 
garantindo o acesso, buscando a 

· permanência e a efetiva aprendizagem de 
todos os alunos na escola; 

2. Estabelecer, como meta para o atendimento 
à demanda do ensino fundamental, o 
máximo de 25 alunos por classe nos anos 
iniciais (1º ao Sº ano) e observando para os 
anos finais (6º ao 9º ano): 
a. em 5 anos o máximo de 30 alunos por 

classe; 
b. em 7 anos o máximo de 28 alunos por 

classe; 
e. em 10 anos o máximo de 25 alunos por 

classe; 

3. Proceder, imediatamente, o mapeamento, 
por meio de censo educacional, das crianças 
fora da escola, p9r bairro ou distrito d.e . 
residência e/ou locais de trabalho dos pais, 
visando localizar a demanda e universalizar a 
oferta de ensino obrigatório; 

ensino fundamental em regime de colaboração 
com a Rede Privada e Estadual de Ensino, 
garantindo acesso e permanência de alunos e a 
busca constante da qualidade. 

SISTEMA ESTADUAL: O Sistema estadual de Ensino 
vem assegurando a universalização do ensino 
fundamental em regime de colaboração com a 
Rede Privada e Municipal de Ensino, garantindo 
acesso e permanência de alunos e a busca 
constante da qualidade. 

SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal de 
Ensino vem se preocupando com a universalização 
do Ensino e ao mesmo tempo com a diminuição do 
número de alunos por sala de aula,1 

comprometendo-se desta forma com a qualidade 
de ensino. 

SISTEMA ESTADUAL: A SEESP tem investido na 
universalização dó Ensino Fundamental e médio e 
tem buscado a ampliação de vagas em busca de 
diminuir o número de alunos em sala de aula. 

SISTEMA MUNICIPAL: A demanda vem sendo 
mapeada através da malha de setores censitários. 

SISTEMA ESTADUAL: A demanda vem sendo 
anualmente mapeada por meio do Censo escolar 
e dos dados que compões o Sistema de Cadastro 
de alunos. 



4. Aval iar o aluno, em todo o seu processo de 

aprendizagem, considerando suas dificuldades 
como indicadores para a reorganização do 

ensino e da aprendizagem; 

S.Estabelecer um programa de discussão com 

os pais sobre as concepções e procedimentos 
de avaliação dos alunos; 

~ '\ 

SISTEMA MUNICIPAL: A avaliação de ensino 

aprendizagem nas Escolas Municipais do Ensino 

Fundamental de Bauru é realizada de forma 

contínua, cumulativa e sistemática, tendo como 
um de seus objetivos o diagnóstico da situação de 

aprendizagem de cada aluno, em relação à 
programação curricu lar prevista para o curso, 
como forma de orientar as atividades de 

planejamento e replanejamento dos conteúdos 
curriculares. 

SISTEMA ESTADUAL: A avaliação de ensino 

aprendizagem nas Escolas estaduais do Ensino 

Fundamental de Bauru é realizada de forma 

contínua, cumulativa e sistemática, tendo cará ter 

diagnóstico da proficiência do aluno, em re lação 
ao previsto pelo currículo pelo planos de ensino 
do ano, como forma de orientar as atividades de 

planejamento e replanejamento dos conteúdos 
curriculares e das retomadas e estratégias de 
recuperação para aqueles em defasagem. 

SISTEMA MUNICIPAL: Anualmente e realizada a 

avaliação participativa através do INDIQUE -

Indicadores de Desenvolvimento da Educação em 

todas C!S. Escolas Municip.ai~ de Ensino 
Fundamental, onde a comunidade escolar discute 

concepções e procedimentos em relação à 
avaliação, oferece indicadores comparativos de 
desempenho para a tomada de decisões no 



6.Garantir a transparência no atendimento à 
demanda escolar, divulgando critérios de 

seleção; 
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âmbito da própria escola e nas diferentes esferas 

do Sistema Municipal de Ensino. 

SISTEMA ESTADUAL: A reflexão sobre a avaliação 

dos alunos é realizada em diferentes momentos 

do ano letivo, nas reuniões bimestrais de pais e 
professores, reuniões do Conselho de classe e 
Série, no dia da Avaliação da escola anualmente e 
avaliação final da escola anualmente. Nas 

unidades estaduais são planejados outros 
momentos em grupos menores com os 

professores coordenadores da escola e da classe 
para estabelecimento de parcerias. 

SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal de 

Ensino divulga por meio da imprensa local, 

Secretaria Municipal da Educação, Departamento 
de Ensino Fundamental e através das próprias 

unidades escolares envolvidas a garantia de 
atendimento da demanda escolar em unidades 
de ensino próxima a residência do discente. 
Anualmente, no mês de janeiro, por ocasião da 

matrícula e durante o ano letivo, por meio de lista 

de espera, é realizado cadastro em todas as 

unidades escolares, onde são atendidas 

prioritar!ar:nente as criança$ advindas do 
respectivo setor, garantindo-se desta forma 

transparência na divulgação dos critérios de 

seleção para o ingresso nas escolas municipais de 
Ensino Fundamental de Bauru. 



7.Conceber a ava liação como 
formativo e não classificatório; 
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SISTEMA ESTADUAL: As escolas estaduais 
rea lizam anualmente ao final do ano a rematrícula 
dos alunos e no mês de janeiro atendem às 
solicitações de transferências, uma vez que o 
processo é realizado digitalmente definindo os 
alunos que são matriculados. Nos dois processos 
o principio e critério para matrícula é 
prioritariamente garantir o total atendimento dos 
alunos domiciliados no setor definido para o 
atendimento da escola. Na impossibilidade de 
atender são oferecidas vagas nas proximidades e 
atendendo o principio legal que determina a 
distância do domicilio a escola, se excedida, pelo 
convênio com a Prefeitura Municipal é garantido 
o transporte. 
SISTEMA MUNICIPAL: A avaliação e concebida no 
Sistema Municipal de Ensino como processo 
formativo, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos, constituindo
se em meio para reflexão e transformação da 

processo 1 prática escolar , tendo como princípio o 
aprimoramento da qualidade de ensino. 

SISTEMA ESTADUAL:. O currículo e a legislação 
vigente centram o foco de seus princípios e de 
suas metas na avaliação como o principa l 
elemento do currículo e parte fundamental do 
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processo de ensino-aprendizagem, assumindo que 

é contínua diagnóstica e sistemát ica e o eixo do 

processo de ensino aprendizagem, assim 

compreende a avaliação interna e externa em 

suas múltiplas dimensões e é definida como parte 
da aula do professor e devendo ser observada em 

cada atividade de aprendizagem proposta pelo 
professor e realizada pelo aluno. 

SISTEMA MUNICIPAL: São ofertados a todos os 
alunos do Sistema Municipal de Ensino, estudos 

8. Estabelecer em colaboração com a União, o de recuperação em todos os componentes 

Estado e o Município, programas de apoio à curriculares em que o aproveitamento for 
aprendizagem e de recuperação paralela ao considerado insatisfatório, de forma contínua e 

longo do curso para reduzir as taxas de paralela, ao longo do período letivo. 
repetência e evasão; 

SISTEMA ESTADUAL: 

9. Assegurar condições de aprendizagem, a 1 SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal de 
todos os alunos, mediante: 

a) Providências de acompanhamento imediato, 
quando detectadas as necessidade de reforço; 

b) Aumento do tempo de permanência na 
escola para aulas de reforço, atendendo o 
aluno através· de plantão; 

c) Oferta de material didático adequado para os 

alunos da rede e determinado pela necessidade 
da escola pelos seus integrantes; 

Ensino de Bauru, por meio das Escolas de sua 

jurisdição, vem assegurando condições de 
aprendizagem a seus discentes, mediante: 
.Critérios de flexibi lização do tempo necessário 

ao aprendizado, no desenvolvimento gradativo e 

articul~d.o dos diferente~ . conteúdos que 
compõem o Currículo 

Fundamental; 
Comum do Ensino 

.Evidenciando a importância que a flexibi lização 

do tempo representa para a organização do 
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d) Organização de salas heterogêneas, ensino e para a efetivação de aprendizagens 
agrupando os alunos e garantindo que em cada contínuas e progressivas de todos os alunos, de 
sala haja diversidade de desempenho e forma geral, e de cada um, em particular; 

comportamento, fornecendo assistência .Garantindo ao aluno um ensino que, a partir de 

adequada ao Professor e apoio de Assistentes seus conhecimentos prévios, implemente novos 
para haver inclusão efetiva, sem exclusão da conteúdos curriculares, visando às aprendizagens 

aprendizagem da turma; previstas para cada ano e modalidade do Ensino 
e) Oferecimento de estrutura para aulas de Fundamental; 

campo, em ambientes não formais de .Subsidiando gestores e professores no 

educação; agrupamento de alunos, na constituição de 

classes e na organização dos processos de ensino, 
f) Equipe multidisciplinar para inclusão do aluno J h t 

1
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d f
. ·A • acompan amen o e ava 1açao con inua a 

com e 1c1enc1a. 
aprendizagem; 

.Ressaltando a importância de intervenções 
pedagógicas, com ações de reforço, recuperação e 

aprofundamento curricular, como mecanismos 

indispensáveis à obtenção de bons resultados de 
aprendizagem; 

.Fornecendo aos pais e/ou responsáveis 
parâmetros e orientações que viabilizem e 
estimulem o monitoramento do processo de 
aprendizagem do aluno. 

SISTE~A ESTADUAL: Tais condições são 
asseguradas mediante: 

o estabelecimento, como estratégia para a 

prática pedagógica na sala de aula, o 

levantamento e sistematização dos saberes dos 
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10. Implementar planejamento arquitetônico e 
administrativo para as escolas, com a 

participação da comunidade escolar, de modo a 
garantir unidades funcionais, incluindo: 

alunos tendo como ponto de partida os 
conhecimentos prévios; 

.o desenvolvimento gradativo e articulado dos 
diferentes conteúdos, tendo em vista o principio 

da interdisciplinaridade e da concepção de · um 
currículo em espiral construído a partir de 

habilidades e competências; 
. a reflexão e análise dos gestores e professores 

acerca da aprendizagem dos alunos, na 

constituição de classes e na organização dos 

processos de ensino, acompanhamento e 
avaliação contínua da aprendizagem; 

Implantando ações do Projeto de Apoio à 
aprendizagem com Professores Auxiliares (P.A.) e 

Professores do Apoio à aprendizagem (P.A.A.) nas 

salas de aula, classes de Recuperação Contínua 
(RC) e RCI (recuperação intensiva) com 

metodologias diferenciadas e organização de 
espaço tempo adequados. 

Informando aos pais e/ou responsáveis 
parâmetros e orientações que viabilizem e 
estimulem o monitoramento do processo de 
aprendizagem do aluno. 

SISTEMA MUNICIPAL: Os Projetos de Reforma e 

Ampliação das diversas Unidades Escolares do 

Sistema Municipal de Ensino já contemplam 
planejamento arquitetôn ico e administrativo de 
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a} Espaço, iluminação, insolação, ventilação, 
água potável, rede elétrica, segurança e 
temperatura ambiente; 

modo a garantir o funcionamento das unidades 
escolares de maneira satisfatória ao atendimento 
da demanda. Com relação a implantação de 
laboratório de ciências nas Unidades Escolares, 

b) lnstalaçõe~ sani.tárias e materiais de higiene 1 estudos ainda estão sendo realizados para avaliar 

pessoal e de limpeza; a viabilidade deste recurso. 

c) Espaços e recursos materiais para esporte, 
arte, recreação, biblioteca (com profissional SISTEMA ESTADUAL: Os Projetos de reforma e 

especializado), brinquedot eca e serviço de ampliação das diversas unidades escolares da 
merenda escolar; rede estadual de ensino contemplam o 

planejamento arquitetônico e administrativo para 
d) Ad_aptação dos edifícios es~o_l~re~ para 0 J garantir o atendimento aos itens detalhados. O 
atendimento dos alunos com def1c1enc1a; cronograma da FDE iniciado em 20l0 prevê que 

e) Atualização e ampliação do acervo das 1 tais reformas se consolidem até 2018. 

bibliotecas; 

f) Mobiliário, equipamentos e materiais 
pedagógicos; 

g) Telefone e serviço de reprodução de textos; 

h) Informática e equipamento multimídia para 
o ensino; 

i) Sistema de reciclagem de lixo, com coleta 

periódicci em todas as unidades· de ensino; 

j) Laboratórios de informática e de ciências com 

recursos materiais e atua lização contínua. 

11. Assegurar que, em cinco anos, as esco las 1 SISTEMA MUNICIPAL: A adequação dos espaços 

1 

1 

11 
li 
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atendam à totalidade dos requisitos de 
infraestrutura definidos, adequando os 
espaços e ambientes escolares para a 
ampl iação das atividades extracurriculares; 

12. A partir do segundo ano de vigência deste 
plano, somente autorizar a construção e 
funcionamento de escolas que atendam aos 
requ isitos de infraestrutura definidos; 

13. Assegurar que as novas unidades de ensino 
fundamental, se atenderem em dois turnos, 
possam limitar sua capacidade a no máximo 
300 aluno·s por turno; 

está sendo planejada por meio de projetos 
arquitetônicos e administrativos que visam a 
construção de novos ambientes como forma de 
ampliação das atividades extracurriculares. 

SISTEMA ESTADUAL: A adequação dos espaços e 
ambient es escolares vem sendo planejadas e 
executadas para at ender à totalidade dos pré
requisitos definidos legalmente. 

SISTEMA MUNICIPAL: Todas as escolas que tem 
seu funcionamento e const rução autorizados pelo 
Sistema Municipal de Ensino obedecem aos 
padrões de infraestrutura definidos em Lei. 

SISTEMA ESTADUAL: Todas as escolas que tem a 
construção e funcionamento autorizados 
obedecem aos padrões de infraestrutura 
definidos legalmente. 

SISTEMA MUNICIPAL: Atualmente, as escolas do 
Sistema Municipal de Ensino já atendem ao 
objetivo especificado. Os novos projetos 
arquitetônicos limitam a capacidade de alunos a 
400 ou menos por turno, levando em 
corisiperação a demanda . d~ região em que será. 
construída. 

SISTEMA ESTADUAL: As unidades ampliadas e 
recém-construídas atendem a este objetivo e 



14. Ampliar a rede física dos sistemas públicos 
de ensino, estadual e municipal, priorizando o 
atendimento da demanda escolar nas áreas de 
expansão urbana e populacional de forma a 
garantir a existência de escola próxima à 
residência; 

15. Realizar fórum sobre organização curricu lar 
para revisar a matriz curricular com base na 
reflexão sobre a organização do ensino, 
aproximando os·conteúdos ministrados do 
cotidiano dos educandos, promovendo 
aprendizado com significado, com o objetivo de 
eliminar a fragmentação de conteúdo; 

-.... \ 

foram iniciados estudos visando à adequação para 
a divisão de unidades que excedem esses 
parâmetros. 
SISTEMA MUNICIPAL: O Município tem realizado 
estudos nesse sentido, com identificação do perfil 
da clientela que habitará tais empreendimentos. 
Em algumas regiões de grande expansão urbana e 
grande demanda, já existe a reserva de áreas 
para a construção de novas escolas . 

SISTEMA ESTADUAL: O monitoramento das 
demandas é utilizado como instrumento para 
detectar regiões que em função de novos 
empreendimentos receberam ou receberão um 
maior volume de alunos estabelecendo assim a 
prioridade para a ampliação ou construção de 
escolas, no biênio foram entregues duas novas 
unidades de ensino em bairros periféricos com 
altos índices de urbanização devido aos 
empreendimentos imobiliários. 

SISTEMA MUNICIPAL: O currículo comum das 
Escolas de Ensino Fundamental Municipal de 
Bauru está sendo revisto através da participação 
de todos o~ professores do segmei:ito de ensino 
e/ou área de atuação como forma de reflexão, 
compartilhamento e construção coletiva curricular 
no horário destinado a Atividade de Trabalho 
Pedagógico Coletiva. 



16. Garantir a participação dos profissionais da 
educação, no exercício do magistério, na 

indicação de materiais didáticos e paradidáticos 
em coerência com o projeto pedagógico da 
respectiva escola; 

17. Ampliar, progressivamente, a jornada 

escolar, visando expandir a escola de tempo 
integral, funcior:ia.mento em período d~ pelo 

menos sete horas diárias, com garantia de 
professores e funcionários em número 

suficiente para o atendimento; 

~ ,.~ 
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SISTEMA ESTADUAL: A SEESP por meio da 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
CGEB estabeleceu uma intervenção de reflexão 
acerca· do currículo ·reunindo os PCNPs das DER 

que estabelecem como multiplicadores o mesmo 

processo com os Professores Coordenadores e 
docentes das unidades escolares. 

SISTEMA MUNICIPAL: Os materiais didáticos e 

pedagógicos são indicados por uma comissão de 
Especialistas em Gestão Esco lar que representam 

os anseios dos professores e dos integrantes do 
Conselho de Escola da Unidade Escolar da qual 
fazem parte. 

SISTEMA ESTADUAL: A indicação de materiais 

didáticos e paradidáticos é feita por consulta aos 

profissionais do magistério e gestão escolar 
devendo atender às propostas do Projeto político 
Pedagógico homologado. 

SISTEMA MUNICIPAL: Embora já existam 

iniciativas em algumas escolas de Ensino 
Fundamenta l do Sistema Municipal de Ensino, 

através do pfograma Federal "M ais. Educação", há 

pareceres ainda não conclusivos nesse sentido, já 
que ações como estas, demandam mudança na 
legislação. 



18. Prover a todos o ensino da Educação Física, 
como maneira de se promover a autoestima, o 
desenvolvimento pessoal, o trabalho em 
equipe, o respeito a diversidade e a promoção 
da saúde; 

19. Aulas efetivas de informática em horário 
alternativo 

{' ~ 

' 

SISTEMA ESTADUAL: A DER- Bauru vem 
realizando nas escolas que aderiram ao Programa 
Federal Mais Educação a ampliação de horário e 
segue as diretrizes e orientações da SEESP em 
relação ao horário ampliado, além de aumentar 
gradativamente as unidades escolares que 
mantém o Ensino Integral. 

SISTEMA MUNICIPAL: 

A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da Educação Básica Fundamental, do 
Sistema Municipal de Ensino, promovendo a 
autoestima, traba lho em equipe, o respeito à 
diversidade e saúde. 
SISTEMA ESTADUAL: 

SISTEMA MUNICIPAL: 

As Escolas de Ensino Fundamental do Sistema 
Municipal de Ensino desenvolvem o uso 
pedagógico das Tecnologias de Informação, 
ampliando as possibilidades do professor ensinar 
e o aluno aprender contribuindo para a produção 
do conhecirriento e a melhoria . 9o processo de 
ensino aprendizagem. 
SISTEMA ESTADUAL: 
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2. 

2.1. Diagnóstico 

O número de matrículas no ensino médio diminuiu de 2001 a 2Ô08. A partir de 2009 

tem ocorrido um aumento no número de matrículas em Bauru. De um total de 13.270 em 

2009, chegando em 15.081 em 2014. 

Ensino Médio - Matrícula inicial por Dependência 

Ano/Dependência Total Estadual Privada 

2001 17.335 12.954 4.381 

2002 17.407 13.465 3.942 

2003 16.894 13.313 3.581 

2004 16.095 12.732 3.363 

2005 14.903 11.592 3.311 

2006 13.854 10.646 3.208 

2007 13.296 10.290 3.006 

2008 13.088 10.301 2.787 

2009 13.270 10.520 2.750 

2010 14.040 11.145 2.895 

2011 14.586 11.631 2.955 

2012 14.784 11.704 3.080 

2013 14.933 11.827 3.106 

2014 15.081 11.998 3.083 

Bauru conta apenas com escolas estaduais e privadas e segue abaixo a curva de 

desenvolvimento das matrículas do ensino médio nos últimos anos: 
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Ensino Médio - Matrícula inicial por Dependência 
Administrativa 

SEADE 2015 
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A Rede Estadual que, nos últimos 3 anos, retomou seu crescimento. Já a Rede Privada 

permanece estabilizada nos últimos 3 anos. 

Por outro lado, a população em idade escolar de 15 a 17 anos era de 18.069 jovens 

em 2001, e caiu para 15.757 em 2010, mas retomando seu crescimento até 2015. A 

perspectiva para 2020 é que haja nova queda no número de habitantes nesta faixa de idade. 

População de Bauru em idade escolar - . 
15 a 17 anos- Fonte: SEADE-2015 

2001 18.069 
2002 17.837 
2003 17.598 
2004 17.360 
2005 17.118 
2006 16.860 
2007 16.587 
2008 16.313 
2009 16.032 
2010 15.757 

2011* 15.891 
2012* 15.607 
2013* 15.527 
2014* 15.441 
2015* 16.228 
2020* 16.080 

* projeção da população 

A popu lação de Bauru em idade escolar de 15 a 17 anos para 2015 é de 16228. 
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A relação entre a população em idade escolar e as matrículas iniciais no ensino 

médio é apresentadas no gráfico a segui r: 
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População em idade escolar 15 a 17 anos x matrículas iniciais 
no ensino médio em Bauru, com projeção de população a partir 

de 2011 
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~Popuçaão 15 a 17 anos 

---Matrícula 

Percebe-se claramente que ainda há carência de vagas no ensino médio em Bauru. 

Ainda que a população na faixa de 15 a 17 anos tenha diminuído até 2014, é claro também 

que em 2015 houve um aumento dessa população e por outro lado, o crescimento das 

matrículas não demonstra ocorrer com a mesma velocidade de crescimE:nto. 

A diferença entre matrícula e população em idade escolar em 2014 revela a falta de 

360 vagas no ensino médio em Bauru e o aumento populacional para 2015 poderá significar 

mais necessidades de vagas. 
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privado. 
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Quando observamos o número de concluintes, constatamos uma grande queda. 

Ano/Dependência Total Est adual Privada 

2001 4.676 3.171 1.505 

2002 4.455 2.949 1.506 

2003 4.249 3.071 1.178 

2004 4.222 3.101 1.121 

2005 4.099 3.012 1.087 

2006 NO NO NO 

2007 3.443 2.418 1.025 

2008 3.330 2.405 925 

2009 3.424 2.546 878 

2010 3.641 2.766 875 

2011 3.692 2.750 942 

2012 3.834 2.877 957 

2013 3.991 3.008 983 

Esta queda no número de concluintes ocorre tanto no ensino público quanto do 

Relação entre matrículas iniciais e concluintes do e~sinó médio 
de Bauru - SEADE- 2015 

& 

T 

~ 

~ ~ 
..... 

~ .. -
-+-Matrícula 

- Concluintes 

- '~ - -- - -- - -

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

A imensa diferença entre matriculados e concluintes do ensino médio evidencia a 

necessidade de se estabelecer programas de acompanhamento e uma revisão dos 
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conteúdos e estratégias de ensino, bem como uma política de oferecimento de vagas no 

período noturno, com formas de diminuir o abandono. Parte do problema também é 

evidenciado mediante as taxas de aprovação e reprovação. 

Ano/Dependência Total Estadual Privada 

2002 84,3 80,3 97,3 

2003 83,0 79,3 96,8 

2004 84,5 80,9 97,8 

2005 85,7 82,3 97,4 

2007 83,9 100,0 

2008 89,5 86,9 98,8 

2009 89,4 87,1 98,2 

2010 88,8 86,8 96,7 

2011 84,7 81,7 96,6 

2012 86,6 83,7 97,4 

2013 88,3 86,2 96,4 

O ensino público aprova menos que o ensino privado, embora se perceba que ao 

longo dos anos (2002 a 2009), tem aumentado a taxa de aprovação da Rede Estadual. 

Ano/Dependência Estadual Privada 
2000 8,19 2,14 
2002 9,7 1,7 
2003 13,0 2,1 
2004 12,9 1,8 
2005 11,2 2,5 
2007 11,8 
2008 9,3 1,2 
2009 8,6 1,8 
2010 8,1 3,1 
2011 11,9 3,2 
2012 8,9 2,4 
2013 8,4 3,5 
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Para a população pobre nesta faixa de idade, a necessidade de trabalhar para 

colaborar com o orçamento familiar, é uma realidade que concorre com a esco la de maneira 

evidente. Assim, reprovação e evasão se expressam muitas vezes de maneira consequente e 

sem recuperar o conteúdo/conhecimento necessário para sua continuidade. 

Há a necessidade de diminuir as taxas de reprovação no en.sino médio da Rede 

Estadual, pois ela pode produzir descontinuidade dos estudos. Essa diminuição das taxas de 

reprovação não deve ser cons iderada como a necessidade de aprovação automática, mas 

sim, a necessidade elaboração de projetos e programas que venham de encontro às 

necessidades e dificuldades encontradas pelos alunos nesta faixa de idade, de maneira a 

obtenção de melhores resultados de aprendizagem, incentivo à melhoria dos estudos, 

melhoria do envolvimento do aluno com a escola, entre outros. 

As altas taxas de abandono no ensino médio estadual evidenciam a necessidade de 

nos debruçarmos diante deste problema. 

Taxa de Aband~no no Ensino Médio por Dependência 

Administrativa - 2000 a 2014 

;.;.;..1'.' ./ . :\1~Fonte: SEADE.~015 :'i· :i .' ' 

Ano/Dependência Est adual 1 Privada 

2000 12,11 2,83 
' 2001 NO NO 

2002 
..,_, 

l 
10,0 1,0 

2003 'l . 7,7 1,1 .. 
2004 6,2 0,4 
2005 6,5 0,1 

-
2006 NO NO 
2007 4,3 NO 
2008 

-~ 

3,7 NO 
-

2009 4,1 NO 
-· 

2010 5,2 0,2 

2011 6,4 0,2 

; 2012 3 7,4 0,2 
1 2013 5,4 0,1 ... 

, .. -
2014 5,1 0,2 

Embora esteja ocorrendo uma diminuição da evasão, tanto na Rede Estadual quanto 

na Rede Privada, esta taxa ainda deve ser considera alta para a Rede Estadua l. 
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Taxa de abandono no Ensino M édio 2010 a 2014 -
Comparação entre Rede Estadual e Rede Particular - SEADE 

- 2015 

.._Rede Estadual% - Rede Particular% 

~~---~·~~ 
-,•---~·~ 5,1 5,4 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

2010 2011 2012 2013 2014 

Outro aspecto importante a se destacar, e que tem relação com os fenômenos 

anteriores, é a taxa de distorção idade/série. 

l' f· Taxá de Distorção ldaí:te-Série no Ensino M édio por Dependência 

Administrativ"!, -Total m.f dio - 2006 a 2013 - INEP 2015 . ~ 
+ 

Ano/Dependência Estadual .. l. 
Privada - ·- - .. 

2006 17,9 9,3 

2007 19,2 3,9 

2008 18,3 3,5 

2009 16,0 4,6 

2010 16,9 4,1 
~ 

2011 14,0 4,3 
-

2012 14,8 4,6 

2013 15,1 4,9 

A taxa de distorção idade/série do ensino médio estadual ocorreu pequena 

diminuição no período de 2006 a 2010, mas voltando novamente a aumentar a part ir de 

2012, e permanecendo ainda em um patamar elevado. Essa distorção é retroa liment ada 

pela distorção idade/sér ie do ensino fundamental, bem como pela evasão ocorrida no 

ensino fundamental e/ou no ensino médio. 

Tais dados revelam t ambém as d ificuldades do jovem de per iferia, que frequenta a 

escola pública, em acompanhar e permanecer na mesma, quer seja pelas dificuldades de 
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suas condições de vida, quer seja pelas condições do ambiente escolar e qualidade da 

educação. 

Outro aspecto que também interfere na performance da educação escolar é a 

média de alunos por turma. Quanto maior o número de alunos em sala de aula, mais difícil é 

a tarefa de educar. 

Neste sentido verificamos que a média de alunos por turma no ensino médio é alta 

e a média da Rede Estadua l é maior que o da Rede Privada. Os resultados ao longo de 4 anos 

encontram-se estabilizados. 

Méd ia de alunos por turma no Ensino Médio de Bauru- Fonte: 
INEP 2015 

Rede 2013 2014 
Esta d uai 33,9 32,9 33,3 
Privad a 29 27,5 28,5 27,5 
Total 32,7 31,5 31,9 32,0 

Também importante analisarmos a quantidade de tempo que o aluno permanece 

em sala de aula. A média horas/aulas no Ensino privado é maior que a média de horas/aulas 

da Rede Estadual. 

M édia de horas/aulas no Ensino Médio de Bauru - Fonte: INEP 2015 

Rede 2010 2011 2012 2013 2014 
Estadual ·- 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 
Privada 5,6 6,3 6,1 5,7 5,6 
Total 5 5,1 5,1 5,1 5,2 

Destacam os também o fato de que nos últimos 2 anos houve um pequeno aumento 

na média de horas/aulas no ensino médio da Rede Estadual de Bauru. 

Ao verificarmos o rendimento escolar dos alunos do ensino médio da Rede 

Estadual, através da prova SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 

de São Paulo), percebemos que o nível de rendimento dos alunos em matemática é 

extremamente baixo, obtendo em 2013 apenas 5,14% de nível adequado. Os resultados 

para o ensino. do português são um pouco melhores. Em 2013 alcançaram 25,63%. 
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Alunos que Atingiram o Nível Adequado ou Avançàdo no 

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 
São Paulo {Saresp) - SEADE 2015 

..._ Língua Portuguesa no Ensino Médio (Em%) - Matemática no Ensino Médio (Em%) 

• 34,43 

• 26,75 

4,46 
5,14 

2010 2011 2012 2013 

Tais resultados demonstram a necessidade de se debruçar nos processos de ensino 

aprendizagem para que se possam obter melhores resultados na aprendizagem, 

envolvimento do aluno com a escola, d iminuição do número de alunos em sala de aula, 

aumento da média de horas/aula. 

A seguir, apresentamos os resultados do ENEM 2010/2013 das esco las da Rede 

Estadual e Privada de Bauru: 

Enem 2010/2013: 
Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino Médio por escola REDE 

ESTADUAL 

Média 
Redação 

2013 

COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP 651,02 646,28 669,95 665,25 

RODRIGUES DE ABREU ETEC 542,54 542,39 642,66 569,02 

LUIZ CASTANHO DE ALMEIDA PROF 531,93 !'18,42 

MORAIS PACHECO PROF 516,00 505,23 629,86 543,28 

SUELI APARECIDA SE ROSA PROFA 542,87 598,21 
-- --

CHRISTINO CABRAL PROF 526,55 483,05 607,83 491,77 

AZARIAS LEITE 521,27 495,38 612,50 537,71 

ADA CARIANI AVALONE PROFA 490,73 631,25 

STELA MACHADO 519,72 596,15 

JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA 506,84 602,72 

LUIZ ZUIAN/ DR 505,72 600,54 



ERNESTO MONTE 513,44 486,46 588,33 480,98 

PARQUE SANTA EDWIRGES 482,38 603,57 
. 

ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO PROF 514,88 505,00 567,31 516,84 
---

JOAO MARINGONI 493,63 578,91 

PLINIO FERRAZ 501,63 569,23 

ANTONIO FERREIRA DE MENEZES VEREADOR 487,35 578,57 

GUIA LOPES 490,69 564,58 

e CARLOS CHAGAS DR 462,24 588,16 

EOISON BASTOS GASPARINI PREF 459,15 582,50 

CAROLINA LOPES OE ALMEIDA PROFA 473,55 559,72 

JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO PROF 499,62 . 532,05 

ANTONIO JORGE LIMA PADRE 470,81 545,83 

ARMINDA SBRISSIA IRMA 469,23 545,24 

AYRTON BUSCH PROF 460,62 540,00 

OURVAL GUEDES DE AZEVEDO PROF se se 

FRAGA MAJOR se se 

FRANCISCO ALVES BRIZOLA PROF 505,68 se 

VERA CAMPAGNANI PROFA se se 

WALTER BARRETIO MELCHERT PROF se se 
( 

Enem 2010/2013: 
Notas M édias do Enem dos alunos concluintes do Ensino M édio por escola REDE PRIVADA 

Média 

BATISTA OE BAURU COLÉGIO EIFM 611,03 597,78 765,91 652,38 

COOLIDGE COLÉGIO 629,41 605,10 732,89 656,29 

NOVO ANGLO BAURU 598,10 624,62 

ESPACO EOUCACAO INTEGRADA ESCOLA 627,53 571,34 659,82 553,49 

CENTRO EDUCACIONAL DE BAURU 606,28 577,69' 666,00 586,67 

SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO 590,12 597,59 663,75 



FENIX COLÉGIO !. 606,03 633,11 

622,66 

ADVENTISTA DE BAURU COLÉGIO EIFM 
~ 5312,4 640,00 535,29 

SESI 358 CENTRO EDUCACIONAL 559,34 545,43 i,647,06 560,0 

PREVE CURSOS UNIDADE li 573,67 537,22 619,96 564,Sl 

DINAMICO COLÉGIO 580,45 612!4 . 607,50 657,33 

DINAMICO CENTRO COLÉGIO ' 538,88 611,67 

NOROESTE LICÉU 559,56 514,59 613,16 506,25 

GUEÇ)ES DE AZEVEDO ESCOLA DE ENSINO MEDIO 564,63 515,71 555,36 558,10 

DOM BOSCO CÓLEGIO ENSINO MEDIO se 500,34 se 480,0 

INTERAT.IVO COLEGl'O UNIDADE li se 521,05 se 553,13 

( PAULO PETRUZZsLLIS PDE COLÉGIO ROGACIONISTA EEIEF E MEDIO se 508,02 se 563,64 

GERAÇÃO COLEGIO 519,36 496,0 

SESI 296 CENTRO EDUCACIONAL 535,76 552,14 

PARAISO COLE<;i lO 565,27 564,44 

OBJETIVO ESTORIL COLEGIO 557,5 600,0 



Nome Da Entidade Tipo 
Final 

COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP 150 Estadual 651,85 

DINCAO INSTITUTO DE ENSINO 246 Privada 640,75 

COOLIDGE COLEGIO 922 Privada 605,59 

BATISTA DE BAURU COLEGIO EIFM 1056 Privada 601,33 

REMBRANDT coe 1394 Privada 592,47 

DINAMICO COLEGIO 1492 Privada 589,99 

NOVO ANGLO BAURU 1905 Privada 581,09 

ESPACO EDUCACAO INTEGRADA ESCOLA 2193 Privada 575,07 

e SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO 2308 Privada 573,04 

OBJETIVO ESTORIL COLEGIO 2384 Privada 571,91 

ADVENTISTA DE BAURU COLEGIO EIFM 2591 Privada 568,49 

RODRIGUES DE ABREU ETEC 3326 Estadual 556,42 

ATHENA DINAMICO COLEGIO 3791 Privada 549,99 

INTERATIVO COLEGIO UNIDADE 1 3806 Privada 549,83 

PREVE CURSOS UNIDADE li 4020 Privada 546,19 

EDUARDO VELHO FILHO PROF 4071 Estádual 545,39 

BALAO AZUL DINAMICO ESCOLA EDUCACAO INF E ENS FUNDAMENTAL 4104 Privada 544,95 

CRIATIVO COLEGIO 4481 Privada 539,9S 

SES! 358 CENTRO EDUCACIONAL 5031 Privada 531,94 

SESI 296 CENTRO EDUCACIONAL 5083 Privada 531,12 

PARAISO COLEGIO 5641 Privada 524,44 

GUEDES DE AZEVEDO ESCOLA DE ENSINO M EDIO 5998 Privada 520,74 

NOROESTE LICEU 6517 Privada 515,82 

ANTONIO GUEDES DE.AZEVEDO PROF 7402 Estadual 508,68 

(_ PAULO PETRUZZE LLIS PDE COLEGIO ROGACIONISTA EEIEF E MEDIO 7413 Privada 508,58 

JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO PROF 8239 Estadual 502,92 

GERACAO COLEGIO 8556 Privada 501,05 

CHRISTINO CABRAL PROF 8568 Estadual 500,96 

ERNESTO MONTE 8966 Estadual 498,41 

MORAIS PACHECO PROF 9707 Estadual 494,17 

ANTONIO°JORGE LIMA PADRE 9708 Estadual 494,17 

LUIZ ZUIANI DR 9n4 Estadual 493,75 

JOAQUIM RODRIGUEstMADUREIRA 10718 Estadual 488,12 

GUIA LOPES 11095 Estadual 485,84 
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1. . Buscar a universalização até 2016, do SISTEMA ESTADUAL: As escolas estaduais err 
atendimento escolar para toda a população colaboração com as escolas privadas, rede 

de 15 a 17 anos e elevar até 2020 a taxa SENAI, SENAC, ETECs (Secretaria Estadual da 

líquida de matrículas (é a relação entre a Ciência e Tecnologia) e UNESP C. BAURU, já 
matrícula na faixa na faixa etária adequada à garantem o at endimento das matrículas para 

etapa de ensino e a população desta faixa de a meta estabelecida. O município conta com 
idade) no ensino médio para 90% nesta faixa uma unidade de Ensino Médio integral. 
etária. 

SISTEM A ESTADUAL: Em Bauru são 31 escolas 

que oferecem o Ensino M édio sendo que nos 

3. Garantir a ampliação de vagas e criar 
últimos 5 anos foram instaladas 3 novas 

condições de matrícula. 
escolas, sendo duas no triênio 2012-2015, em 
regiões com alta demanda do ensino médio 

garantindo a ampliação das vagas oferecidas 

nas proximidades de domicilio dos alunos. 

SISTEMA ESTADUAL: Ao longo do triênio 

4. Criar condições para que se garantam a 
foram desenvolvidas intervenções com 

permanência e o sucesso do aluno na esco la 
objetivo de regularizar o fluxo e garantir a 

aprendizagem do aluno a partir da análise das 
metas anuais e dos dados sintetizados 
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5. Garantir espaço fí~ico e materiais 
adequados, bibliotecas atualizadas, 

laboratórios equipados adequadamente e 

professores capacitados para o processo 
ensino-aprendizagem; 

6. Ter como finalidade principal preparar o 
indivíduo para o enfrentamento, com êxito, 

das suas diversas necessidades, sejam elas 

de caráter social, cultural, econômico ou 

cognitivo, de modo a oferecer um conjunto 
de meios que proporcionem conhecimento 

e o discernimento para realizar escolhas e 
continuar buscando aprimoramento como 

pessoa e como profissional; 

7. Garantir um acompanhamento contínuo, de 

maneira a compreender os entraves e 
progressos para se alcançar as metas e 

objetivos propostos no Plano Nacional de 
Educação; 

8. Viabilizar programas de formação, 

capacitação continuada e valorização do 
magistério 

anualmente pelo Boletim IDESP e SARESP com, 
acompanhamento da DER Bauru (supervisão . 

núcleo pedagógico). 

SISTEMA ESTADUAL: As escolas possuem o 

equipamentos, materiais e espaços para 

atendimento do aluno e professore 
capacitados conforme as determinações legai 

da SEESP. 

SISTEMA ESTADUAL: O currículo, as diretrize~ 
e programas da SEESP destinados ao Ensind 

M édio visam alcançar tais resultados e 

direcionam os planos de Gestão Quadrienais, 

atualizados anualmente e as propostas 

politico pedagógicas das unidades que 
oferecem o Ensino Médio. 

SISTEMA MUNICIPAL: Acompanhamento e 

monitoramento da Equipe de Supervisão e do 
Núcleo Pedagógico. 

SISTEMA ESTADUAl: . A formação a.o( 

professores especialistas é oferecida pelo( 

convênios com as instituições de Ensino 

Superior (UNESP), através de convênios com as 
instituições pela Escola de Formação de 

Em algumas escolas, os laboratórios 

ocupam salas adaptadas · e aguardam a 

complementação de equipamentos e 

materiais e todas contam com a Sala de 
Leitura em que existe o acervo especia 

conhecido como Biblioteca do Professor. 
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Professores (EFAP), Rede de Formaçãc 

(REDEFOR), nos ATPCs da unidade escolar e 
pela adesão aos Programas do MEC. 

• ~. -H~ . ~~~~ ~~~-~~Objetivos e''metas; ':~ ~- ... - -·-. ~ _' :~·;:-:....' ~-.~ ~-. ~- '\ . '.~· ·-- ·- ~ ' "' . ~'t-~ ~ ~ - . . . e 
•' "-·-·--···~ ~ .... ~ ' --- ..... 

10.Garantir a universalização do acesso para o 
SISTEMA ESTADUAL: atende adequadamente 

à demanda do Município, contando com uma 
ensino médio; 

escola de Ensino Integral de Ensino Médio. 

SISTEMA ESTADUAL: Em Bauru foram 

instaladas 3 novas escolas, sendo duas no 
2. Ampliar o número de vagas, inclusive para triênio 2012-2015, em regiões com alta 

cursos profissionalizantes; demanda pelas vagas do ensino médio no 
período garantindo a ampliação das vagas 
oferecidas. 

3. Assegurar o atendimento aos padrões 
SISTEMA ESTADUAL: Realização de reformas 

de grande porte em unidades que atendem o 
adequados de infraestrut ura e de qualidade, 

Ensino médio num total 5 escolas com 
estabelecidos no PNE (Plano Nacional de 

Recursos da FDE e melhorias com recursos 
Educação) para o Ensino M édio; 

Federais através dos diferentes PDDEs, 
4 . Assegurar que em 2 anos a totalidade das SISTEMA ESTADUAL: Todas as escolas de 
Escolas de Ensino Médio da cidade disponha de Ensino Médio da rede estadual do município 
equipamentos de informática, com rede para dispõem do acesso á Internet e os 
internet, para apoio à melhoria do ensino e da equipamentos através do Acessa Escola e 
aprendizagem, garantindo o acesso aos Programa M EC. 
estudantes; . . . . .. 
5. Assegurar que, em 5 anos, a totalidade das SISTEMA ESTADUAL: Todas as escolas de 
Escolas· de Ensino Médio da cidade disponha de Ensino Médio da rede estadual do município 
Laboratór ios de Ciências Humanas, Exatas e dispõem de Laboratórios de Ciências exatas e 
Biológicas, para apoio à melhoria do ensino e Biológicas em 2015, enquanto para Ciências 
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da aprendizagem, garantindo o acesso aos 
estudantes; 

6. Estimular com a participação efetiva da 

comunidade, a elaboração de propostas 
político-pedagógicas no Ensino Médio, de 

maneira a atender as necessidades e 
especificidades locais; 

7. Estimular a participação democrática da 

comunidade e na gestão, manutenção e 
melhoria das condições de funcionamento das 

escolas, por meio dos Conselhos Escolares, em 
todas as Escolas de Ensino Médio da cidade; 

8. Realizar, no prazo de 2 anos, o mapeamento 

e caracterização da demanda para o Ensino 
Médio, Técnico de Nível Médio e Profissional 
em Bauru, que subsidie a abertura de novas 

escolas, bem como a elaboração de novas 
políticas públicas 

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

Humanas apresenta-se em situação virtual 

no uso do Acessa Escola, para as plataformas 
disponibilizadas e no uso do acervo 

cartográfico, documental, DVD e CD. 

SISTEMA ESTADUAL: a gestão participativa é 

uma das diretrizes da SEESP para a rede 

estadual, assim em todas as escolas a 

comunidade tem participação nos Conselhos 
de Escola que tem como atribuição a 

aprovação das propostas político
pedagógicas da unidade escolar. 

SISTEMA ESTADUAL: a gestão participativa é 
uma das diretrizes da SEESP para a rede 

estadual, assim em todas as escolas a 

comunidade tem participação nos Conselhos 
de Escola como membros efetivos, nas APM s 

como membros efetivos e participantes nos 

Conselhos de Classe/série/ano. 

SISTEMA ESTADUAL: Em fase de 
pia nejamento. 

SISTEMA ESTADUAL: São oferecidos os cursos 
·de especialização e cursos da atualização 

(REDEFOR, EFAP e Universidades), pós

graduação stritu senso pelo programa de 

~ 
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bolsa mestrado e Programas Federais como o 
Pacto pelo Ensino Médio, além da formação 

continuada na unidade escolar sob 

orientação do Núcleo Pedagógico da DER-

Bauru: 

10. Assegurar que, no prazo de 5 anos, garanta- SISTEMA ESTADUAL: Compromisso da SEESP 

se a redução do número de alunos por turma em processo de detalhamento. 

para 30 por classe; 

11. Promover a busca ativa pelo poder público SISTEMA ESTADUAL: Processo regular de 

(localização e identificação) da população de 15 estudo anual de demanda, parceria com 

a 17 anos fora da escola, em parceria com as Conselho Tutelar e SEBES. 
áreas da Assistência Social e da Saúde; 

12. Garantir que as Instituições de Ensino SISTEMA ESTADUAL: 

pública e privada respeitem a Lei do Piso 

Nacional; 

13. Garantir a formação continuada dos SISTEMA ESTADUAL: 
docentes, em temas multidisciplinares nas 

diferentes áreas do conhecimento; 

14. Assegurar através de convênios, programas SISTEMA ESTADUAL: 
para melhoria da segurança dentro e fora da 
escola; 

15. Assegurar através de convênios com SISTEMA ESTADUAL: 
Universidades, a criação de curso preparatório 
para o vestibular e ENEM,. concomitante ao . . . . . . . . . . 
terceiro ano do Ensino Médio; 

16. Constituir equipes multidisciplinares e SISTEMA ESTADUAL: 
multiprofissionais em polos (fonoaudiólogos, 
psicólogos e assistentes sociais) que possam dar 
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B - EDUCA ÃO SUPERIOR 

1. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

A Educação Superior no Brasil enfrenta sérios problemas atualmente. O primeiro 

problema diz respeito à cobertura de atendimento. Das modalidades de ens~no, j untamente 

com a educação infantil, é a que oferece menor índice de atendimento à população. 

Os universitários estão distribuídos no Brasi l, em 32 mil cursos de graduação, 

oferecidos por 2,4 mil instituições de ensino superior - 301 públicas e 2 mil particulares. As 

universidades são responsáveis por 53,4% das matrículas, enquanto as faculdades 

concentram 29,2%. 

Em 2001, apenas 13% dos jovens de 18 a 24 anos do Brasil tiveí.am acesso ao ensino 

superior. A taxa de escolarização no ensino superior tem sido inferior a diversos países da 

América do Sul, e embora tenha aumentado significativamente (76,4% em 10 anos) est a 

situação é incompatível com a posição de liderança econômica do país. 

Em 2013, dos 24 milhões de jovens de 18 a 24 anos, 7,3 milhões freqüentaram o 

ensino superior (30%), ou seja, ao menos 70% deles estão excluídos des$a esfera de ensino. 

O que tem ocorrido nos últimos anos é um aumento significativo na ofertas de cursos 

de Educação Superior, mas, sobretudo no setor privado, oferecendo cursos mais baratos 

para as classes mais pobres do país, porém, com qual idade incompatível na maioria das 

vezes. 

Desta situação decorre também a necessidade de se discutir a qualidade e 

diversidade dos cursos de ensino superior na cidade. 
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A população de Bauru em idade escolar para o Ensino Superior (18 a 24 anos), em 

2010 foi de 40.644. Em 2015, é de 38.669 e a projeção para 2020 é de 36.970. Ao longo dos 

últimos 10 anos ocorreu um ligeiro decréscimo na população desta faixa de idade, de vendo 

permanecer esta tendência para os próximos 10 anos. 

População de Bauru em idade escolar para o Ensino Superior - ··· 
' ~· -··· Fonte: SEADE ·. 

ANO 18 A 19 ANOS 20A 24 ANOS TOTAL 
2001 12.311 29.899 42.2 10 
2002 12.179 29.95 1 42.1 30 

- 2003 12.037 29.981 42.018 

·'' 2004 11.895 30.007 41 .902 
2005 11.753 30.02 1 41.774 - 2006 l l .598 30.002 41 .600 
2007 11.433 29.950 41.383 
2008 11.266 29.886 41.1 52 
2009 11.095 29.804 40.899 
2010 10.923 29.72 1 40.644 
2011 10.902 29.384 40:286 
2012 10.876 29.043 39.9 19 
2013 10.845 28.695 39.540 
2014 10.811 28.345 39. 156 
2015 10.771 27.989 38.669 

2020* 9.586 27.384 36.970 
• Projeção SEADE 

Tanto a faixa de 18 a 19 anos de idade quanto a de 20 a 24 apresentam a mesma 

tendência de diminuição para os próximos 10 anos. 

35.000 

População em idade escolar 18 a 24 anos, com projeção a partir de 2011. -
Fonte: SEADE 
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Já o número de matrículas cresceu lentamente de 2000 a 2009, sendo 17.135 em 

2000 e 19.899 em 2009 e mais rapidamente de 2010 a 2013, com 27.186 matrículas em 

curso superior presencial na cidade. 

Matrículas 1fos cursos de graduação presenciais -
M~. Fonte: MEC}fNEP -; Censo Educação Superrôr2001/2009 

Estadual Particular Total 

2000 4.325 12.810 17.135 

2001 4.078 13.069 17.147 

2002 4.294 14.187 18.481 

2003 4.436 14.351 18.787 

2004 4.624 13.937 18.561 

2005 4.666 15.115 19.781 

2006 4.915 16.388 21.253 

2007 4.902 16.793 21.695 

2008 4.984 16.050 21.034 

2009 5.080 14.819 19.899 

2010 5.832 16.371 22.203 

2011 5.726 18.149 23 .875 

2012 5.807 18.766 24.573 

2013 5.798 21.388 27.186 

Os programas de financiamento educacional do Governo Federal foram os principa is 

responsáveis pelo aumento de matrículas no ensino superior particu lar., 

45.000 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 
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Evolução da população em idade escolar de 18 a 24 anos e m atrícula na 

graduação em Bauru - Fonte: SEADE 

Faltaram 12.354 vagas 

~idade 18 a 24 anos 

- matrículas ensino superior 
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As m.atrículas de graduação representaram 46,2%% de cobertura em Bauru para os 

jovens de 18 a 24 anos, em 2009. Em 2013, esse percentual subiu para 68,8% de todos os 

jovens de 18 a 24 anos. 

Há ainda a necessidade de aumentarmos mais 12.354 vagas para que se alcance a 

cobertura total no ensino superior. 

Cabe destacar que as matrículas no ensino público de graduação representavam 

25,5% de todas as matrículas em 2009 (público e privado), e em 2013 esse percentual caiu 

para 21,32%, representando uma diminuição de 4,18% de matrículas do ensino público 

superior. Isto sign ifica que houve um maior investimento de matrículas no ensino superior 

particu lar do que no público. 

Comparação da evolução das matrículas no ensino público e 
ensino privado de graduação em Bauru em 2013. Fonte: INEP 

2015 

....,_matrículas no ensino público ---matrículas no ensi'rlo privado 

76,3 

••i--------------·· 78,7 

23,7 

21,3 

2008 2013 

Por outro lado, ao compararmos o número de jovens na idade de 18 a 24 anos, em 

2009 (40.899 jovens) com as matrículas disponíveis no ensino público -de graduação (5.080 

matriculados), o ensino público representava 12,4% de cobertura. Porém, ao compararmos 

em 2013, o número de jovens na faixa de 18 a 24 anos que caiu para 39.540 com as 

matrículas no ensino público de graduação em 2013 (5.798), a taxa de contribuição das 

vagas públicas representa ram 14,7% em relação ao número de jovens de 18 a 24 anos. 

Significa que houve uma melhora na cobertura de vagas de 2009 até 2013 no ensino 

de graduação, tanto na esfera pública como privada, porém com maior participação de 

vagas do ensino privado. 
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o número de concluintes dos cursos de graduação presencia l aumentou de 2000 

para 2013. 

' < 

· Conclulntes dos cursê>s de gradúação presenciais:- Fonte: · 
' ' .. 4. ,; 

-' -- -- " 
MEC/INEP,-:;_Censo Educação Superior 2001/2014'1 ' 

,., .. , _,e 
Estadual Particular · Total - " 

' ,. 

2000 674 1197 1.871 

2001 715 1313 2.028 

2002 790 2.093 2.883 

2003 840 2.387 3.227 

2004 807 2.060 2.867 

2005 849 2.337 3.186 

2006 907 2.504 3.411 

2007 872 2.569 3.441 

2008 955 2.349 3.304 

2009 982 2.803 3.785 

2010 1.393 2.392 3.785 

2011 1.013 2.496 3.509 

2012 958 2.525 3483 
, __ 2013 948 2.811 3759 

Em 2000, os concluintes eram 1.871. Em 2013, esse número sub iu para 3.759. O 

número de concluintes de 2010 a 2013 vem decrescendo na Escola Pública e aumentando na 

Particular. 
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Evolução dos concluintes dos cursos de graduação presenciais em Bauru 
- Fonte: SEADE 2015 

~Estad ual 

- Particular 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ' 
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O gráfico demonstra uma queda no número de concluintes das escolas públicas e 

aumento nas escolas particulares. 

O número de inscritos no vestibular para curso presencial tem aumentado 

significativamente tanto nas escolas públicas como nas privadas, nos últimos anos. 

Total 

14.918 14.668 29.586 

15.575 13.966 29.541 

2011 18.061 17.505 35.566 

2012 20.441 18.196 38.637 

O correu um aumento de 5.523 novos inscritos na escola pública, significando um 

aumento de 37%. Já nas escolas particulares, ocorreu um aumento de 3.528 novos inscritos, 

significando um aumento de 24%. 

Já o número de vagas oferecidas na Rede Particular para cursos presenciais é 12,7 

vezes maior que o número de vagas oferecidas na Rede Pública. 

Vagas oferecidas por vestibular curso presencial 

Fonte: MEC/INEP - Censo Educação Superior 2009/2012 

Estadual Particular Total 
2009 1.105 20.811 21 .916 
2010 1.315 13.015 14.330 
2011 1.385 14.356 15.741 
2012 1.445 18.492 19.937 

Tomando como referência 2012, o número de vagas oferecidas na escola pública foi 

de 1.445 e o número de ingressantes foi de 1.469 e o número de vagas oferecidas na escola 

particular foi de 18.492. O número de vagas oferecidas no ensino privadD representa 92, 75% 

de todas as vagas. Embora tenha ocorrido um aumento no oferecimento de vagas nas 

escolas públicas nos últimos quatro anos, há ainda a necessidade de se diminuir a relação 

entre vagas públicas e privadas. Das 18.492 vagas oferecidas no ensino privado, apenas 

8.464 foram preenchidas 

Ingressantes por vestibular e por outros processos seletivos 
, Fonte~ MEC/INEP,- Censo Educaçãa Super\or 2009/2012 

- Estadual Particular Total 
co 

2009 993 3.943 4.936 · 
2010 1.424 -· 5.925 7.349 
2011 1.428 5.850 7.278 
2012 1.469 8.464 9.933 
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No ensino privado, o exame de admissão não exerce a função de selecionar. 

Cabe apontar ainda a relação de número de ingressantes por outros processos 

seletivos, em cursos à distância, oferecidos pelo ensino privado.· Este número tem 

aumentado significativamente, abrindo assim à necessidade de se discutir a eficiência do 

ensinar em cursos à distância. 

Particular 
2009 
2010 917 

2011 1.167 

2012 1.146 

Quando comparamos os concluintes do Ensino Médio de ~auru com as vagas 

públicas oferecidas, encontramos situação menos desconfortante, porém apontando para a 

necessidade de se investir em mais vagas públicas. 

Relação entre concluintes do Ensino Médio x vagas públicas de 
graduação - Fonte: INEP 

-+-concluintes ensino médio .-vagas públicas 

3.424 3.461 3.692 

3.834 

•~------••t-------··~:::;-----... 1.445 • 1.385 
1.105 1.315 

2009 2010 2011 2012 

Verificamos 3.834 concluintes do ensino médio para apenas 1.445 vagas públicas de 

graduação em 2012. 
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Como Bauru pode ser considerada um centro universitário e liderança regional sob 

diversos aspectos, acaba atraindo e funcionando como complemento de rede de ensino de 

graduação para as cidades da região. 

Relação entre inscritos no vestibular, vagas e ingres·santes 

no curso de graduação em Bauru - Fonte : INEP 

~nscritos vestibula r ~Vagas oferecidas ... Ingressantes 

.~..;~:_ ____ .;;~----.... 3~5~.5~6:.6--~-~·, 38.637 29.586 29.541 • • • 
15.741 19.937 

2009 2010 2011 2012 

O número de cursos presenciais de graduação tem aumentado ao longo dos últimos 

anos em Bauru. 

~ 

Número de cursos presenciais 
• Zi: Fonte~ MEC/INEP-Censo Ê'ducação Superior 2000/2013 

: ~! 

Estadual Particular Total 
2000 18 45 63 
2001 18 50 68 
2002 20 61 81 
2003 21 70 91 

1'- 2004 21 83 104 
2005 21 96 117 
2006 21 104 125 

'' 
2007 21 101 122 
2008 22 95 117 
2009 23 110 133 
2010 27 118 14? 

- 2011 27 125 152 
.~ 

2012 28 129 157 
Ir 

2013 32 144 176 

De um total de 63 cursos existentes no ano 2000, esse número subiu para 176 em 

2013. A Rede Particula r é a que ofereceu maior crescimento no número de CLJrsos. 
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Segundo o Censo da Educação Superior de 2013, Bauru tem: 

-+ 176 cursos de graduação presenciais; 

-+ 10 escolas de educação superior, sendo: 

./ 4 Universidades, e destas 2 públicas e 2 privadas; 

./ 4 Faculdades isoladas, e destas 3 privadas e 1 pública tecnológica; 

./ 1 Centro Universitário; 

./ 1 Instituto de Ensino Superior. 

Distribuídos da seguinte maneira: 

Número de Cursos 

2 32 

2 77 

Faculdade Pública 1 3 

Privada 3 38 

Centro Universitário Privada 1 11 

Instituto de Ensino superior Privada 1 15 

Tota l 10 176 

O número de cursos de graduação provenientes de escolas públicas são 35 e 

representam 19,9% dos cursos existentes na cidade. O número de. cursos das escolas 

privadas são 141 e representam 80,1% dos cursos de graduação de Baur'u. 
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Matriculas nos Cursos de Graduação Presencial -Áreas dos cursos - 2000 a 2007 - SEADE 

,. 

~ 
.. .. . .. : t'. ... -

Área dos Cursos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Agricultura e Veterinária - - - - 40" 63 77 75 
Ciências Sociais, Negócios e Direito 8.251 8.880 9.307 9.702 8.878 9.064 8.887 8.928 
Ciêncfas, Matemática e Computação 1.597 1.593 1.590 1.585 1.197 1.205 1.658 2.236 
Educação 1.613 1.531 1.772 1.748 2.438 3.004 3.485 2.684 
Engenharia, Produção e Construção 1.699 1.648 1.919 1.431 1.616 1.841 2.047 2.256 
Humanidade e Artes 656 502 661 1.267 1.435 1.458 1.563 1.649 
Saúde e Bem-Estar Social 

. ·- 3.124 2.795 3.014 2.921 2.700 2.826 3.241 3.555 
Serviços --

-· 195 198 218 247 257 320 295 312 
Total ·, 17.135 17.147 18.481 18.901 18.561 19.781 21.253 21.695 

A maior freqüência de matrículas entre 2000 e 2007 referem-se a cu rsos nas áreas 

de Ciências Sociais, Negócios e Direito, seguido das áreas de Saúde e Bem Estar Socia l. 

-
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Já em 2013, a maior quantidade de matrículas em cursos de graduação presencial 

são provenientes da área de Ciências Sociais, Negócios e Direito, e a menor quantidade de 

matrícu las são provenientes da área de Serviços. 

M atrículas nos Cursos de Graduação Presencial -Áreas dos cursos - 2008 a 20013 -

SEADE 2015 
'.• "' 

Area dos Cursos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
,,_., -" 

Agricultura e Veterinária 129 154 229 334 460 543 
Ciências Sociais, Negócios e Direito 8.441 8.109 8.785 9.707 . 9 .530 10.330 
Ciências, Matemática e Computação 2.245 1.838 1.767 1.869 . 1.940 2.280 

Educação 2.559 2.478 3.365 3.318 2.786 3.000 
Engenharia, Produção e Construção 2.528 2.756 3.523 3.945 4 .925 5.940 
Humanidade e Artes 1.510 1.147 887 1.090 1.031 1.099 
Saúde e Bem-Estar Social 

~ .-
- 3.345 3.177 3.224 3.312 3.173 3.343 

-
Serviços 277 240 329 300 280 311 
Total 

~ 

<C. 21.034 19.899 22.109 23.875 24.125 26.846 

As áreas em que ocorreu diminuição de matrículas nos cursos de graduação em 2013 

foram Humanidades e Saúde. 
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Evolução das M atrículas nos Cursos de Graduação Presencial -Áreas 

dos cursos - 2008 a 2013 - SEADE 

• • • • • 

i ! : ~ : : t : ' 2008 2009 2010 2011 2012 

-+-Agricultura e Veterinária ...,._Ciências Sociais, Negócios e Direito 

...,_Ciências, Matemática e Computação ~Educação 

...,_Engenharia, Produção e Construção ....,_Humanidade e Artes 

-+-Saúde e Bem-Estar Social - Serviços 

.. 

' 
2013 

A área de maior presença em cursos em Bauru é a de Ciências Sociais, Negócios e Direito, 

com 39% de participação. 
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Distribuição dos cursos de graduação por áreas do conhecimento -
Dados de 2013- SEADE 

Saúde e Bem-Estar 

Humanidade e 
Artes 
4% 

Doutorado Mestrado 

2% 

Ciências, 
=----Matemática e 

Computação 
9% 

Mestrado 

Profissional 
Total 

Concluinte(s) Concluinte(s) Concluinte(s) Concluinte(s) 

2004 126 333 44 503 

2005 195 385 31 611 

2006 183 464 49 696 

2007 225 493 54 772 

2008 236 449 60 745 

2009 288 554 68 910 

2010 316 584 51 951 

2011 373 565 90 1.028 

2012 352 533 57 942 

2013 428 666 60 1.154 
• No cálculo dos totais foram considerada(o)s apenas Instituições com Programas de Pós-

Graduação distinta(o)s. 

Tem ocorrido evolução significativa de concluintes do mestrado e doutorado ao 

longo dos últimos anos. 
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2009 86 109 4 199 

2010 99 137 5 241 

2011 113 173 3 289 

2012 126 183 3 312 

201 3 171 217 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 Instituição - IGC 2009 (Triênio 2007, 2008 e 2009) -
Instituições privadas av aliadas em 2009 Fonte: INEP · 

N!! de 

IES 
IGC- *IGC-

Contínuo Faixas 
a últimos três 

anos 

FACULDADE DE Cl~NCIAS 
Faculdade 3 

ECONÔMICAS DE BAURU 
2,8770 288 3 

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

BAURU 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO Universida 
29 2,5851 

CORAÇÃO de 
262 3 

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

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU Faculdade 8 2,4047 240 3 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE 
Faculdade 7 

BAURU 
2,2583 226 3 

•o Índice 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 pós-graduação (mestrado e doutorado) 
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A seguir, apresentamos a avaliação dos cursos efetuados pelo INEP em 2009, em Bauru. Os resultados do CPC variam de 2 a 5, 

concentrando, em sua maioria, no índice 3. 

-;-

.1,: 

IES 
1 .. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLiO DE 
MESQUITA FILHO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA.FILHO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA. FILHO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FiLHO 

UNIVERSloADE ESTADUAL PAULISTA. JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 
-=-

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 

UNIV-ERSlDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO SAG~ADO CORAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO . 

l.JNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 
~ 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CO"RAÇÃO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE BAURU 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE BAURU 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE BAURU 

Sigla 
. Dep. 

Administrativa 

UNESP PÚBLICA 

UNESP PÚBLICA 

UNESP PÚBLICA 

UNESP PÚBLICA 

UNESP PÚBLICA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

use PRIVADA 

FCEB PRIVADA 

FCEB PRIVADA 

FCEB PRIVADA 

Área 

*COMUNICAÇÃO SOCIAL 

*COMUNICAÇÃO SOCIAL 

*COMUNICAÇÃO SOCIAL 

* PSICOLOGIA 

DESIGN 

ADMINISTRAÇÃO 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PSICOLOGIA 

TURISMO 

TEATRO 

. MÚSICA 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 

ADMINISTRAÇÃO 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Proporção 
de 

Docentes 
no Mínimo 

Mestres 

0,9211 

1,0000 

0,9286 

1,0000 

0,9365 

0,7250 

0,8S71 

0,7500 

0,8095 

0,9429 

0,7692 

0,7857 

'0,8621 

0,9333 

0,7303 

0,7391 

0,5000 

Proporção 

de . 
Docentes 

no mínimo 
Doutores 

0,710S 

0,7391 

0,6786 

0,9688 

0,6190 

0,2250 

0,2857 

0,2000 

0,2857 

0,2857 

0,0769 

0,2143 

0,2759 

0,4000 

0,1685 

0,2609 

0,1154 

Proporção de 
Docentes 
Regime 

Parcial/Integral 

0,7632 

0,8696 

0,7500 

0,9688 

0,7143 

0,4750 

0,5000 

0,5500 

0,6667 

0,4571 

0,5385 

0,5714 

0,4483 

0,4000 

0,3596 

0,3913 

0,3462 

ucpc 
faixa : 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

2 

3 

4 

4 

se 
3 

4 

se 
5 

3 

se 
se 
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FACULDADE DE DIREJTO DE BAU_RU 
. 

~· -~ FDB PRIVADA DIREITO 0,9643 0,2143 1,0000 .. -..,, 
ADMINISTRAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU :.:: . . FIB PRIVADA 0,5600 0,0800 0,7200 

FAC::ULDADES INTEGRADAS DE BAURU .l FIB PRIVADA DIREITO 0,8636 0,2273 0,6818 
-

FACULDADES INTEG.RADAS DE BAURU 
. 

FIB PRIVADA COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,6957 0,0870 0,5217 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU ' .. ~ FIB PRIVADA TURISMO 0,4583 0,0833 0,3750 ' 
FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB PRIVADA 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 
0,2000 0,0667 0,2667 

RECURSOS HUMANOS 

INSTITUTO DE ENSINO SÜPERIOR DE BAURU ,1 "' 
< 

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

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE 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 

0,2500 0,0000 0,3750 
GERENCIAIS 

FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU ' ~ .. - PRIVADA ADMINISTRAÇÃO 0,4286 0,1071 0,1071 

FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU 
-
.. PRIVADA DIREITO 0,3684 0,1579 0,1053 

FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU 
-

CIÊNCIAS CONTÁBEIS ., PRIVADA 0,4000 0,0000 0,2000 

FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU PRIVADA TECNOLOGIA EM MARKETING O,SOOO 0,3000 0,4000 
/<. TECNOLOGIA EM GESTÃO DE FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU 

, 
' PRIVADA 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 concluintes), o desempenho dos 
ingressantes no Enade, o Conceito IDD e as variáveis de insumo. O dado variáveis de insumo - que considera corpo docente, infra estrutura e programa pedagógico - é formado com 
informações do Censo da Educação Superior e de respostas ao questionário socioeconômico do Enade. 

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 . 

3 

3 

3 

3 

3 

se 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

se 
4 

3 

. 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 mestres baixa em alguns cursos da Rede Privada. . . . . . . 
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CONCEITO ENADE 2013 - ESCOLAS PRIVADAS- CENSO EDUCAÇÃO SUPERIOR 2013 - MEC 

.:,;,.~~:,-!· ~ 

I ~ _-. _~,<~~:-~1----
~· .J; ...... -~~''f. ~·~ 

·~~~::'~~:~ .-.. ~] - - i:, - · - ,i· -;·~ . '· .!,;., .. .... t; ·~ . ~. ~.\--i~;-- r--~ -- .,.~~ .... !- - ·- -- .· .. /:: .. '. .. .,.·:· --:..::.i _ 1 ~1tii .~· ':·"' ·-f~- .-,~ 1 c0Ncrg: 
ÁREA -~·{t .:/>~~õ- .·.· .. ~~ .·NOMEDAIES , "~;~., S~:-··, SIGLÂ'' ·. CAT.Á~IÍ'·ii5TRATl\IÀ~~~ ÔRêi~ÀcÀ(J'EMlê~---~'./fNÀ E:/ 

FARMÁCIA 

FARMÁCIA 

NUTRIÇÃO 

NUTRIÇÃO 

FISIOTERAPIA 

FISIOTERAPIA 

FISIOTERAPIA 

SERVIÇO SOCIAL 

BIOMEDICINA 

BIOMEDICINA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
(BACHARELADO) 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
{BACHARELADO) 

MEDICINA VETERINÁRIA 

ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO- use . 
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use 
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use 
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB 

Centro Universitário de Bauru 

UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB 

FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU FIB 

FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU 

UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO use 

Privada sem fins lucrativos 1 Universidade 

Privada sem fins lucrativos 1 Universidade 

Privada sem fins lucrativos 1 Universidade 

Privada sem fins lucrativos 1 Universidade 

Privada sem fins lucrativos 1 Universidade 

Privada sem fins lucrativos 1 Universidade 

Privada com fins lucrat ivos 1 Faculdade 

Privada sem fins lucrativos 

Privada sem fins lucrativos 

Privada com fins lucrativos 

Privada com fins lucrativos 

Privada com fins lucrativos 

Privada sem fins lucrativos 

Privada sem fins lucrativos 

Centro 
Universitário 

Universidade 

Faculdade 

Faculdade 

Faculdade 

Universidade 

Universidade 

-2 

4 

3 

5 

2 

4 

se 
3 

5 

2 

3 

3 

4 

3 
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1.2 · Avaliação bienafdas diretrizes/ objetivos é metas do PME 

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

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

-· PLANO MÍJNICIPÁLDfEDUCAÇÃO 
. ~. .. . 

AVALIAÇ~O- 201} '.\ :tóí4 
·.._· r 

... 
'\ ~,;, ,,..,,, CONSÍDERÂÇÕES 

. . .~ .1tt ~~ .--f-

.. .. ~- . .... ... _ - ,<~:._ -· . - . . . . . .. . . . .. 

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 funçõe5 As Universidades públicas desenvolvem 

que lhes foram atribuídas pela 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: . _ ·:_ 
- ·, ~ . • - - ... :J'. -~· L .. - - . .. e • '~ ~tf._i·:-~ • : --~ I'" 

.. . - ~~-~ .3 ~ .. --· ·- ··-·· ···--·---- ·- ,. . -. - ~ ... . -~- ....-··- -· ... -- ·-
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 
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de ampliação de oferta de vagas, de maneira 

a garantir não só os condicionantes do 
mercado, como também as necessidades de 
desenvolvimento estratégico local, regional 
e- nacional; 

3. Promover moções no sentido de ampliar as 

vagas públicas na educação superior para a 

criação de cursos de educação profissional 
de nível tecnológico; 

4. Implementar políticas públicas que busquem 

ampliar o sucesso do estudante, 
proveniente do ensino médio público, para o 
ingresso no ensino superior, através de 
cursos preparatórios para o vestibular; 

5. Incentivar a criação de mecanismos 

promotores de intercâmbio entre os 
estabelecimentos de educação superior e as 

escolas públicas de educação básica de Bauru, 

visando ao desenvolvimento de pesquisa, 

extensão bem como programas de formação 
continuada para a educação básica, conforme 

as necessidades diagnosticadas; 

6. Implementar programas informativos e de 

incentivo a.o jovem do ensino médio de escola 
pública sobre cursos e profissões, ofertas e 
vagas, políticas de amparo e/ou financiamento 

ao estudante universitário no que se refere ao 
acesso e permanência no ensino superior; 

Bauru foi contemplada com o Instituto 

Federal de Educação e está ainda em 

processo de construção com previsão de 

funcionamento para 2016. 

A Universidade Estadual Paulista - UNESP, 

oferece por meio de suas três faculdades 
cursos preparatórios para o vestibular, 
oferecendo inclusive o material didático. 

Há parceria entre várias instituições de 
educação superior de Bauru e as escolas 

públicas de educação básica da cidade 
visando ao desenvolvimento de pesquisa, 

extensão bem como programas de formação 
continuada 

Ações que visem o incentivo ao jovem do 

ensino médio de escola pública são 
efetivadas por meio de feiras de profissões. 

Nas universidades públicas existem 
programas específicos de permanência 

estudantil. 
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7. 
Promover a divulgação e incentivo junto aos 

professores da educação básica de informações 
sobre pós-graduação; 

8. Incentivar o desenvolvimento junto às 
Instituições de Ensino Superior de projetos de 

Ciência, Tecnologia e Extensão, voltados para a 
melhoria da qualidade de vida da população, 
valorizadas e respeitadas as características e 
necessidades locais e regionais; 

9. Estimular a ampliação e o desenvolvimento 

da pós-graduação e da pesquisa nas Instituições 

de Ensino Superior e, especificamente, nas 
Instituições Privadas, aumentando assim o 

número de docentes do ensino superior com 
maior qualificação; 

10. Discutir e propor, junto às Instituições do 
Ensino ~uperior, a inclusão nas. matrizes 
curriculares de todos os cursos de formação de 
docentes, temas referentes à Educação e 

direitos Humanos, Educação Sexual, Ética, 

Educação Ambiental, questões Étnico-Raciais e 

As Instituições de Ensino Superior possuem 

mecanismos de comunicação com a 
comunidade que facilitam a divulgação de 
informações sobre o oferecimento de cursos, 

por meio de · sites, redes sociais, listas de e
mail e com divulgação interna dos sistemas 

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

cursos de pós-graduação na cidade. 

As Instituições de Ensino Superior 
desenvolvem atividades de pesquisa e 

extensão, em sua maioria, voltadas às 
demandas da população local. 

A ampliação da pós-graduação apresenta-se 

em gradativa ascensão em virtude da 

demanda dos alunos concluintes, o que 

proporciona aumento do número de 

profissionais qualificados, além de ampliação 

do quadro de docentes para o magistério em 
nível superior. 

Conforme as Diretrizes Curriculares 
Naçiqnais para a Formação çle Professores da 
Educação Básica esses temas devem ser 

trabalhados nos cursos de licenciatura. 

\ 
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Diversidade; 

de 
Bauru foi contemplada com o Instituto 

11. Estimular a implantação novas 
Federal de Educação está ainda 

Instituições de Ensino Superior públicas no 
e em 

processo de construção com previsão de 
município 

funcionamento para 2016. 

12. Estabelecer parcerias, entre as escolas Este objetivo não foi atendido. 

Municipais e Estaduais e as Instituições de 
Ensino Superior para a criação de equipes 

multidisciplinares (Psicopedagogas, Assistentes 

Sociais, Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, 
Terapeutas Ocupacionais), para o atendimento 

da Educação Infantil ao Ensino Médio; 

13. Viabilizar o intercâmbio entre as Instituições Existem alguns programas pontuais de 
de Ensino Superior e escolas públicas, para a instituições de ensino superior específicas 
organização de programas que visem a que atendem este objetivo. 
promoção, interação e estímulo dos alunos, 

modificando as suas perspectivas, fazendo com 

que estes familiarizem-se com o ambiente 
acadêmico. 



Ili - MODALIDADES DE ENSINO 

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

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

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

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

Taxa de analfabetismo em BAURU - IBGE 
2010/SEADE 

Educação - Taxa de Analfabet ismo da População 
de 15 Anos e Mais (Em%) 

1991 2000 

8,05 5,24 

2010 

3,0% 

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

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

308. 736, de um total de 323.190 habitantes na faixa de 5 a mais anos de idade. 

Considerando a demanda potencial para Educação de Jovens e.Adultos (EJA) a 

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

alfabetizada era de 266.305 habitantes. 

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

FONTE: IBGE Cens'!2_010 
.. .:...;.: . ·"•" ,~i ' ' 

POPULAÇÃO ALFABETIZADA DIFERENÇA . % DEALFAB 
Tot al 

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% 

15 a 19 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% 

1.• 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 h.abitantes, 

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



( 

( 

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 

15a19 20a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 ou mais 

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

Cabe salientar 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 fundamenta l 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 exist ente. 

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 f.undamental - Matrícula:inicial 
' ' · ,.<.1 . por,.Dependência Administrativa - Censa Escolar- INEP 2015 

r 

Ano/Dependência Total Mqnicipal 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 
r 

2007 2.601 1.802 799 o ·~ 

~ 2008 2.185 1.547 638 o 
2009 :J 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 ocorre ram 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 inicia l por 
Dependência Administ rativa - Censo Escolar - INEP 2015 

-+-Total 

- Municipal 

-..-Estadual 

~Privada 

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

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 

público 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. 
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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 Municípal Est adual 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 atrículas de EJA presencial, semipre.senc1al 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 integral dos alunos na escola. 

l.2 Ava liação bienal das diretrizes, objet ivos e metas do PME 
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AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0-2012 A 2014 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

-

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 A 2014 ·~ . .,_.,_ r 

..,.-~ ~ _':' ~·· 1:. :. . . CONSfDERAÇÕES .· "~d· ~~,,~~ 

. Diretrizes: ··U~ ... ,.. ·--.- · 'tf' 'I. 

" -· , ..... ·- ·-~ 

. 
" 

: _1• - • -1.. ."11 : -~;1.' , - . - . - . - . , -~ 

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. 

· Óbjêtivos: -
... .. .. 

. ·' -. "':" ,. . 
'. ' - -4 ~· 

!- " "'' ~-~· 

1 Ést.abelecer programas, ·visando alfabetizar 
SISTEMA MUNICIPAL: Continu.idade do . . . . . 

jovens, _adultos e idosos, de modo a reduzir a 
trabalho realizado pelo CEJA- Centro 

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

1% até 2020; Secretaria Municipal de Educação desde 
1986. Atendendo, em sua, maioria, adultos 



2.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 

3. Distribuir a oferta de vagas nos períodos 

diurno e noturno, de acordo com a demanda 

associada, sempre que possível, com a 
educaÇão profissional 

,,,.-..._ 

e idosos em processo de alfabetização. No 

ano de 2010, o município atingiu 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: Continuidade do 
Ensino Fundamental (Ciclo 2) e ampliação 

do oferecimento do Ensino Médio. 

SISTEMA MUNICIPAL: O Sistema Municipal 
de Ensino assegura e amplia a oferta do 

12. Ciclo do ensino fundamental no CEJA -

Centro Educacional de Jovens e Adultos, 

realizando busca ativa e oferece o 22 ciclo 
do ensino fundamental na EMEF "Cônego 

Anibal Difrância". 
SISTEMA ESTADUAL: Na unidade escolar 

EE Prof.Luiz Zuiani e no CEEJA - Presidente 
Tancredo Neves é oferecido o ensino 
médio. 

SISTEMA MUNICIPAL: No CEJA, em alguns 

dos Polos há classes no período diurno, de 
acordo com a demapda 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 
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4. Incentivar a ·construção de propostas 
político-pedagógicas, considerando as faixas de 

idade, em conformidade com as peculiaridades 
da etapa do ciclo de vida em que se encontram 

5. Assegurar o fornecimento de material 

didático pedagógico aos alunos e professores, 

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

6. Assegurar e incentivar a formação 

continuada de professores da Educação de 
Jovens e Adultos(EJA), fornecendo condições 

n.eçessárias para o deser:wolvimento docente 

7. Realizar Censo Escolar Municipal, a cada 3 
anos, de maneira a mapear demanda social por 
EJA, buscando detectar a população não 

enquanto na EE Dr. Luiz Zuiani é oferecido 

o curso presencial no período noturno. 

SISTEMA MUNICIPAL: O Currículo Comum, 
documento elaborado pelo Sistema de 

Ensino Municipal contempla a Educação 
de Jovens e Adultos ressaltando a sua 

importância e as especificidades dessa 
modalidade. 

SISTEMA ESTADUAL: Existe a adequação 
do currículo para a EJA. 

SISTEMA MUNICIPAL: Adesão ao PNLDEJA 

em 2014 com a análise de diferentes 
editoras e escolha pela equipe docente e 

coordenação do Centro Educacional de 

Jovens e Adultos (1º ciclo do Ensino 
Fundamental) e EMEF Cônego Aníbal 

Difrância(2º ciclo do Ensino Fundamental. 
SISTEMA ESTADUAL: Adesão ao PNLDEJA e 

material produzido pela SEESP e FUNDAP. 

SISTEMA MUNICIPAL: Ampliação de oferta 
de cursos e oficinas de formação 

continuada pela SME 

SISTEMA ESTADUAL: Formação 

continuada em . orientações técnica~ .e 
centralizadas pela REDEFOR. 

· SISTEMA MUNICIPAL: Quando da 
confecção do Plano Municipal foi mapeada 

a demanda através da malha de setores 
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escolarizada ou com baixa escolaridade, de 
maneira a subsidiar o planejamento de ações e 
de oferta de vagas nas diversas modalidades da 
EJA 

8. Estabelecer parcerias com as empresas para 
implantação e/ou manutenção de programas 
de escolarização junto ao quadro de 
funcionários, conforme demanda existente 

9. Construir políticas e estratégias de ações que 
assegurem o direito ao acesso e a permanência 
do aluno da EJA na escola, construindo 
·estratégias e mecanismos preventivos · à 
evasão, bem como de atenção aos evadidos 
das escolas do ensino regular. 

censitários, identificando a população com 
mais de 15 anos não alfabetizada. 

Semestralmente os educadores do CEJA 
visitam os bairros para reorganização das 
turmas existentes e abertura de novas 
classes. 
SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento 
pelo Sistema de Cadastro de alunos e 
levantamento anual nas escolas estaduais 
para estabelecer a demanda no município 
em relação ao oferecimento da 
modalidade. 

SISTEMA MUNICIPAL: As parcerias são 
realizadas por intermédio dos Sindicatos 
das categorias que ainda apresentam 
demanda a respeito. 
SISTEMA ESTADUAL: Divulgação junto às 
empresas das possibilidades de 
oferecimento da modalidade. 
SISTEMA MUNICIPAL: No Sistema 
Municipal de Ensino, os educadores do 
CEJA acompanham os alunos faltosos para 
identificar os motivos e orientá-los na 
reposição, ativida.des domiciliares, erifirn, 
diferentes estratégias para sua 
permanência e, .semestralmente, os 
educadores reestruturam suas classes com 
novas matrículas, a partir de mutirões para 

(\ 
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10. Formular e implementar programa de 

merenda escolar para alunos da EJA, sobretudo 
em unidades escolares, salas isoladas e com 

. ll)erendeiras para todos .os períodos 

,-... 

ampliação das classes nos bairros. 
Ampla divulgação dos períodos de 
matrícula e do trabalho realizado nessa 

modalidade em diferentes meios de 
comunicação. 

SISTEMA ESTADUAL: O EJA para o ensino 

médio é desenvolvido pela Rede Estadual de 
Ensino em uma unidade escolar (presencial) e 

no CEEJA que atende na modalidade EJA 
presença flexível. É realizada ampla 

divulgação dos períodos de matrículas através 
dos diferentes veículos de comunicação 
(rádio, TV, Jornal e REDES Sociais), nos bai rros 

nos diferentes espaços com cartazes e faixas 

sob responsabilidade das esco las estaduais e 

parceria com a rede municipal para o 

planejamento da continuidade de estudos 
dos alunos da modalidade. 

SISTEMA MUNICIPAL: O Departamento de 

alimentação escolar da SME atende a 
demanda da EJA nos três períodos, 

atentando sobre as especificidades dos 

gêneros alimentícios dos hipertensos, 
diabéticos e outré!S ,necessidades 

SISTEMA ESTADUAL: Atendimento oferecido 

. pelo convênio com o Município. 

11.Garantir que as escolas da EJA contemplem 1 SISTEMA MUNICIPAL: TO Sistema Municipal 
os padrões de infraestrutura estabelecidos pelo de Ensino contempla 10 Polos do CEJA, sendo 

t'\ 
; 
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Plano Nacional de Educação e por este Plano 1 01 Polo administrativo e 9 Polos que 
Municipal 

12. Garantir a todos os alunos da EJA o acesso e 

atendem os alunos e garantem os padrões de 
infraestrutura estabelecidos pelo PN E. 

SISTEMA ESTADUAL: Prédio do CEEJA e da EE 

Dr. Luiz Zuiani mantidos pela SEESP. 

SISTEMA MUNICIPAL: Com a existência do 

Po lo de informática no Polo do CEJA Centro e 
nas EMEF's, os alunos do CEJA usam as 
ferramentas tecnológicas nas atividades 
pedagógicas. No contexto cultural, 

educadores e educandos do CEJA participam 
de diferentes eventos que ocorrem em nosso 
município, com total apoio da Secretaria 

Municipal de Cultura e demais órgãos do 
uso de equipamentos culturais, esportivos, de 

1 

setor. 

lazer, sobretudo aos equipame~tos_ de SISTEMA ESTADUAL: os equipamentos de 
informática e à internet para a real1zaçao de 
atividades intra e extraclasse 

informática e acesso à internet são 

oferecidos pelo programa Acessa Escola 
sendo que tanto o CEEJA como a EE Luiz 

Zuiani possuem quadras, equipamentos 
esportivos e Sala de leitura para atender aos 

alunos da EJA, bem como os programas 

culturais da SEESP. Também participam dos 
diferentes eventps_ culturais que ocorren:i no 
município. 

13 .. Garantir a divulgação ampla da oferta de SISTEMA MUNICIPAL: A · divulgação -é 
vagas através das diversas formas de realizada nos diversos meios de comunicação 
comunicação disponíveis, bem como e pelas redes sociais, bem como parceria 

-·-·-- ---· -- ~- · --- - --- ------ - ---- ~ 
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articulação com a comunidade, associação de 1 com as diversas Secretarias do Município de 
moradores, igrejas, etc 

14. Realizar encontros e eventos de trocas de 

experiências em alfabetização de jovens e 
Adultos 

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

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 
sociais. 

SISTEMA MUNICIPAL: Em parceria com as 
Universidades, a participação significativa de 

educadores do CEJA e CEEJA em Congressos, 
Encontros e Simpósios, com trocas de 
experiências através de pa lestras, oficinas, 
comunicações orais e posters, etc. 

SISTEMA ESTADUAL: Em parceria com a 

UNESP, Departamento de Educação, foi 
rea lizado o 3º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS - TERRITÓRIOS DE 
EXTENSÃO, CRIAÇÃO, INOVAÇÃO E 

FORMAÇÃO POLÍTICA, com a participação 
significativa de educadores atuantes na EJA, 

além de participação em Congressos e 
Simpósios nas oficinas, comunicações orais, 
palestras etc. 

SISTEMA MUNl.CIPAL: É garanti.dq o 

transporte diurno de alunos da EJA portador 
de alguma deficiência. 

SISTEMA ESTADUAL: É garantido o 

transporte diurno de alunos da EJA portador 

-. ' 



,,-- , 

16. Articular as políticas de educação de jovens 
e adultos com outras áreas como saúde, 

esporte, assistência social e cultura, 
fortalecendo o atendimento em rede 

17. Estabelecer políticas que facilitem parcerias 
para o aproveitamento dos espaços ociosos 
existentes na comunidade e rede, tendo como 

assegurar curso de geração de renda 

18. Criação de um centro integrado para 

atender os alunos da EJA, principalmente os 

idosos e as p~s~oas com necessiçfa.des 

educacionais especiais e com deficiências, 
visando proporcionar qualidade de vida 

enquanto eles estiverem frequentando a escola 

de alguma deficiência pelo convenio de 
transporte Escolar com o M unicípio. 

SISTEMA MUNICIPAL: Realiza-se contato 

com as diferentes secretarias no 
encaminhamento de consultas 

oftalmológicas, acompanhamento das faltas 

e evasões através do serviço social e CRAS, 

assim como a divulgação e participação nos 
eventos cultu rais, ofertando acesso à cultura 
em suas diferentes expressões. 
SISTEMA ESTADUAL: Encaminhamento para 

atendimento na rede socia l do município (via 
SUS). 

SISTEMA MUNICIPAL: Existe a parceria com a 

Secretaria do Bem Estar Social, através dos 

CRAS - Centro de Referências da Assistência 
Social para a divulgação e incentivo na 

participação de cursos de geração de renda. 
SISTEMA ESTADUAL: Não iniciou o 

desenvolvimento deste objetivo. 

SISTEMA MUNICIPAL: Nos Polos do CEJA 
encontram-se disponíveis Salas de Recursos 

com atendimento especializado. A 

integração é f~it.a por meio de convêriio com 

as entidades SORRI, APAE, AP IECE e l ar 

Escola Santa Luzia para Cegos que atendem 
alunos matriculados no CEJA, através de 

encaminhamento à divisão de Educação 

,.-..., 
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Especial. 
SISTEMA ESTADUAL: São feitos os 

encaminhamentos da população alvo da 
Educação especial para APAE e SORRI (via 

SUS). 

SISTEMA MUNICIPAL: Os conteúdos de arte 

são t rabalhados pelo próprio professor da 
19. Efetuar a revisão curricular da EJA classe. Os demais objetivos ainda não foram 
acrescentando as disciplinas de Arte, Língua efetivados. 

Estrangeira Moderna e Educação Física SISTEMA ESTADUAL: As revisões são 

ministrado pelo especialista. realizadas atendendo o prescrito pelas 

diretrizes e orientações da SEESP. 

SISTEMA MUNICIPAL: A legislação federal é 
20. Flexibilizar currículos, frequênci~. mínima cumprida. 

para aprovação e carga horana, em SISTEMA ESTADUAL: São realizados segundo 
concordância com a lei federal as diretrizes da SEESP. 

21. Articular com a Secretaria de Saúde, 
programas de saúde bucal junto a EJA 

22. Estabelecer com·a SEBES para a busca âtiva 

de alunos para frequentarem a .escola 

SISTEMA MUNICIPAL: Objetivo ainda não 
efetivado. 

SISTEMA ESTADUAL: São desenvolvidos os 
projetos de Saúde Bucal atendendo às 
diretrizes da SEESP. 

SISTEMA MUNICI PAL: Construção de uma 

pesquisa de escolaridade junto aos 
moradores elos residenciais do Programa 

Minha Casa Minha Vida e nos CRAS. 

SISTEMA ESTADUAL: Coleta anual · de 

demanda das comunidades pelas escolas 
estaduais. 

r~ 
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SISTEMA MUNICIPAL: Existem 9 Polos do 

CEJA com classes funcionando nos diferentes 
períodos. No Polo do CEJA Centro, na sede 

administrativa encontram-se os recursos de 

multimídia e sala de informática, com a · 
23. Construção de Polos da EJA em locais participação dos alunos das classes. Todos os 

estratégicos, garantia da melhoria dos já livros didáticos e paradidáticos estão nos 
existentes, com recursos de multimídia, Polos, constituindo uma biblioteca de acesso 

biblioteca e sala de informática, para o à todos os alunos. 
funcionamento da EJA, oportunizando a SISTEMA ESTADUAL: Além do CEEJA com 
part icipação das salas isoladas prédio próprio as escolas estaduais que 

oferecem a modalidade são definidas pela 
demanda localizada. No CEEJA e em todas as 

unidades escolares estaduais existem os 

recursos de multimídia, sala de Leitura e 

Acessa Escola. 
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A Educação profissional no Brasil tem evoluído significativamente: 

Evolução da Matricula de Educação Proflsslonal por Rede - Brasil - 2007 - 2013 

800.000 749.675 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

387.154 
300.000 

200.000 
2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 

...... Pública -+-Privada 

Total de matrículas: 1.441.051 

Fonte M EC - Censo 2013 

Em Bauru, o número de matrículas na Educação Profissional e Tecnológica em 

nível Técnico tem aumentado nos últimos 6 anos. 

~ Educação Profissional e Tecnológica (Nível Técnico): - Matrícula inicial por 
Dependência Administrativa -, •.• 

Ano/Dependência Total Pública 
. 

Privada 
2005 2.233 649 1.584 
2006 1.919 505 1.414 

2007 2.124 815 1.309 

- 2008 - 3.069 922 2.147 

-· 2009 3.296 1.111 2.185 
2010 3.517 1.392 2.125 

" 
2011 3.349 1.548 1.801 
2012 3.105 1.404 1:701 

-
! 2013 3.449 1.518 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. 
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Evolução do número de alunos matriculados na Educação Profissional em 

Bauru - Fonte: http://www.inepdat a.inep.gov.br/ 
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o 
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A Educação Prof issional da Rede Públ ica representa 44,2% do total 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 -
,, •.· "• 

l ' FONTE: CENSO 2014 - MEC 1 

..---o! 
Dependência Alunos 

Escola 
:r administrativa 

~ 

ANA NERY INSTITUTO TECNICO 'l PRIVADA 482 
'· , 1 

... 
ATHENA DINAMICO COLEGIO PRIVADA 53 

COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP ESTADUAL 658 

FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU EEP PRIVADA 174 ., 

JOAO MARTINS COUBE ESCOLA SENAI . PRIVADA 462 
- - -

NOROESTE LICEU ·' PRIVADA 108 
"~ - ·- < -

RODRIGUES DE ABREU ETEC ESTADUAL 800 .. 
SENAC BAURU PRIVADA 549 

UNISAB UNIDADE DE ENSINO DE SAUDE DE BAURU PRIVADA 13 -

TOTAL 3.299 
" ~. 
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A seguir, apresentamos todas escolas de Educação Profissional de Bauru com os cursos 

oferecidos e número de alunos em 2014: 

ANA NERY INSTITUTO TÉCNICO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PRIVADA 

Saúde Bucal 75 

Enfermagem 139 

Análises clínicas 11 

Nutrição e Dietética 60 

Radiologia 149 

Estética 24· 

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 

Mecânica 179 

Total 

Informática 301 

Total 301 

TOTAL GERAL 658 

FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU EEP - PRIVADO 

Computação Gráfica 47 

Informática 24 

Logística 72 

Meio Ambiente 31 

Total 31 



1 TOTAL GERAL 174 

JOAO MARTINS COUBE ESCOLA SENAI - PRIVADA 

• Impressão Fotográfica e Flexográfica lli 

• Tofal 112 

• Eletromecânica 138 

• Manutenção Automotiva 115 

25l 

• Edificações 97 

e • Total 97 . 

• TOTAL GERAL 462 

Edificações 38 

38 

Eletrotécnica 42 

Prótese Dentária 28 

Total 28 

TOTAL GERAL 108 

Administração 113 

Transações Imobiliárias 58 

Serviços Jurídicos 44 

Logística 131 

Nutrição e Dietética 37 · 

Enfermagem 140 

Total 

Informação e-comunicação 



Informática 79 

Informática para Internet 8 

Total 87 

Segurança do Trabalho 106 

Eletrotécnica 84 

Total 84 

TOTAL GERAL 800 

e 
Estética 48 

M assoterapia 22 

Nutrição e Dietética 19 

Farmácia 71 

Enfermagem 61 

Podologia 33 

Total 2S4 

Informação e comunicação 

In formática 85 

Outros - Eixo Produção Cultural e Design 16 

Design de Interiores 50 

Total 66 

Segurança do Trabalho 99. 

99 

Recursos Humanos 22 

Contabilidade 23 

Total 45 

TOTAL GERAL 54~ 

Saúde Bucal 13 



( 

( 

ITº"' TOTAL GERAL 

13 . 

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 1º. SEMESTRE 2014 

Fonte: htt~:[lwww.q~scetec.com.brl 
·' . '111 

Eix o Tecnológico/ 1,. Curs o / Habilita ção Período Inscr itos Vagas Demanda 
Educacão Básica - . 

!Ambiente e Saúde Enfermagem Noite 245 40 6 ,12 

!Gestão e Negócios Marketing Noite 4 5 40 1, 12 

!Gestão e Negócios Administração Noite 223 40 5,57 

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

Gestão e Negócios Contabilidade Noite 74 40 1,85 

Gestão e Negócios Finanças Noite 44 40 1, 10 

(;estão e Negócios Logística Noite 105 40 2,62 

Gestão e Negócios Secretariado Noite 43 40 1,07 

Gestão e Negócios Transações Imobil iárias Noite 40 40 1,00 

Informação e Comunicação Informática Noite 112 80 1,40 

lnformação e Comunicação 
I nformática para Internet 

Integral 163 40 4,07 
(Etim) 

$egurança Segurança do Trabalho Noite 211 40 5,27 

Segurança 
Segurança do Trabalho 

Integra l 94 40 2,35 
IEtim) 

EDUCAÇÃO BÁSICA Ensino Médio Manhã 384 35 10,97 

EDUCAÇÃO BÁSICA Ensino Médio Tarde 76 35 2,17 

TOTAL 2 .227 630 3,5 3 



Detalhamos a segui r 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: !!n11=ll~l!.s11~sc1i:s.s2m. !2[l 

.. 
Eix o Tecnológico Educação 

; Transf. Transf. Tranca !Total de 
Curso/Habilitação Desistências 

Básica Exoedldas Recebidas mentos alunos 

~mblente e Saúde Enfermagem 7 o o 8 147 

!Gestão e Negócios Marketing 18 o o o 40 

K;estão e Negócios 1\dminlstração 17 o o 3 119 

!Gestão e Negócios M mlnlstração (Etim) o 1 o o 114 

K;estão e Negócios 1\dminlstração - EJA 3 o · O o 12 

e 
!Gestão e Negócios ~ontabi lidade 12 o o o 100 

!Gestão e Negócios Finanças 24 o o 6 57 

!Gestão e Negócios Logíst ica 2 o 1 3 57 

!Gestão e Negócios ISecretaríado 17 o o o 40 

!Gestão e Negócios !serviços Jurídicos 8 o 1 o 5 1 

!Gestão e Negócios trransações Imobiliárias 5 o o o 65 

llnformação e Comunicação llnformática 40 o o o 141 

llnformação e Comunicação ~nformática ( Etlm) o 7 · O o 82 

llnformação e Comunicação llnformática para Internet 2 o o 1 11 

llnformação e Comunicação llnformát ica para Internet (Et1m) 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 1.4 34 

( 
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Detalhamos a segui r 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 -

I•. 
Aprovados e ret idos por freqüência e rendimento 

Fonte: htt1z:llwww.q1~c1:t!:H!2!!!·1!•l 

Eixo Retidos por 

Tecn o lógico/ 
Cu rso/ Aprovados !Pr om oção Reten ção Retido s por Retidos por Frequencia Total Habilitação Parcial Parcial Freq uên cia Rend imento e Educação Básica Rend imento ,.,,. 

1\mblente e Saúde Enfermagem 129 3 o o o 3 148 

!Gestão e Negócios Marketing 16 o o o 3 o 20 

!Gestão e Negócios Administração 78 2 o o o 3 102 

!Gestão e Negócios 
Administração 

113 o o o o o 114 íEtlm) 

!Gestão e Negócios 
Administração -

6 1 o o o o 10 EJA 

!Gestão e Negócios Contabilidade 6S 4 o 4 18 o 91 

!Gestão e Negócios Finanças 8 o o o 5 o 14 

!Gestão e Negócios L09ística 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 ~omunicacão 
~nformação e 

Informática (Etim) 66 10 o o o o 77 :Comunicacão 
!Informação e Informática para 

30 1 o o 2 o 37 :::omunlcacão Int ernet <Etiml 

!Segurança 
Segurança do 

80 4 o o o o 102 Trabalho 

Segurança 
Segurança do 

37 3 o o o o 40 Trabalho (Etim) 
EDUCAÇÃO 

Ensino Médio 173 14 o o 5 o 205 SÁSICA 

1.026 63 o 4 41 13 1.291 

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

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

Tecnologia em Sistemas Biomédicos. 

A primeira fo rmatura ocorreu no 12 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). Desta forma, o 

município passará a contar com mais uma instituição de ensino superio"r públ ica. 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. 

2.2 Avaliação bienal das diretrizes, ob'etivos e metas do PME .................. __.. ______ .._ __ ~~-.-1 
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AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 -2012 A 2014 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

·~ ':::.i:>LANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃÓ Z012 A 2014 CONSl_DERAÇÕES 
r - ·, 

- r1 , __ .... :. ~r - . ,- . ' .. . .._..;·~ 

Diretrizes: 
1. Atender às demandas da sociedade, dos SISTEMA 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 pele: 
devem assegurar a construção de currículos 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: · ... ,... 0--- • • ,. . r f 
.. ' . ..·- ~ .. ,,. . . - - ·-.. . . - . . 

1. Articular em parceria com os governos SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento pela 
federal, estadual e municipal, e iniciativa Supervisão de Ensino do programa VENCE e 
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privada, um sistema integrado de informações das parcerias com ETECs (extensão} com 

que oriente a política educacional para cadastro de alunos e cursos no Sistema 

sat isfazer às necessidades de formação inicial e PRODESP. 
continuada da força de trabalho; 

2. Articular junto aos órgãos envolvidos uma SISTEMA ESTADUAL: Acompanhamento pela 
periódica revisão e adequação às exigências Supervisão de Ensino do programa VENCE e 

para o desenvolvimento de cursos básicos, das parcerias com ETECs (extensão) com 
técnicos e superiores da educação profissional, cadastro de alunos e cursos no Sistema 

observadas as ofertas do mercado de trabalho, PRODESP. 
em colaboração com os sindicatos patronais e 
dos trabalhadores; 

3. Estabelecer políticas públicas para a SISTEMA ESTADUAL: 
capacitação específica e diversificada para as 
pessoas com deficiência e/ou necessidades 
especiais; 

4. Assegurar que os programas de Educação SISTEMA ESTADUAL: 
Profissional às pessoas com deficiências, 
independente do grau de escolaridade, 
desenvolvam as etapas de qualificação, 
encaminhamento e acompanhamento no 
mercado de trabalho; 

5. Garantir que nos programas de Educação SISTEMA ESTADUAL: 
Profissional incluam-se além da capacitação 
profissional, o desenvolvimento das habilidades . . . . . . . . 
sociais, básicas e de gestão; 

6. Assegurar· que os programas de Educação SISTEMA ESTADUAL: 
Profissional possam ser ofertados por qualquer 
organismo, desde que reconhecido e/ou 
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conveniado com o Poder Público; 

7. Assegurar a entrada de alunos nos SISTEMA ESTADUAL: 
programas, a partir de 14 anos, sem limites de 
idade máxima; 
8. · Garantir a · capacitação de todos os SISTEMA ESTADUAL: . 
profissionais que atuam no programa de 
Educação Profissional; 

9. Estabelecer parcerias com as Inst ituições de SISTEMA ESTADUAL: 
Ensino na área de Educação Especial para 
capacitar os profissionais do Ensino Médio, 

Técnico e Profissionalizante; 

10. Ampliar o número de vagas e locais que SISTEMA ESTADUAL: 
ofereçam cursos profissionalizantes/técnicos; 

11. Viabilizar a promoção de cursos SISTEMA ESTADUAL: 
profissionalizantes aos finais de semana; 

12. Garantir a adequação do espaço físico e SISTEMA ESTADUAL: 
material didático para a pessoa com deficiência; 

13. Viabilizar a formação de equipe mínima SISTEMA ESTADUAL: 
para a educação profissional: pedagogo e 
instrutor para alunos com deficiência. 
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3. EDUCAÇAO INCLUSIVA 

3.1. · Dia nóstico · 

A Secretaria Municipal de Educação conta uma Divisão de Educação Especial 

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

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

Adjunto - Professor Substituto De Educação Básica - Especial; 7 Profess.ores cedidos 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 - Matrícula inicial por Dependência Administrativa '\,- "" 
i ' .·. .. ;, SEADE 2015 . ; -· 

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 . 1 365 - 365 -
2014 381 - - 381 

•o Município não apresenta classe especial porque, até 2005, seu atendimento em Educação Especial estava 
reduzido a cessão de funcionários por meio de convê nios com entidades de educação especial locais. A partir 
de2006, alunos com deficiência passara m a frequentar a escola regular. 

As matrículas da educação especial ficaram reduzidas ao atendimento privado 

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

sa las de aula regulares e nas salas de recursos. 
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As matrículas de Ed ucação Especial especificamente referentes ao Ensino 

Fundamenta l encontram-se no quad ro a seguir: 

. Educação Especial ~ Matrícula inicial no't nsino Fundamental por · 

::';]~~ (iir11. -~~epenêJ.êY'c•~dmini~trativ.~: w~ ~ 
:, 

.. ~ á tii ' . • -~~,.,SEADE2015 " .; "• - ~ 
Ano/Dependência Total Municipal Est adual Privada 

2001 S90 - 222 368 

2002 488 - 223 26S 

2003 493 - 211 282 . 
2004 545 - 166 379 

~ 

2005 538 24 514 't -

2006 597 - 53 544 

;• 2007 670 - 7 663 
1 ~. ·-

2008 - .. 314 42 11 261 

'2009 ' 
449 - 10 439 

2010 " 409 10 399 -

2011 J 335 - - 335 

2012 314 - - 314 

2013 295 - . 295 

2014 304 . . 304. 

A diferença entre matrículas no Ensino Fundamenta l e o quad ro anterior de 

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

Instituições de Educação Especial, como APAE, API ECE, etc. 

O atendimento na Rede Municipal de Ensino para alunos de Educação 

Especial divide-se entre Ensino Infantil, Ensino f undamental e CEJA. 

Através do mapeamento diagnóstico de ident ificação dos alunos, de 2010 a 

2014, o quadro dos deficientes divid ia-se em: os deficientes auditivos {D.A.), os 

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

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

que são alunos. 
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De 2005 a 2014, o atendimento no Ensino Infantil da Rede Municipal 

aumentou de 61 para 154 crianças ocorrendo maior crescimento a alunos 

diagnosticados com outras necessidades especiais. 

Mapeamento diagnóstico de identificação dos aluno~,qÜe apresentam Deficiências/ 
Necessidades Educacionais Espedal 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 - - 6S 
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 8S 
2011 09 17 01 16 2S 76 144 
2012 13 11 03 22 29 61 139 
2013 06 18 01 30 26 50 131 
2014 00 30 01 38 29 5S 154 
* A partir de 2010 foram acrescentados os atendimentos de TGD e OUTROS que são quadros 

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

No Ensino Fundamental t ambém 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 Espectals matriculados na Rede Municipal de ENSINO 

FUNDAMENTAL 2005 a 20014. 
Fonte: Secretaria da Educação do Município 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 21S - - 237 
2009 06 02 07 21S - - 230 
*2010 09 03 06 2S 04 249 296 
2011 03 lS os 42 12 397 474 
2012 04 21 os S4 22 31S 421 
2013 os 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 at endidos em salas de recursos das Unidades Educacionais. 
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Já para os alunos com necessidades educacionais especiais matriculados no 

CEJA apresentamos o seguinte: 

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

20014. 

't: : Fonte: Secretaria da Educação do Munfcíplo de Bauru . . 
D.A. D.F. D.V. OI. TGD OUTROS . TOTAL 

2005 os - 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 TGO 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 matricu lados que apresentam necessidades 
educacionais especiais/Deficiência - 2010/ 2014 - Fonte: PMB 

2010 2011 2012 2013 2014 

-+-DA 

--OF 

~ov 

~OI 

..,.._TGD 

.-ouTROS 

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

um aumento significativo 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 EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

. Pi.A.NO MUNICIP.AL DE EDUCAÇÃO AVALIAÇÃO 2012 À 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, superdotaçãc 
ou talentosos. 

.. 
Objetivgs: -- .. .. 

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 Si)nta . . . . 
de psicologia, fonoaudiologia, terapia Luzia para Cegos e SORRI), Hospital de 
ocupacional, fisioterapia e assistência socia l, Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais - -
quer seja em escolas de educação infantil, em CEDALVI, Ministério da Saúde (Centro de 
creches ou instituições especializadas. Especialização e Reabilitação - CER e 
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Universidades, a Secretaria Municipal 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. 

SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 

da Região de Bauru atende gratuitamente 
aos alunos matriculados na rede Estadual de 

Ensino, através dos convênios (via SUS) 
estabelecidos com as entidades (Associação 
de País e Amigos dos Excepcionais -

APAE/Bauru, Associação de Pais para a 

Integração Escolar da Criança Especíal
APIECE, CEDALVI e SORRI) e das parcerias 

com as Universidades, em 2014 iniciou a 

parceria para avaliação dos alunos 

caraterizados como Superdotação e 
estabeleceu a parceria com a UNESP-C. 
Bauru para atendimento a partir de 2015 em 

um projeto que conta com financiamento 
FAPESP. 

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

~ssistenciais com o Po~er Público, que atu.am 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 Amigos dos 

necessidades especiais no campo da Excepcionais - APAE/Bauru, Associação de 
aprendizagem originais inclusive de deficiência Pais para a Integração Escolar da Criança 
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física, sensorial, mental, intelectual, auditiva, Especial- APIECE, Lar Escola Santa Luzia para 
múltipla, transtorno global do Cegos e SORRI que atuam no atendimento 

desenvolvimento e de características de altas em caráter substitutivo e/ou complementar 
habilidades, superdotação ou talentos, e atendimento multidisciplinar, por equipe 
comprovados por meio de instrumentos especializada, aos alunos com necessidades 
objetivos e validados 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 autismo associados à Ensino da Região de Bauru mantém os de 
deficiência intelectual; todos com repasses de recursos públicos com as 

necessidades de apoio pervasivo nas áreas de entidades: Associação de Pais e Amigos dos 
desenvolvimento; Excepcionais - APAE/Bauru, Associação de 

Pais para a Integração Escolar da Criança 
Especial- APIECE e SORRI que atuam no 

atendimento em caráter substitutivo e/ou 

complementar e atendimento 

multidisciplinar, por equipe especializada, 
aos alunos com necessidades Educacionais 

especiais e deficiências cujas características 
indiquem a necessidade de tais apoios 

especialmente nos indivíduos avaliados como 
casos pervasivos, os convênios são 

renovados anu~lr:nente e as vaga~ são 
ampliadas de acordo com a demanda. 

3. Firmar parcerias junto às.Instituições de Ensino . SISTEMA MUNICIPAL: A SME através do 

Superior e de Referência na área da pessoa DPPPE/DEE, entidades parceiras (APAE e 

com deficiência para o desenvolvimento de SORRI) ·e Universidades, são oferecidos 
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programas e projetos de formação continuada 
para os professores da Educação Especial e 
Cuidadores, Professores da Educação Infantil, 
Fundamental e EJA dos setores públicos e 
privados, bem como das instituições de cunho 
filantrópico; 

4. Estabelecer parcerias com Instituições de 

Ensino Superior e Instituições de Referência na 
área de pessoas com deficiência para a 

realização de estudos e pesquisas sobre as 
diversas áreas relacionadas aos alunos com 

deficiência e que apresentam necessidades 

especiais; 

/'\ 

semestralmente projetos e cursos de 
formação continuada na área da educação 

especial aos profissionais da educação. 
SISTEMA ESTADUAL: A formação aos 
professores especia listas é oferecida pelos 
convênios com as instituições de Ensino 
Superior (UNESP), através de convênios com 
as instituições pela Escola de Formação de 

Professores (EFAP), Rede de Formação 

(REDEFOR) e APAE. 

SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 
da Educação através do DPPPE/DEE 

oferecem o suporte necessário para a 

realização de pesquisas na área da Educação 
Especial contando com a contrapartida das 
Universidades em informar os resu ltados das 

pesquisas. 

SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 

da Região de Bauru manteve a 
disponibilização para a realização de projetos 

de pesquisas tendo como contrapartida das 

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

atendimento ~a. Superdotação, q .u~ se 
constitÚi também num espaço de pesquisa 
da UNESP, apoiado pela FAPESP. 

5. Organizar um sistema de informações em rede, 1 SISTEMA MUNICIPAL: Além do sistema de 

sobre a população a ser atendida e também a informações PRODESP, a Divisão de 
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que esteja em atendimento pela Educação 
Especial (escolas regulares e escolas especiais) 

para que essas informações sejam 

disponibilizadas ao professor; 

6. Implantar programas para equipar as Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental, Infantil e EJA 
da rede pública e privada, que atendam 

educandos com algum tipo de necessidade 
educacional especial, incluindo todo tipo de 
deficiência com equipamentos, adaptações, 
recursos pedagógicos prescritos por equipe 
interdisciplinar que facilitem a aprendizagem e 

seu melhor desempenho, promovendo a 

construção (Educação Infantil) e ampliação 

(Ensino Fundam~n.tal e EJA) de . salas 
multifuncionais com equipamentos e materiais 

destinados ao atendimento educacional 
especializado e equipe multiprofissional; 

Educação Especial a partir do ano de 2014 

passou a utilizar o Sistema Gestão Escolar 

para gerenciamento das informações e 

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- Cadastro de alunos- sintetiza as 

informações e possibilita o acesso das 

mesmas pelas escolas. 

SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

da Educação aderiu ao Programa Sala de 

Recursos Multifuncionais - MEC, para as 
Unidades Escolares do Ensino Fundamental e 

EJA. Com a adesão, as escolas passaram a 
receber materiais pedagógicos e 
equipamentos adaptados faci litando a 
aprendizagem e inclusão dos alunos. Na 

Educação infantil o programa esta em fase de 
implantação. 

Através do Programa Escola Acessível -

FNDE/MEC, as. l.Jnidades Escolares r~c.ebem 
verba direcionadas a manutenção nos 
aspectos físico e pedagógico. 

SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 
da Região de Bauru (SEESP} através dos 
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recursos fixos do CAESP equipa as unidades 
escolares estaduais com os materiais e 

equipamentos prescritos pela equipe 
multidisciplinar de avaliação e 

acompanhamento. 

Através da FDE vem cumprindo o 
cronograma de reformas visando à garantia 
de acessibilidade em todas as unidades 

escolares do munícipio. 
Também participa da Ação do MEC através 

da adesão das unidades escolares estaduais 
ao PODE Acessibilidade 

SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

da Educação mantém parceria com as 
7. Organizar programas que viabilizem parcerias Secretarias de cultura, assistência social, 

com as áreas de assistência social, cultura, conselhos que atuam em prol da pessoa com 

ONGs e redes de ensino, para tornar deficiência participando, divulgado e 
disponíveis em estabelecimentos de ensino, promovendo eventos, disponibilizando 

quando necessário, livros falados, em Braille e materiais e recursos que viabilizam o 
com caracteres ampliados, além da atendimento e o acesso do aluno com 
comunicação alternativa suplementar que deficiência. 

apresentam necessidades especiais sensoriais SISTEMA ESTADUAL: São utilizados os 

e motoras; materiais adaptados produzidos pela Centro 

de Apoio ~specializado Central . (SP} e 
Regional (Marília). 

8. Disponibilizar um professor especialista em SISTEMA MUN ICIPAL: As escolas Munidpais 

cada escola pública, privada e conveniada, de Ensino Fundamental e os polos do CEJA, 
diariamente, para avaliar e atender os alunos contam com professores especialistas nas 
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com deficiência e desenvolver 
direcionados à educação inclusiva; 

projetos 1 Salas de Recursos Multifuncionais -
Atendimento Educacional Especializado -

AEE. As Unidades Escolares de Educação 
Infantil que possuem alunos com 
deficiências, contam com · professores 

especialistas Itinerantes para avaliação e 
atendimentos. Além dos atendimentos aos 

alunos, os professores orientam equipe 

escolar e pais e desenvolvem projetos 

relacionados à Educação Inclusiva. 
iSISTEMA ESTADUAL: Mantém as Salas de 
!Apoio Pedagógico Especia lizado SAPES (atual 

!APE), com professores especialistas 

conhecidos como serviço de apoio ou sala de 
recurso e atendimento de itinerância quando 

a demanda não comportar a abertura de sala 

na unidade escolar. 

Atende com o professor interlocutor 

presente em todas as salas de aulas que têm 
matricu lados alunos Deficientes Auditivos 
usuários de LIBRAS. 

. . . . . . SISTEMA MUNICIPAL: O Município conta 
9. D1sponib1l1zar agente educacional - cuidadores 1 A Ed . . e -d d d 

. com gentes ucac1ona1s - u1 a ores e 
em cada Unidade Escolar de acordo com a e . J Ad 

1 
d -

demanda da escola e complexidade dos casos. 

Que o número de agentes seja adequado ao 

número de crianças que apresentàm 
necessidade de acompanhamento; 

nanças, ov~ris, u tos e 1 osos gu,e estao 
lotados nas escolas do Sistema Municipal de 

Ensino que possuem alunos com deficiências 

e necessitam do apoio constante do 

cuidador. O Município tem investido na 
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10. Garantir o transporte escolar adaptado aos 
alunos, da rede pública de ensino, que 
comprovem sua efetiva necessidade, de 
acordo com os critérios da legislação, 

garantindo o acesso desses aos diferentes 
níveis e modalidades de ensino, 
acompanhados por monitores; 

11. Assegurar ao aluno com deficiência o 
acompanhamento em sala de aula, cuidados 

básicos de higiene pessoal, alimentação via . 
oral e locomoção por meio ·de profissionais 
específicos (cuidadores); 

~ 

contratação de novos agentes para o 

atendimento adequado ao numero de 

crianças. 
SISTEMA ESTADUAL: Os cuidadores de 

· alunos, público alvo da Educação Especial 
que necessitam de apoio para alimentação, 

autocuidado e locomoção são os agentes 

educacionais mantido pela SEESP, cada 

cuidador é responsável por 1 aluno. 

SISTEMA MUNICIPAL: A SME garante o 
transporte escolar, atendendo a legislação 

vigente, garantindo o acesso dos alunos, 
acompanhados por monitores. 
SISTEMA ESTADUAL: A Diretoria de Ensino 

atende ao transporte dos alunos, público 
alvo de Educação Especial, em convenio com 
a Prefeitura M unicipal, pelo convênio de 

Transporte escolar. 

SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria M unicipal 

da Educação conta com o profissional 

cuidador desde o ano de 2011, 
acompanhando e auxiliando os alunos em 

suas at ividades de cuidados básicos, 
alimentação. e locomoção. Na. ,questão 
pedagógica, conta com os professores 
Especialistas que atuam em salas de 

Recursos e itinerância. 

SISTEMA ESTADUAL: Os cuidadores de 
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12. Viabilizar programas e ações de combate ao 

preconceito e discriminação no ambiente 
escolar e comunitário por meio de campanhas 

na mídia nos estabelecimentos de ensino e na 
comunidade geral garantindo as temáticas da 

diversidade (pessoa com deficiência, 
diversidade sexual, emigração, abrigos, 
questões étnicos raciais); 

13. Viabilizar o fornecimento e uso de 

equipamentos de informática especialmente 
dotados como apoio à aprendizagem do 

educando com . n~cessidades especiai~, ;:itravés 
de parcerias entre Município, Estado, União, 
organizações da sociedade civil e iniciativa 
privada e prescritos por equipe 
m u !ti/interdisciplinar; 

·~ 

alunos, público alvo da Educação Especial 
que necessitam de apoio para alimentação, 

autocuidado e locomoção são os . agentes 
educacionais mantido pela SEESP, cada 

cuidador é responsável por 1 aluno. 

SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

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

Estar Social, entidades parceiras e 
professores especialistas desenvolvem ações 

nas Unidades Escolares, visando vencer 

barreiras do preconceito e discriminação, 
criando um ambiente adequado de 

aprendizagem e socialização. 
SISTE MA ESTADUAL: São desenvolvidas as 

ações previstas para MEDIAÇÃO, Projeto 
Prevenção também se Ensina e ações em 

conjunto com as instituições estaduais e 
municipais objetivam a conscientização da 

comunidade escolar e externa. 

SISTEMA MUNICIPAL: Com a Implantação de 
Salas de Recursos Multifuncionais, o MEC 

disponibiliza equipamentos, mobiliários, 

materiais çliçláticos e pedagógi~o~ para a 
organização das salas e a oferta do 
atendimento educacional especializado -

AEE. São disponibilizados equipamentos de 
informática adaptados possibi litando o 
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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; 

15. Garantir, em cinco anos, a observância e o 
cumprimento da legislação de infraestrutura 

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 itinerancia 
receberam equipamentos, notebooks 
adaptados para deficientes físicos, 
deficientes visuais etc, assim como para uso 
nas salas de aula, comprados com recursos 
fixos do CAESP (SEESP). 

SISTEMA MUNICIPAL: Embora o Decreto N° 
5.626, de 22 de Dezembro de 2005 que 
regulamenta sobre a Língua Brasileira de 
Sinais prevê sobre a difusão de LIBRAS e o 
investimento nessa área, no período de 2012 
-2014, o investimento se deu 
prioritariamente às metas de universalização 
das vagas, nos processos de contratação de 
equipes básicas para as Unidades Escolares. 
Não ha demanda no Sistema Municipal de 
Ensino até o momento. 

SISTEMA ESTADUAL: Todos os alunos 
Deficientes Auditivos, usuários de LIBRAS 
são aco_mpanhados pelos . professores 
interlocutores em todo período que 
permanecem na escola. 

SISTEMA MUNICIPAL: As escolas do Sistema 
Municipal de Ensino que passaram e já estão 
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das escolas, conforme estabelecido nas em processo de reformas, em seus projetos 
normas da ABNT (Associação Brasileira de já 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 Técnicas - ABNT. 

alunos com necessidades · educacionais Destaca-se que as Unidades Escolares ·do 
especiais; Ensino Fundamental recebem verba de 

acessibilidade do Governo Federal do 

Programa Dinheiro Direto na Escola -
Estrutural. 

16. Incentivar e articular, junto às Instituições de 

Ensino Superior, a inclusão ou ampliação de 
habilitação específica em níveis de graduação e 
pós-graduação para formar pessoal em 
Educação Especial; 

17. Garantir que os recursos destinados à 

Educação Especial; na Rede Pública, assegurem 

a manutenção e ampliação dos program as e 
serviços destinados aos alunos com 

SISTEMA ESTADUAL: As escolas estaduais do 
Munícipio de Bauru passam por reformas 
para tornar plena a acessibilidade atendendo 

à ABNT conforme cronograma da FDE 
(SEESP). 

SISTEMA MUNICIPAL: O SM E mantém 

contatos e articulações no sentido de 

incentivar a formação e pesquisa na área da 

educação especia l tanto em nível de 
graduação como ·em pós-graduação. 

SISTEMA ESTADUAL: Através da REDEFOR 
em que atuam as instituições de ensino 
superior é realizada a formação continuada 

em nível de pós-graduação 
(ESPECIA~IALIZAÇÃO). 

SISTEMA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal 

da Educação, através dos · setores 

competentes acompanham a 

empregabilidade das verbas e os recursos 



() 

deficiência; 

18. Diminuir, gradativamente, no prazo de dez 

destinados 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. 

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 

au la no prazo de 10 anos 

anos, o número de alunos na sala de aula , . d . d 
1 1 

d 
gerencia o o numero e a unas em sa a e 

regular, onde esteja matriculado aluno com 
deficiência comprovada por laudo médico, 

Conselho de Escola e equipe de Educação 

SISTEMA ESTADUAL: A SEESP tem 

Especial; 

aula, regulando o limite de matrículas de 
acordo com o número de alunos deficientes 

cadastrados nela matricu lados, e deverá ser 

detalhado pelo poder executivo para o 

cumprimento da lei Nº 15 830, que limita o 
número de alunos das salas de ensino 

fundamental que têm matrículas de alunos 
deficientes. 

19. Garantir a formação continuada e espaços de SISTEMA MUNICIPAL: São oferecidos 
discussão pe_rn:ianentes a todos os ~ui:icionários semestra l1"11ente cu rsos na áreél qa educação 
da escola para o tema Escola Inclusiva, especial que visam vencer barreiras do 

abrangendo a . pessoa com deficiência, preconceito e criar um ambiente adequado à 
diversidade sexual e outros da realidade da aprendizagem. 

escola que se fizerem necessárias; SISTEMA ESTADUAL: São oferecidos cursos 
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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 vinculados 
a estigmatizacão, preconceito, diversidade 

sexual e questões étnico racial, dentre outros; 

para os integrantes do quadro de suporte 
pedagógico do magistério visando ampliar a 

formação sobre o tema e a legislação 
educacional pertinente. 

SISTEMA MUNICIPAL: Não há previsão 
orçamentária especifica para os temas. A 

Secretaria Municipal da Educação mantém 
parceria com o Núcleo de Educação em 

Direitos Humanos (NEDH), da UNESP, que 

desenvolve ações sobre os referidos temas. 

O Departamento de PPPE oferece formações 

aos profissionais da educação referent es 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 MUNICIPAL: O SME por meio do 

DPPPE articula e promove ações em parceria 
21. Promover ações intersetoriais para aproximar com as demais Secretarias Municipais, 

áreas da EdL!cação, Cultura, Saú9~ e Justiça Universi.d~des e Entidades espE;!cjalizadas. 
com vistas ao combate ao preconceito e à SISTEMA ESTADUAL: As ações são rea lizadas 
discriminação; . em parceria. com os Conselhos Municipais, 

Secretarias Municipais, Universidades, 
Secretarias estaduais, Entidades 
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22. Rever os conteúdos e estratégias de 
abordagem relacionados à diversidade sexual 
em sala de aula e construí-los com a 
participação de pedagogos e de 
representantes de organizações de direito 
públ ico, como Conselho Municipal da 
Diversidade Sexual Comissão de Direitos 
Humanos, da OAB e Conselho Municipal de 
Direitos Humanos, dentre outros; 

23. Criação de um colegiado regulador composto 
por órgãos/profissionais da área da educação 
inclusiva e afins (dirigentes educacionais, 
instituições conveniadas, equipe 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; 

24. Cumprimento dos decretos federais 3298/ 99 
(dispõe sdbre a integração e ·proteção da 
pessoa com deficiência) e 5296/04 (dispõe 
sobre acessibili.dade); 

,_. 

especializadas, instituições especializadas e 
de pesquisa e nos projetos centralizados na 
SEESP integrados ao currículo proposto. 
SISTEMA MUNICIPAL: Já existem ações em 
andamento pela Secretaria Municipal de 
Educação 
SISTEMA ESTADUAL: Ações descentralizadas 
da SEESP oriundas dos núcleos e centros: 
Diversidade sexual e identidade de gênero, 
CAPE, Direitos humanos dentre outros, ações 
desenvolvidas pe lo Núcleo Pedagógico da 
DER- Bauru e pelos Professores 
Coordenadores das unidades escolares. 
SISTEMA MUNICIPAL: Através do Conselho 
Municipal da Educação e Conselho Escolar, 
podem-se criar Câmeras Técnicas, com o 
intuito de debater, normatizar e definir os 
encaminhamentos ao ensino especializado 
substitutivo e apoio a inclusão. 
SISTEMA ESTADUAL: 

SISTEMA MUNICIPAL: Os Decretos são 
cumpri.dos. 
SISTEMA ESTADUAL: Os Decretos são 
cumpridos. · 

25. Aprovação mediante a aquisição dos 1 SISTEMA MUNICIPAL: Atualmente os 
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conhecimentos, conteúdos específicos para a 
série, com a garantia da adaptação curricular; 

26. Em cumprimento à legislação existente, 

promover a sinalização das escolas, utilizando 
comunicação alternativa como libras, Braille e 
outros recursos; 

27. Garantir ao aluno com necessidades especiais, 

no campo da aprendizagem, a flexibilização 
curricular, de acordo com suas necessidades; 

----

professores Especialistas da Divisão de 
Educação Especial, orientam e auxiliam os 

professores do ensino comum sobre as 

questões de flexibilização e adaptação 
curricular. 
SISTEMA ESTADUAL: Existe orientação 

oriunda dos órgãos centrais da SEESP para 
garantia de adaptação curricular para 
alavancar a aprendizagem, desenvolvida sob 

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: Através do Programa 

Escola Acessível - FNDE/MEC, as Unidades 
Escolares recebem recursos destinados ao 
desenvolvimento físico e pedagógico do 
aluno, possibilitando assim o cumprimento 
da legislação. 

SISTEMA ESTADUAL: As reformas da 

acessibilidade e a adesão ao PDDE

Acessibilidade possibilitaram às escolas 
realizé!r~m a adequação. 

SISTEMA MUNICIPAL: Atualmente os 

professores Especialistas da Divisão de 
Educação Especial, orientam e auxiliam os 
gestores, coordenadores e professores do 
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28. Part icipação permanente no desenvolvimento 
de projetos sociais visando a efetivação do 

processo de inclusão na comunidade escolar; 

29. Constituir equipes multidisciplinares e 
multiprofissionais nos polos (fonoaudiólogos, 

psicólogos e assistentes sociais) que possam 
dar suporte à prática educativa; 

-~ 

ensino comum a questão da flexibilização e 

adaptação curricular. 
SISTEMA ESTADUAL: Os professores 
recebem a orientação do Professor 

Coordenador ·da unidade, do Professor 

especialista que atuam na APE em que o 

aluno esteja matriculado e dos PCNPs do 

Núcleo Pedagógico DER Bauru. 

SISTEMA MUNICIPAL: A SME, Gestores das 

Unidades Escolares e Professores da 
Educação Especial participam 
constantemente de reunião e projetos 

sociais voltados a inclusão. 

SISTEMA ESTADUAL: A DER-Bauru 

(Supervisão e Núcleo Pedagógico) e gestores 

das unidades escolares participam e efetivam 
os projetos sociais nas escolas estaduais. 

SISTEMA MUNICIPAL: A SME mantém 
parceria com as Universidades e Entidades 

Especializadas nas áreas, que fornecem 
equipe multiprofissional viabilizando suporte 
à prática educativa. 

SISTEMA ESTADUAL: São realizadas parcerias 

com . U.niversidades e Enti.d9des (via SUS) 
especializadas para o suporte à prática 

escolar. 
30. Relatório da 

multidisciplinar 
ava liação 

para alunos 
da equipe 1 SISTEMA MUNICIPAL: Atualmente as 
no processo Universidades e Entidades Parceiras realizam 
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educacional; 1 as avaliações multidisciplinares dos alunos 
encaminhados e ao termino da avaliação 
enviam o relatório às Unidades Escolares. 
Após conclusão dos casos são agendadas 

visitas nas escolas pelas entidades parceiras 
para discussão e orientação referente ao 

diagnóstico do aluno. 
SISTEMA ESTADUAL: A avaliação realizada 

pelos convênios, instituições ou CAPE 

Regional é objeto de relatório enviado à 

unidade escolar a ser socializado com os 
professores e acompanhado pelo Professor 
Coordenador. 

SISTEMA MUNICIPAL: O apoio psicológico é 
oferecido pelas entidades parceiras APAE e 

SORRI, exclusivamente aos país que possuem 

alunos em atendimentos. Os demais podem 
31. Oferecer apoio psicológico aos profi ssionais da ser encaminhados pelas Unidades Escolares e 

educação e familiares dos alunos com ou própria entidade aos serviços oferecidos 
necessidades educacionais especiais. pela comunidade. 

SISTEMA ESTADUAL: Os encaminhamentos 

para o atendimento psicológico de (CAPS E 
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL) são 
rea li?a.dos via SUS pelas escpl,as . 
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1~ .. EDUCA~O E DIREITOS HUMANOS 

1.1. Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME · 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

... 

-"PLANO.MÜNICfPÀl ÓE EDUêAÇÃO - ~! ,. 

· 'AVAt:IAÇÃ'() 20l2 A 2014 ·- ~ ' • · :,::':':L.°_ ~- · CONSIDERAÇÕES • ,..;•· <)· ..• r.:: 
.. _:_~1 ;._f. 

~ -~~, .... ·~ ,/o o•.~:,i'\,, _~~ 

Objetivos:_ 
~ , ' " .. ,J."'i•· 

-- . .. . - . .., ._, ·-····· -e~····-
. .... -- :,·:._ .. 

Foram desenvolvidas palestras e cursos 
sobre EDH e PPP, oferecidas pela SME à 

1. Registrar, explicitamente, no Projeto Político comun idade escolar. 

Pedagógico e nos planos anuais de cada Escola Foram enviados textos para todas as escolas, 
ações e prazos relacionados à Educação em por meio da SME, como subsídios para a 
Direitos Humanos; inserção da EDH no PPP. 

A SME através do NEDH ofereceu 

2. Oferecer c'u rsos e oficinas perr'nànentes aos semestralmente curso aberto-a gestores, . . .. 

professores e funcionários sobre Edu~ação em professores e fun cionários sobre EDH. 

Direitos Humanos; A SME através do NEDH mantém encontros 

quinzenais de estudos, sobre EDH aberto a 
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todos os interessados. 

Na Semana Municipal da Educação, foram 

oferecidas oficinas de EDH, com 
apresentação das experiências pedagógicas 
j á 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 Esco lares; A SM E ofereceu o curso de formação de 

Conselheiros Escolares e o NEDH part icipou, 
com palestras sobre Conselho de Escola e 
Direitos Humanos. 

O Sistema Municipal de Educação mantém 
parcerias com o Observatório de Educação 

em Dire itos Humanos (OEDH) da Unesp que 

t em 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 .a~ escolas. . . . . 
O OEDH e o NEDH mantêm em seus sites um 
rico acervo de textos avulsos e liv'ros para 

subsidiar o trabalho de Educação em Direitos 

Humanos, além dos inúmeros sites já 
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existentes. 

A SME tem estimulado a participação dos 
5. Proporcionar aos profissionais da educação e professores que trabalham com EDH em 
outras lideranças na área, possibilidade de eventos acadêmicos. 
participação em eventos para intercâmbio e 

troca de experiências na área de Direitos 

Humanos; 

A SME por meio do NEDH mantém parceria 

6. Estabelecer relações e parcerias com outros com o Observatório de Educação em Direitos 

órgãos municipais, estaduais e nacionais de Humanos da UNESP. 

promoção, defesa e proteção aos Direitos Houve participação do NEDH no Conselho de 

Humanos. Direitos Humanos de Bauru. 

7. Incluir nos conteúdos escolares, em todos os Esta é uma política pública da SME que já 

níveis de ensino o desenvolvimento dos valores está sendo atendida como tema transversal. 
humanos por meio da educação ét ico-política e 
da pedagogia histórico-crítica. 
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2~ DESIGUALDADES, DISCRIMINAÇ_C)ES E DIVEffSIDADES 

2.1. Avaliação bienal das diretrizes,_ objetivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

DESIGUALDADES DISCRIMINAÇÕES E DIVERSIDADES 

'" .. PLANO rVlÜN.iÔPÁL DE EDUCAÇÃO J;~ 
-

:r ,., .. :· 
..-.i; "':::-:---:11"1l>,, AVALIAÇÃO 201i A 2014 -

'" 
- ~ ~. 4 CONSIDERAÇÕES 

~•e . • ..... 

~ .. !..! ~~ .. ~ ";.'\._ -~"'------· t-"~-, 1 ·~ ~' 

ObJeüvos: 
.. ·- ; . ..., .. 

,JV' 

... -~·t .. ,. ·--·· ' ?'~ 't 
:s. ~ - .ti,.~~-· t;E!_;~-:t- ' " 

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

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

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

são revisados a partir dos cursos de 
sala de au la; 

formação. 

2. Orientação sobre desigualdades, A Secretaria 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 e comunidade. 

Durante os cu rsos de formação continuada 
3. Produção de material didático-pedagógico oferecidos pela Secretaria Municipal da 
que apoie os professores nas atividades Educação, são apresentados materiais 
cotidianas em sala de aula; 

' . 
didátiêo-pedagógicos de modo a ampliar o 

. . . . 

repertório do professor. 
4. Produção de atividades que contribuam para A Secretaria Municipal da Educação, por 
processos de ressocialização e mudança das meio de parcerias com universidades, 
bases culturais em torno da sexualidade promove projetos e programas de pesquisa e 
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humana no co letivo da Escola, com extensão que contam com especialistas na 

especialistas da área; área. 
5. Acompanhamento cotidiano das relações A Secretaria Municipal da Educação, por 

entre estudantes, para coibir o bullying, meio de parceria, oferece formação 

obe·decendo-se o disposto em lei municipal (lei específica sobre bullyi·ng nas escolas. 

5.994/2010) e promover a interação positiva O acompanhamento é realizado pela própria 

entre os que possuem orientação sexual escola, com orientação da SME. 
diferente; 

6. Produção de ações formativas j unto às 
A Secretaria Municipal da Educação oferece 
cursos de formação, presencias e à distância, 

estruturas educativas e de administração no 
dirigidos à docentes e servidores 

município; 
administrativos. 

7. Ações junto às Instituições de Ensino A Secretaria Municipal da Educação possui 
Superior para que atuem no município, com parcerias com universidades que visam à 
vistas à mudança da abordagem do tema, no formação de professores. 
processo de formação de professores e demais 
profissionais da Educação; 

8. Previsão orçamentár ia, segundo Planos A Secretaria Municipal da Educação possui 
Plurianuais de Educação, para a execução dotação orçamentária para este fim. 
permanente de cursos de formação e produção 
de material de apoio às escolas e aos 
professores; 

9. Ações intersetoriais para aproximar áreas da A Secretaria Municipal de Educação mantém 
Educação,. Cultura, Saúde e Justiça com vistas permanente articulação . com os poderes . . . . 
ao combate ao preconceito e a todas as forma s públicos e outras Secretarias, participando de 
de discriminação; campanhas e ações sociais. 
10. Incluir, em todos os níveis de ensino, os Os temas já estão incluídos em todos os 
temas que tratam de todas as discriminações; níveis de ensino nas escolas públicas do 
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sistema municipal de ensino, de modo 
transversal, segundo diretrizes curriculares. 

11. Garantir apoio especializado (psicológico, A Secretaria Municipal da Educação oferece 
assistência social) a alunos que sofreram ou apoio especializado e encaminhamento para 
sofrem algum tipo de discriminação e/ou atendimento psicológico e assistência social. 
violência, garantindo-lhes o acesso e 

permanência na escola, com segurança; 

12. Elaborar um plano de formação na temática A Secretaria Municipal da Educação oferece a 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, todos os seus profissionais formação 
para promover a capacitação dos Profissiona is específica no tema História e Cu lt ura Afro-
da Educação de todos os níveis de ensino Brasileira e Africana. 
visando implementar a Lei Federal 10.639/2003 
em dois anos. 
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EDUCAªO, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA . -~ .. 

3.1. Avaliaçãoblenaldasdiretrize~~~e~ti~v~o~s~e~m~e~t~a~s~d~o~P~M~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA 

-~ 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - f~ _, . ·-AVALIAÇÃ~ 2012 A iói4 ·- _ ,-?--- j ~· .... , ... _; .. - céfNSIDERAÇÕES - .. ~, ,--o1 c-;7 J 

Objetivos: 

1. As instituições de ensino devem trabalhar em 
parceria com o terceiro setor desenvolvendo 
projetos visando à melhoria de ensino e 
atuando em diversas áreas a fim de 
conscientizar, 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 
profissionais 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 Endemias) ocorre desde 
2010 e promoveu ações em Orientação 
Técnica de professores e funcionários 
visando à capacitação básica para 

____ ... _.._., 
~- .;..., .. _ .. 



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

3. Incentivar as escolas para que estabeleçam 
momentos de discussão com a família ou 

responsáveis sobre a rotina da escola, em 
relação às questões ambientais, visando 
conscíentização e mudança de atitudes; 

agentes multip licadores no combate à 
Dengue 

SISTEMA MUNICIPAL: 
Não foram criados indicadores 

municipais. 
SISTEMA ESTA DUAL: 
Através de Planilha de Atividades do 

Agente do Bem, a Diretoria de Ensino 

Região Bauru, Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária 

acompanham ações preventivas de 
combate à Dengue, rea lizadas 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 (SMS) e Meio Ambiente 
{SEM MA). 
SISTEMA ESTADUAL: 
Esse trabalho é realizado através do 

Programa Escola da Família, reunião de 
pais, mobi lização dos alunos do Grêmio 
~studantíl para a IV Conferência 

Infantojuvenil pelo Meio Ambiente com 
Escolas Sustentáveis, formação de Com

vidas e Projeto Um dia na escola do meu 

filho. 

r-



4. Garantir a implementação do tema da 

sustentabilidade de forma transversal nos 

conteúdos escolares; 

5. Reconhecer a importância da educação ética, 
base.acja em valores, para umi3 condição de vida 
sustentável; 

. ..-..... 

SISTEMA MUNICIPAL: 
A sustentabilidade é discutida nos 
conteúdos relacionados ao meio 
ambiente de forma transversal no 

currículo. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Através do materia l de apoio ao 

Currículo do Estado de São Paulo, 

Projeto Horta Escolar, Campanha das 
escolas sustentáveis parceiras do 
Programa Nascentes, participação na 
Semana Nacional de Trânsito: cidade 
para pessoas, proteção e prioridade 

para o pedestre, Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, mobilização das 
equipes do Programa Escola 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 continuacja . aos profissionais 
da Educação, abordando os assuntos: 

ética, valores, qualidade de vida etc .. 
SISTEMA ESTADUAL: 

At ravés de ações de acompanhamento 

,,.--



6. Prover a comunidade escolar oportunidades 

educativas que lhes permitam papel 
protagonista no desenvolvimento sustentável; 

7. Planejar e adaptar o prédio escolar e seu 
ent9q10 com condições . de se tornarem 
exemplo de ambiente ecologicamente correto 
(aquecimento 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 
mobilização 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, 

respectivamente, nas escolas 

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

9. Formação de uma comissão entre as 
Secretarias Municipais para planejamento e 

ex~c\,Jção de ações conjurw~s visando: 
a) evitar ações repetidas, desconexas e 
fragmentadas; · 

b) potencializar os recursos disponíveis em cada 
secretaria; 

,--..... 

municipais. 
A construção e reforma de Unidades 

Escolares estão sendo planejadas e 
adaptadas na direção do ambiente 
ecologicamente correto. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Projeto Horta Escolar e participação das 
escolas estaduais em projetos 

descentralizados, possibilitando 

diferentes espaços de aprendizagem. 

SISTEMA MUNICIPAL: 
É prática da Divisão de Patrimônio, em 

parceria com os Departamentos da SME 
troca de mobiliários e materiais 
didáticos. 

SISTEMA ESTADUAL: 
Acontece através de Planilha online de 

controle de entrega de matérias, 
descrição de excedentes e 

disponibilidade de troca entre as 
unidades escolares. 

SISTEMA MUNICIPAL: 
Não há formalização de comissão inter 

secretarias; poréfl1, 9 Departamento de . 
Administração da SME realiza pesquisa 
entre os Departamentos visando 

elaboração de lista única para aquisição 
de materiais. 



c) 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 ambienta l e os 
problemas sociais; 

10. Propor equipe de produção de materiais 
didático-pedagógicos 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 socialização de práticas 
pedagógicas, oferecendo condições para 
efetivação do processo; 

11. Estabelecer convênios . entre · todas as 
Instituições Públicas de Ensino e as Instituições 

de Ensino Superior de Bauru, visando articular 

,.,.-. 

Foi promovido Curso de Hidrografia, 

com relevância para os rios, afluentes 

de Bauru no Ensino Fundamental da 
SME. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Parceria e participação das ações do 
Comitê Ambiental de Combate a 

Endemias de Bauru - CACE. 

SISTEMA MUNICIPAL: 
Não há equipe de produção, mas no 

Departamento de Planejamento, 

Projetos e Pesquisas Educacionais 
(DPPPE) da SME, há Oficina de Materiais 
Pedagógicos que produz junto com os 

profissionais do próprio Sistema 
Municipal, materiais didáticos 
pedagógicos. 

SISTEMA ESTADUAL: 
Através da orientação do Núcleo 

Pedagógico da Diretoria de Ensino 
Região Bauru, os professores 

desenvolvem ações que contribuem 
para que os alunos participem de 

atividades e produz~m trabalhos ligados. 
ao tema de sustentabilidade. 

-SISTEMA MUNICIPAL: -
Existe parceria com as IES, 

principalmente, com a FC UNESP Bauru 



ações colaborativas à formação continuada de 
profissionais em serviço, bem como 
conhecendo as experiências das IES (Instituição 
de Ensino Superior) em ensino, projetos 

ambientais e outros que envolvam qualidade de 
vida e sustentabi lidade. Esta parceria 
interinstitucional implicará na participação dos 
professores em atividade desenvolvidas nas IES 

simultaneamente à participação dos 

graduandos cumprindo estágio curricular nas 
salas de au la. 

r 

para Cursos de Formação Continuada 
aos diversos segmentos da comunidade 

escolar. 
SISTEMA ESTADUAL: 
Através de Ofícios Circulares da 
Dirigente Regional da Diretoria de 
Ens ino Região Bauru, encaminhados às 

escolas, para divulgação de cursos, 

oficinas e seminários que possibilitem 

formação continuada dos docentes, 

com acompanhamento e orientação da 

Supervisão de Ensino e do Núcleo 
Pedagógico. 

I'-
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~. i MEDICALIZAÇÃO 

:4.1. Avaliâcão bienal das diretriZe-5,_ ôbfotivos e metâs·'do PME 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

MEDICALIZAÇÃO 

- -- -- fiLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ~ -· AVALIAÇÃO 2012 A 2014, ·· \:~~ ~ 'V " • . , . ·;.--~" ~ •. r~~:q:~, CONSfQERAÇÕES'41 ·Á~;,if;~~~i,·fi-. 
Qbjetivos: 

- - . ~- -~-·- ':' - . 
~~~~!~~~~·;: ..... -- , 

••• l.,;_~_ - - • -~ ' ·-·-~ . .,. -
l. Realização de atividades que oportunizem a São realizados cursos que oportunizam a 
reflexão crítica sobre o processo de reflexão crítica sobre o processo de 
medica lização da educação, envolvendo as medicalização da educação, envolvendo as 
equipes escolares, famílias e comunidade em equipes escolares. 
geral; 

2. Discussão do tema da medica lização nas Este objetivo é abordado em situações 
reuniões pedagógicas com as famílias e a específicas na Unidade Escolar. 
comunidade. 
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5. ÃO SEXUAL . 

5.1. Avaliação bien·a1 das diretrizes, objetivos e metas do PME .. - . - _ . •• . 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

-- PLANO MUNICIPAL DE EDUCÃÇt\O 
... -- ·-- ., 

AVAÜÃÇÃQ 2oi2 A 2014". ~t • , -:· .·~··•'" · · CONSIDERAÇÕES'!J•12~~· ~;' ·, ' ~ 

-· : ~ ; .._,. • ., -- - - ~- - ""' - .. ,, . , . ..r 

Objetivos: 
1. Promover a formação continuada de A Secretaria Municipal da Educação oferece 
professores e professoras e agentes escolare5 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 nãc administrativo e gestores. 
devem ser pontuais, mas sim amplos, formativo5 
e com continuidade; 

A Secretaria M unicipal da Educação mantém 
2. Estabelecer parceria entre as escolas com a5 parcerias com as Universidades no 
universidades e com os estudiosos err desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
sexualidade e educação sexual buscando 2 extensão sobre sexualidade e educação 
formação especializada. e a cooperação mútu2 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 M unicipal da Educação 
por parte das escolas municipais de que a desenvolve ações de formação aos gestores 
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educação sexual integra-se ao projeto político ~ das escolas sobre elaboração do projeto 
pedagógico reduzindo a vulnerabilidade d político pedagógico. Tais temas são 

crianças e jovens e promovendo a saúde sexual abordados como orientações, no eixo de 
a convivência, com respeito à diversidade sexua l; educação e direitos humanos. 

4. Oportunizar a reflexão crítica sobre o~ A Secretaria Municipal da Educação viabiliza 
materiais pedagógicos utilizados nas esco las, reflexões e discussões sobre materiais 

como livros, cartilhas, figuras e textos de mod didáticos e práticas pedagógicas durante os 
que esses instrumentos pedagógicos nã cursos de formação continuada. 

reproduzam a discriminação, os preconceitos 

sexuais, e a imposição de valores morais 
conservadores; 

S A 
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1 
...l As escolas do sistema municipal de ensino 

. ssegurar o esp1nto a1co nas esco a;,i _ 
1 

. ~ . 

municipais e que crenças religiosas não devam 

ser atreladas ao trabalho do professor, a 
garantia do respeito aos valores da família, 
religiosos e morais, e a promoção da autonomia 

do aluno no que se refere ao acesso à 
informação reflexiva; 

6. Propor ações pedagógicas que incentivem as 
escolas a reconhecer a sexualidade como um 
aspecto essencial do ser humano e promovam o 

debate constante entre os alunos e alunas, seu 

familiares, agentes escolares e a comunidad.e .. 

sao a1cas, em consonanc1a com a 
Constituição Federal e a Lei 9394/96, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, e os temas que envolvem valores 

universais são trabalhados de modo 
transversal, de acordo com as diretrizes 
curriculares. 

A Secretaria Municipal da Educação oferece 
ações de formação continuada presenciais e 

à distância para educadores do município de 
Bauru, atendo ao objetivo. 

7. Uti lizar materiais coerentes com o nível A Secretaria Municipal da Educação realiza 
intelectual e desenvolvimento do educando · orientação pedagógica e formação 

bem como a análise crítica constante deste continuada coerente com o nível intelectual e 
material que articule a orientação sexual com de desenvolvimento do educando para que 

r 



esferas individuais como auto-cuidado, direitos 

humanos, contrastes sociais, processos 

discriminatórios, vio lência, abuso e 

vu lnerabilidade; 

8. Assegurar que as diretrizes e ações propostas 

sejam elaboradas, planejadas e aplicadas em 
todos os níveis de ensino e que deverão estar 
contidas no Projeto Político-Pedagógico. 

..---. 
t 

estes temas sejam trabalhados nas escolas de 

modo transversal. 

As diretrizes propostas são contempladas no 
projeto pol ítico-pedagógico. 
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6. EDUCOMUNICA 

6.1. . Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

EDUCOMUNICAÇÃO 

~ 

PLANO'MúNICfPÁL DE EDUCÀÇÃQ. 
··- . . 

AVALIAÇÃO 2012 A-2014: .• t_-.:."- :~:::_ tJ F!~~~ -~ CONSIDERAÇÕES. ·· .. ~,}·r; ~ ~ ~: - . 
Diretrizes: 

;·-., .... .,, ,..: ~.~ ~ __ ;,;.·· J: ':·. 
"' ~- ~ .~"-,~--~~·: ~ ,t - ·- - -·······-- -·- --- _!t· ... ., -- - .. 

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 específico~ 

digital; (fortalecimento dos Grêmios Estudantis 
formação de lideranças, e outros) 

2. Incentivar o desenvolvimento de abordagens Os professores do Ensino Fundamental de 
pedagógicas inovadoras, baseadas nas Sistema Municipal de Ensino receberam 
múltiplas linguagens e no paradigma da capacitação e estão desenvolvendo açõe~ 
produção e comparti lhamento de conteúdo sobre a temática nas escolas. 
digital; 
3. Incentivar o protagonismo ·cultural; ·nas o protagonismo cultura l vem · sendc . . 
escolas, refletindo sobre o uso da cultura incentivado nas escolas do Sistemê 
midiática, transformando essa reflexão em Municipal de Ensino por meio de proJeto~ 
produtos culturais produzidos por alunos para a que utilizam as diferentes mídias. 
comunidade escolar; 
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4. Desenvolver as habilidades de uso das Ao fazer uso das diversas mídias em sa la de 
linguagens midiáticas para compartilhar e aula, estas habilidades são desenvolvidas. 
discutir idéias. 

Obj~_tiv_9s: - 15- i: - ,. •-
.. . _ __,.-- - - - -.--·-·'- ... · 

1. Elaborar um modelo curricular para a 
Os prógramas de formação continuada 

formação de professores em mídia-educação, 
realizados pela SME baseiam-se no 

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

programas de formação de professores em 
parcerias com diversas instituições de 

mídia-educação; 
ensino superior para o desenvolvimento 
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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7. EDUCA ÃO PARA O TRÂNSITO 

A frota de veícu los 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 

llf>.-': ".1.1.:.à ---- - ···"': -J:.1; ;:.•u.J. .••.• ·~. 2010 
. . 

-~ AUTOMÓVEL 
-

129.388 
- CAM INHÃO 4.863 

:;,;. __ , 
CAM INHÃO-TRATOR 608 - ·-

CAM INHONETE 
,, 

12.430 
... MICRO-ÔNI BUS 426 

CAMINHONETA 5650 
M OTOCICLETA 37.689 

M OTONETA 6.555 
ÔNIBUS 1.045 

TRATOR DE RODAS 14 
- ,. 

UTILITÁRIO 549 

OUTROS 4.434 

TOTAL DE VEÍCULOS 203.651 

FROTA DE VEÍCULOS DE BAURU -

Fonte- SEADE 2015 
.ir - Frota Total de Veiculas 257.745 

Número de Habitantes por Total de Veiculas 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 
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o n~mero de acidentes em Bauru, só em 2010, foi de 8.251, uma média de 

22,61 acidentes por dia. 

.. ' 
; ~Gií..G-~ ·.•.(c'..-{1tF0(1.! •.:Jm&l!fW_,.W..!If 
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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. 

~::-:- :"". ·. ·~":r··~,1~c[c;;·'Ci::-éiü~·~ "/';._,:::··1'.i.ii 
•!;,>!,:• ·. · _ . ~ , . • .'(, :r,,r. ~ 
s;_.;~· .•. '-• .- · .. ·,. · ~I · ; .' .tff;';f:,f~1itl L~ .. ---........i.._ • .-....'!..:;..;....--~--- -~~-···~..._t.. ....... _::._. _ .. , .i....~..ã.:._ . 
Ocorrências de t rânsito 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 _no vo lume 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. 
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7.2. Avãliacão bienal das diretrizes. "ôbietivos e metas do PME 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

PLANO MUNICJPALDE EDÜcAeÃô'' 
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; 

2. Incluir o tema "Educação para o Trânsito" 
como conteúdo das escolas a curto prazo, 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

.AVAW~ÇÃO 20liA 2014 t • .,-r.-
.J .-~ 1 .,, 

Entre 2012 e 2014 a EMDURB com o apoio e 
participação de vários órgãos públicos e 
privados desenvolveu atividades que 
at ingiram 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 M obilidade 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; 

O tema é abordado nas escolas como tema 
transversal; 

-71',,. ~ ' 
~~ ., 

~i~: •Ji:-i. .;: 

.. CONSIDERAÇÕES 
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integrado a diversas disciplinas, buscando a 
vivência (dos alunos) do tema e o 
desenvolvimento da mudança de cultura em 

trânsito e mobilidade; 

3. Criar ambientes integrados de "Educação 

para o Trânsito" nos espaços de vivência dos 
alunos nas escolas, para o desenvolvimento de 

atividades dirigidas e/ou livres relacionadas ao 
trânsito; 

A EMDURB oferece às escola·s do município a 

"Cidade Mirim", que visa a vivencia de 
situações reais de transito nos espaços das 

mesmas ou em espaços públicos de fácil 

acesso. O projeto visa a montagem de um 
circuito de transito, com uso de bicicletas, 
semáforos, faixas de pedestres, sinalizações 

e outros. 

4. Formação de "agentes mirins" e 1 O projeto está sendo formatado em parceria 

"multiplicadores" de "Educação para o com a Polícia 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 
policiais de trânsito nas unidades escolares, 
mediante parcerias com os órgãos competentes 
incentivando medidas educacionais e não 
punitivas; 

6. Viabilizar a criação de material didático sobre 
conduta defensiva no trânsito, de acotdo com a 

faixa etária e valores humanos que permeiam a 
"Educação para o Trânsito"; 

O projeto está sendo formatado em parceria 
com a Polícia Militar e EMDURB. 

Atualmente agentes de transito e policiais 
militares disponibilizam algumas palestras 
pontuais a escolas e outros. 

Em 2013 foi iniciado a parceria com o 

governo do Estado do projeto "Se essa rua 
fosse minha", com cursos voltados a 

professores e pais, com material didático 
especifico. 

Em andamento parceria com EMDURB e 

instituições de ensino para o 

,,..-
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desenvolvimento de cartilhas e materiais 
específicos para o Município de Bauru. 

Até 2014 foram elaborados cursos de 

7. Criar programas de formação de profissionais 
formação continuada de ·educadores em 

parceria com a Secretaria Municipal de 
da educação sobre o tema "Educação para o 

Educação e EMDURB. 
Trânsito" por meio de programas de formação 

Em andamento a elaboração de projeto da 
continuada; 

EMDURB para formação continuada junto às 
unidades esco lares. 

Em formatação proposta para encontros 
8. Viabilizar a troca de experiências em anuais sobre o tema, priorizando a Semana 
encontros com especialistas com o tema Nacional de Trânsito e a criação de uma 
"Educação para o Trânsito"; "rede de aprendizado em educação no 

trânsito" para o Município de Bauru. 

9. Incentivar a participação dos pais e 
Nas palestras desenvolvidas com os vários 

segmentos da sociedade, é incentivada a 
sociedade em momentos de informação sobre 

participação da comunidade focando a o tema " Educação para o Trânsito"; 
cidadania no trânsito. 

A EMDURB e a Secretaria Municipal de 
Educação tem incentivado a participação da 

10. Desenvolver junto aos órgãos competentes comunidade, setor público e privado por 
campanhas permanentes de " Educação para meio de campanhas educativas visando a 
Trânsito", utilizando diversas mídias~ por meio proteção .do pedestre, o respeito à legislação . . . . 
de parcerias; de trânsito, a participação cidadã e a 

divulgação do conceito de mobilidade 
segura. 

11. Estimular o desenvolvimento do projeto A EM DURB oferece a estrutura da "Cidade 
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"Cidade Mi rim" integrado aos espaços Mi rim" itinerante, em escolas e espaços 
disponíveis nas escolas visando a vivência do públicos. 
aluno com o tema "Educação para o Trânsito"; Em andamento projeto de implantação de 

circuito em local fixo para a "Cidade Mirim". 
12. Incentivar a integração das atividades dos Não foi efetivado este objetivo. 
"Grêmios Escolares" às de "Educação para o 
Trânsito"; 

A EMDURB, tem priorizado a melhoria nos 

13. Viabilizar a melhoria da sinalização de 
projetos de sinalização no entorno das 
unidades escolares. 

trânsito junto aos locais das escolas em 
Em formatação, proposta para implantação 

conjunto com os órgãos competentes. 
de sinalização para redução de velocidade no 
entorno das escolas- "Projeto Área 30''. 
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1.1. Diagnóstico 

N.o planejamento est ratégico da educação no Município, .ª questão da 

valorização dos trabalhadores da educação deve receber atenção especÍal. 

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 fun.cionários 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 cara.cterização 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 - Crec.he -

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



~?:; ·úif.'.!t FuríÇões Dõcentes'p'or Môãalidá~ta·pa de Ensino'!.. EDUCAÇÃO INFANTIL Rede 
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-·-- ,----~··,,' " < 

Funções Docentes 
-~ ,.._. r 

·-·-r.~l Ano c/Lic. c/Gr. e/EM c/NM s/EM Total 

Creche 
2007 57 62 - 27 2· 91 

2008 104 104 6 89 1 200 

2009 147 148 12 76 2 · 238 

1-, - 2010 144 144 2 64 - 210 

2011 208 208 32 - - 240 

l 2012 254 254 37 - - 291 
j-·. 

1-,_ 

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/lic - com licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino 
Médio; C/NM - com Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio 

Em ;2007, os docentes da Pré-Escola da Rede Municipa l, 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 apresenta m a 

graduação como escolarização mínima. 



A tabe la a seguir, demonstra um aumento no número de professores do 

ensino infanti l com graduação. 

2014 
Professor/Gestor 354 280 10 1 

Secretário de 13 4 6 2 
Escola 

Auxiliar 4 
Administrativo 

( Ajudante geral 8 7 9 11 
Cuidador de 21 30 8 5 2 

criança 
Auxiliar de 28 28 124 137 25 69 2 12 

creche 
Merendeira 44 28 82 98 5 12 

Servente 31 23 89 120 7 18 2 2 
Total de 111 86 426 438 274 452 358 298 10 8 o 1 

funcionários por 
escolaridade 

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. 

( 
*cursando 

+comp. 

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 s 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 s 13 5 10 
Total de funcionários 

28 16 118 103 32 38 283 152 197 362 17 40 1 5 por escolaridade 
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A se·guir, apresentamos quadro de atividades de formação continuada dos 

docentes da Rede: 

Vagas oferecidas em Atividades de Formação para Servidores da F(.ducação da 
· Rede Municioal ..:.l2006/2011- r<'onte: PMB · 

- ,. j' r .Formação Sema na da Viagens de 
Continuada Educacão* Estudo 

1 EDUCAIDS TOTAL 

2006 1.195 2.370 Não há dados - 3.565 
2007 2.350 - 95 - 2.445 
2008 2 .727 5.400 Não há dados l.780 9.907 
2009 1.555 2.600 Não há dados - 4.155 
2010 2 .345 1.895 800 .. - 5.040 
2011 4.1 24 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. 
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1.2.. Avaliação bienal das dire~~bjetivos e metas do PME ~ - ..., . .. ~ , ~ .. . . . . 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

- PLANO MUNICJPAL DE EDUCAÇÃO . 1 -- AVALIAÇÃO 2012 A 2014 1-- -
Diretrizes: 

1. 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-prática, a interdisciplinaridade, 
a gestão democrática, a formação cultural, o 
compromisso ético e político da docência e dos 
demais servidores da educação, a reflexão crítica 

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 Fundamenta l 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 valorização 
dos profissionais, por meio de formação 
continuada oferecida a todos os 
servidores, que acontece semestralmente 
com amplo leque de cursos. 

CONSIDERAÇÕES 
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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 c.oncurso públ ico 

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 educaciona l, que 

fornece visibilidade às ações dos 

educadores; e o Fórum lnfanto-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 
. se lecionados por meio de concurso 

público de provas e títu los. 

• São aplicados nas escolas mecanismos de 

r-
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institucional, para melhoria da qualidade do 

ensino; 

4. Garantir a implantação de módulos (qua lidade 

de funcionários) nas escolas da Rede Pública em 
até 2 anos, considerando as condições de cada 

Unidade Escolar; 

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 

integração; 

6. Assegurar a participação dos profissionais da 
educação na definição do perfil dos cursos de 

avaliação institucional que visam a 

melhoria na qualidade do ensino. 

• Todas as escolas do Sistema Municipal de 
Ensino contam com quadro completo de 
funcionários para . atendimento das 
atividades administrativas e de serviços, 

sendo todos admitidos por concurso 

púb lico. 

• 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, 
ofertando 48 atividades, distribuídas em 

7.960 vagas, perfazendo o total de 144 

horas de formação. 

• Em 2014 sistematizou-se a formação 
continuada aos especia listas em 

educação do Sistema Municipal de 

Ensino, nas 

horário de. 
Pedagógico 

professores. 

Unidades Escolares em 
Atividade de Trabalho 

(ATP), atendendo 2.345 

• A Secretaria Municipal da Educação 
encaminha anualmente às unidades 

,... 



formação continuada e na avaliação dos 

mesmos; 

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 conhecimento sobre LI BRAS - Língua 

Brasilei ra de Sinais, e técnicas, bem como outros 
tipos de comunicação alternativa que facilitem o 
acesso da pessoa com deficiência ao 

conhecimento; 

9. Adequar e aperfeiçoar o currículo nos cursos 

de formação de professores e gestores no que se 

~, 

escolares pesquisa, solicitando que os 

profissionais 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 posteriormente. 

• São oferecidos semestra lmente aos 
profissionais da educação, cursos de 

formação continuada na área da 

Educação Especial. 

• 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 
comunicações alternativas, 

comunicação assistiva, braile, 
. outras. 

como: 

entre 

• Em relação à LIBRAS, não há demanda 

até o momento. 

• Os currículos dos cursos de formação de 
professores são definidos pelas 



refere, sobretudo a: 

a) Educação Infanti l; 

b) Educação Especial; 

c) Educação de Jovens e Adultos; 
d) Questões étnico-raciais 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; 

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 para os profissionais da Educação 

. matriculados em programas de mestrado e 
doutorado, bem como a liberação para a 
participação em eventos científicos em áreas 

instituições de ensino superior de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Formação de Professores. 

• A ampliação dos cursos de mestrado e 
doutorado são de responsabilidade das 

universidades. 

• A Secretaria Municipal da Educação 

estabelece parcerias e convênios com 
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
graduação stricto sensu é definida pelas 

universidades. 

~ 

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

Municipal de Ensino para cursar pós

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



afins (quando da apresentação de traba lhos), 
sem prejuízo dos vencimentos; 

13. Assegurar dotação orçamentária para 
qualificação e formação continuada dos 
profissionais da educação; 

14. Garantir que, no prazo de cinco anos, a Rede 
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 

escolares; 

15. Viabilizar convênios com Instituições de 

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

prevenção aos problemas de saúde ocupacional; 

16. Assegurar a integridade física do profissional 

da educação em seu local de traba lho; 

município. 

• A SME também garante a liberação para 
participação em congressos e afins, sem 
prejuízo nos vencimentos, conforme 

Decreto Municipal nº 8.625/99. 

• O Plano de Cargos, Carreira e Salários (Lei 

5999/2010) garante aumento salarial por 

meio de progressão por escolaridade. 

• Há dotação orçamentária específica para 
este fim. 

• SISTEMA ESTADUAL: 

• Este objetivo não foi efetivado 

• As unidades escolares do Sistema 
Municipal de Ensil'.lo. contam com o apoio 

do Serviço Especializado em Engenharia 

de Segu.rança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT), que tem como objetivo garantir 

a integridade física dos trabalhadores em 

,,.--, 
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seus locais de trabalho. 
17. Garantir na formação continuada dos • Não foi efetivado 
Profissionais da Educação, a instrumentalização 
de conhecimentos e formas de abordagem sobre 
problemas relacionados a álcool e drogas. 
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CIONAL E REGIME DE COLABORAÇÃO 

1.1. 

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 Municipa l 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 

seguin tes, 2013 e 2014 evoluíram mais vagarosamente. 

De acordo com o Plano Municipal de Educação a evolução dos investimentos 

deveria ser da seguinte maneira: 



Evolução dos gastos com educação no Município de Bauru x Meta.s a 

serem atingidas segundo o PME em porcentagem - Fonte~ PME 

-+-#REF! - #R EF! 

25,28 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

30 

2020 
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A 
Despesas com % Educação Infant il Ensino Educação Médio 

1 1 1 
( )* Ensino Jovens e M . d (&) Administração Total 

no _ Ens no Espec a 4 eren a 
Educaçao•.. '· (1)* Fundamental (2)* (3)*• · Adultos (S)* · Geral (7) 1+2+3+4+5+6+7· 

1 ' 

1 • • - • .. ·-··· - . - .. .• 

: 2007 R$ 58.070.284,13 25,87% RS 36.256.035,06 RS 28.096.391,06 RS 413.606,97 • R$ 3.909.556,71 R$ l.773.627,56 R$ 70.449.217,36 

2008 R$ 68.917.600,12 25.01" RS 47.687.566,34 R$ 34.223.118,44 R$ 4.039.017,33 R$ 85.949.702,11 

2009 R$ 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 4.483.546,50 - R$ 96.113.220,46 

2010 R$ 91.597.127,42 26,54% RS 61.344.324,59 R$ 47.198.803,75 RS 585.849,61 RS 2.283.955,09 RS 3.125.753,08 RS 5.222.392,83 · RS 119.761.078,95 

2011 RS 103.044.701,42 25.28% RS 69.907.064,05 RS 54.401.397,73 RS 803.084,16 RS 3.716.604,86 R$ 3.556.384,30 RS 6.498.413,01 · RS 138.882.948,11 

2012 RS 122.859.844,80 27,07% RS 79.272.424,60 RS 63.561.912,48 RS 1.651.332,79 RS 3.721.697,69 R$ 2.605.273,02 RS 5.642.896,51 - RS 156.455.537,09 

· 2013 R$ 126.646.363,05 25,76% RS 85.677.106,60 RS 68.639.474,24 RS 2.125.556,57 RS 3.038.610,52 R$ 2.924.968,12 RS 7.796.586,46 • RS 170.202.302,51 

2014 RS 134.755.081,73 25,96" RS 92.740.649,12 RS 73.550.060,57 RS 2.167.408,64 R$ 4.206.097,17 R$ 3.645.069,85 R$ 7.515.914,76 · R$ 183.825.200,11 

Obs.: *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 

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

Balancete da Despesa por perlodo, exercidos 2007 a 2014 

Considerados valores brutos empenhados. 

A evolução dos gastos com educação evoluiu de 2007 a 2014 mais de 138%, sendo R$ 70.449.217,36 em 2007 para R$ 183.825.200,11 em 

2014. 
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Por outro lado, a distribuição dos recursos entre as rubricas de invest imento permaneceram estáveis ao longo dos 7 anos, demo nstrando uma 

repetição das prioridades no período.em questão. 

' .. - " ' -- " Ensino 
.. , 

~ ' ....... •' 
Ano Ensino Educação Ensino Jovens e i 

Educação Fundamental Médio Especial Adultos Administração .. _Total 

Infantil (1)• IW (3) .. (4)• (s)• Merenda (6) Geral (7) 1+2+3+4_+5+6+7 

2007 51,46% 39,88% 0,00% 0,59% 0,00% 5,55% 2,52% 100,00% 

2008 55,48% 39,82% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 0,00% 100,00% 

2009 52,19% 43,03% 0,11% 0,00% 0,00% 4,66% 0,00% 100,00% 

2010 51,22% 39,41% 0,49% 1,91% 2,61% 4,36% 0,00% 100,00% 

2011 50,34% 39,17% 0,58% 2,68% 2,56% 4,68% 0,00% 100,00% 

2012 50,67% 40,63% 1,06% 2,38% 1,67% 3,61% 0,00% 100,00% 

2013 50,34% 40,33% 1,25% 1,79% 1,72% 4,58% 0,00% 100,00% 

2014 50,45% 40,01% 1,18% 2,29% 1,98% 4,09% 0,00% 100,00% 



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. 

t '" -
_ .,, · pespesas com Eduéação"nQ Município de Bauru p9r Categoria Econôf1li~a -é~ele'Jl1ento de Despes•t.,- 2007 a.20010J~$ 1,00) ~J'.~~~ i~~: ~;:.~t:- . -'.::;-r:•~: I~ -r..~ ' -:..e . 1 Despesas de Capital 

e 

' Despesas Correntes 

Ano Obras e Equip. Mat. Aquisição de Total Geral 
Pessoal .% .. Outras % Sub total 

Instalações • 
% % 

imóveis 
% Sub -Total 

Permanente . -
. 2007 R$ 37.565.562,40 53,32 R$ 24.7 19.204,98 35,09 R$ 62.284.767,38 R$ 5.590.115,01 7,93 R$ 2.574.334,97 3,65 0,00 - R$ 8.164.449,98 R$ 70.449.217,36 

2008 R$ 47.370.321,80 55,11 R$ 27.043.953,87 31,46 R$ 74.414.275,67 RS 5.987.940,16 6,97 R$ 5.547.486,28 6,45 0,00 - R$ 11.535.426,44 R$ 85.949.702,11 

2009 RS 60.028.397,44 62,46 RS 33.138.776,93 34,48 R$ 93.167.174,37 RS 2.078.198,56 2,16 R$ 867.847,53 0,90 0,00 - R$ 2.946.046,09 R$ 96.113.220,46 

2010 RS 65.557.200,21 54,74 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 RS 79.924.507,37 57,55 RS 50.875.210,18 36,63 RS 130.799.717,55 R$ 3.539.335,39 2,55 R$ 4.543.895,17 3,27 0,00 - R$ 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 RS 3.053.668,65 1,95 R$ 349.533,27 0,22 R$ 1.566.180,00• • 1,0 R$ 3.403.201,92 RS 156.455.537,09 

2013 RS 101.601.596,22 59,69 RS 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 RS 108.691.321,37 59,13 RS 69.811.453,03 37,98 R$ 178.502.774,40 RS 5.111.534,86 2,78 R$ 210.890,85 0,11 0,00 - RS 5.322.425,71 R$ 183.825.200,11 

Obs.: • Neste campo, incluem-se as despesas empenhadas na categoria econômica 4.4.50.42, no ano de 2010 a 2014 

Fonte: Ane1Co 11 - Comparativo das Despesas Autorizadas com as Realizadas, e1Cercícios 2007 a 2014 

Balancete da Despesa por período, e>cercíclos 2007 a 2014 

Considerados valores brutos empenhados. 

• • Quota parte da Secretaria Municipal de Educação para aquisição do prédio da Estação Ferroviária de Bauru 
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Houve expansão da Rede Escolar Municipal com a construção 3 novas escolas, 

entre 2011 e 2014 e aumento de Servidores, Professores. 

Evolução dos Servidorês, Profes·sores, Alunos e Escolas do Município de Bauru ' 
;(l:~·.• ··•.;...,o,., ·- .• ·t, ·:.~ .HüÍ~llFonte: PME , ~, ·1 .,.,,,.._ ,~ ,,..,. ·. 

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 tota l 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 anual de gastos 
subvenção 

R$ 3.971.520,00 

2.845 1.504 1.338 R$ 118,80 RS 140,40 RS 4.398,374, 92 • 

2011 2.855 1.5 18 1.337 R$ 125,92 R$l48,82 R$ 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 l.672 RS 175,19 R$ 207,05 RS 7.463.239,92 
2014 3.281 l.482 1.799 RS 185,70 RS219,47 RS 8.040.407,16 

• Inclusivo auxílio anual 
•• 27 creches em 2009 e 28, a partir de 2010 
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A Secretaria da Educação do Município de Bauru mantém convênios com 

En tidades que atendem cria nças com deficiências e apresentamos a seguir o volume 

de recursos gastos com estas entidades. 

crianças capita 

645 R$140,00 R$ 949.200,00 

617 R$151,20 R$ 1.043.280,00 

962 R$160,27 R$ 1.850.156,88 

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 auxílio anual 
** OS 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 - MDE, de 25,37% em 2008, para 26,33% em 2014 . 
.. - - ~ --·-~ -·-

~. 

111dic~·d.~r~s Leets ~r- .' .: . ' -
~-~ . - ~~ . ~ . 
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2011 · _. ~2013 '.~. ~ ,, .. ' 

•-:..· 2008 2009 2010 ·. ,, 2012 ' ;..'. 2014 . r: '- . • 
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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 MDE, 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% aplicadas no exercício (máximo de 5%) 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

Com relação à aplicação dos recursos do FUNDES em despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), exceto a 

remuneração do magistério, aumentou significativamente de 10,74% em 2008, para 26,90% em 2014. Por outro lado, a porcentagem de 

aplicação dos recursos do FUNDES na remuneração dos profissionais do magistério, diminuiu de 89,26% em 2008 para 73,09% em 2014. 
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Cabe destacar, porém, que houve um aumento no dispêndio com professores em relação à despesa total com MDE, 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 MDE 

diminuiu de 18,53% em 2008 para 11,46% em 2014. 

pê~ci~c?:co:~. Pessoal~ :··, 
- ---· ., 

~. ~ ~-, 

. ~ 2011 ... ' ; :2ó12- ·· Í 013 2008':: 2009 . ' ·2010 
Fonte: Sl<?Pi·MEl1o~~; . 

Percentual das despesas com pessoal e encargos 
sociais da área educacional em relação à despesa 1 96,49 % 1 95,49 %1 95,47 %! 94,74% 1 95,91% 1 94,17% 1 94,68% 
total com MDE 

Percentual das despesas com professores em I 
relação à despesa total com MDE 

36,58 % 1 47,86 %1 42,34 %1 48,01% 1 51,53% 1 34,04% 1 47,66% 

Percentual das despesas com profissionais não I 
docentes em relação à despesa total com MDE 

18,53 % 1 14,60 %1 12,34 %l 9,53% 1 8,64% 1 25,64% 1 11,46% 

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. 
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Já no que se refere a aplicação dos recursos do FU NDEB 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. 

lndi§:ádores _de Dispêndio Financeiro -
Font~::s iÔ'PE-MEC 2015 

Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados na educação 
infantil 

Percentual dos recursos do FUNDEF ou FUNDEB aplicados 
no ensino fundamental · 

Percentual das despesas com educação infantil ern relação à 
despesa tÔtai"com educ~ção 
Percentual das despesas com ensino fundamental em 
relação à despesa total com educação 

-

Percentual de dêsp~sa~ forrentes em educação em relação 
à despesa total em MOE 

Percentual de invest imentos de capital em educação em 
relação à _despesa total em MOE 

2008 ,,. 
--

53,58 % 56,68 % 

--
46,42 % 43,32 % 

54,99 % 51,62 %· 

37,73 % 38,74 % 

86,58 % 96,93 % 
----· 

13,42 % 3,07 % 

58,41 % 56,99% 61,16% 49,96% 53,97% 

41,59 % 42,99% 38,83% 39,88% 45,22% 

. _50,65 % 48,67% 49,32% 

39,72 % 39,42% 40,04% 

º" 93,19 % 94,17% 96,81% 98,68% 

6,81 % 5,82% 3,18% 1,31% 2,89% 

As despesas com a educação infant il 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 2010 foi de 10,93% e em 2014 de 9,28% a 

. mais para a educação infantil. 
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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 MDE 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 MDE, 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. 

---- ---- -
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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. 
. ·- -- - -- -: ·-»V -.-~ . 

~ ·, 41 ~ .. ;;.:;·-: · --!:' f· ~ ~,-. ' · > .f :. 'r; 1 --: : ·- · >1.i-,... t.:;1>':." ,. o· . ..... . . .. · . ., .. - ::~ . ; 
. 

2014:: . .. - ~:i lndica~or~s d~~Gasto por Aluno .; • 1
; . 2009 : 2010 20Íl 2012 2013 - 2008 - ·" 1 !· ; '. ·- 'FiMU:· SIOPÊ;r.'fEC 2015 ' . ~ . . ~ . ~ ; , 

"' ....... ·- -4. -- • • •, - -. • • . - - - - - --- -- -- .. --
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$ S.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 R$ 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 alu_no da educação básicéJ 

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 valor 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--..:: . .., . 
1 ~ ~. .~ 

~ont~i .SlpPE-~EC 2015 
2008 1 2009 1 2010 1 2011 :· t . 2012 

Percentual de despesas correntes em educação 
1 86,58 % 196,93 % 193,19% 1 94,17% 1 96,81% 1 98,68% 1 97,10% 

em relação à despesa total em M DE --
Percentual de investimentos de capital em 

1 13,42 % 1 3,07 % 1 6,81 % 1 5,82% 1 3,18% 1 1,31% 1 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, ampl iação de escola e material permanente, em 2008 o percentua l 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. 



-..... -· 

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

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2012 A 2014 

FINANCIAMENTO, GESTÃO EDUCACIONAL E REGIME DE COLABORAÇÃO 

PLANO MUNICIPAL DE °fDUCAÇÃO 
~ . -- . . 

AVALIAÇÃO 2012 A 2014 ~y 'I' .. 
~ ~ ·~ CONSIDERAÇÕES ' - ~- -

.. J .. -J.,. 
~· Diretrizes: . -·· • •l.. ~. _, . - '" - .' ··---~ 

3. Compart ilhar responsabilidades, a partir da5 A SME assume o compromisso da gestão 
funções constitucionais entre cada sistema democrática, procurando discutir os planos e 
visando a alcançar as metas estabelecida5 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 transparente e com 

ao atendimento da demanda; critérios o oferecimento de vagas para 
Educação Infantil à comunidade. 

5. Buscar o aperfeiçoamento permanente da 
A SME busca o aperfeiçoamento permanente 

Gestão na Educação tornando-a um meio par2 
da Gestão, otimizando fluxos e processos, 

garantir uma educação de qualidade; 
democratizando as relações e qualificando 
seus servidores. 

6. Viabilizar através de projetos, recurso5 A SME integra diversos projetos, entre eles o 
financeiros · júnto à esfera fede·ral, com e Programá ºFederal Brasil Carinhoso e Pró 

. . . . 

objet ivo da ampliação de vagas e melhoria da Infância que buscam a ampliação de vagas e 
qualidade do ensino. melhoria da qualidade do ensino. 
Objetivos: ,. - '• .. - .. ' ...... 

1. Amplia r o investimento na educação Est e objetivo foi atingido em 2012. 



municipal atingindo, em 10 anos, 30% da 

receita líquida do município, sendo 0,5% de 

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 

atendam aos padrões de qualidade a serem 
estabelecidos conforme os Planos Nacional, 

Estadual e Municipal de Educação; 

3. Realizar e divulgar estudos sobre os custos 
da educação básica nas suas diferentes etapas 
e modalidades, com base em parâmetros de 
qualidade, buscando a melhoria da eficiência e 
a garantia da qualidade do atendimento; 

4. Viabilizar articulações entre as redes de 
ensino público e privado, bem como entre os 

atores co letivos, movimentos 
organizações e setores produtivos da 

visando ao aperfeiçoamento da 

integração entre os níveis de ensino 
isso, a melhoria de sua qualidade; 

sociais, 

cidade, 
gestão, 

e, com 

f 

Entretanto nos dois anos seguintes a meta 
não foi alcançada. 

Através de um plano de reformas, compra 
de materiais pedagógicos, livros didáticos e 

paradidáticos, a SME vem investindo na 

melhoria dos padrões de qualidade 

estabelecidos entre os entes federados. 

A SME atualiza anualmente os custos da 

educação básica nas suas diferentes etapas e 
modalidades, com base em parâmetros de 
qualidade. 

A SME estabelece relações entre os atores 

coletivos, movimentos sociais, organizações 

e setores produtivos da cidade, por meio de 
seus conselhos: CME - Conselho Municipal 

de Educação; CAE - Conselho da 

Alimentação Escolar; COMUDE - Conselho 
Municipal da pessoa com deficiência e 
Conselhp po FUNDES. 

Foi criada a Central de Matrículas parai 
5. Criar banco de dados único em ·Bauru, l gerenciar de maneira transparente e corr 
visando ao atendimento da demanda; critérios o oferecimento de vagas dE 

Educação Infantil à comunidade. 

,-.. 
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6. Viabilizar, através de projetos, recursos A SME integra diversos projetos, entre eles o 
financeiros junto à esfera federal com o Programa Federal Brasi l Carinhoso e Pró 
objetivo da ampliação de vagas e melhoria da Infância que buscam a ampliação de vagas e 
qualidade do ensino; melhoria da qualidade do ensino. 

A SME tem como compromisso a gestão 
democrática, 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; participação de todos os segmentos 

envolvidos (Professores, Gestores, 
Servidores de Apoio, Pais e Alunos). 

8. Garantir a participação da comunidade 
O PPP (Projeto Pol ítico Pedagógico) vem 

escolar na discussão e elaboração da proposta 
sendo elaborado com a participação da 

pedagógica, buscando sua avaliação e 
comunidade escolar, através do INDIQUE -

atualização periódica; Indicadores de qualidade da educação e dos 
Conselhos Escolares. 

9. Garantir em todas as escolas 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 regu lar dos Conselhos de Escola; 
curso de formação de conselheiros. 

10. Desenvolver programas que visem ao A SME busca estimular os Gestores das 
envolvimento da comunidade com a escola, por Unidades Escolares a organizarem atividades 
meio de cursos, palestras, oficinas, reuniões, 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 
formaçã o de profissionais da educação para a permanente de seus servidores, colet a 
coleta de informações, projeção de Estatísticas informações e organiza projeções financeiras 
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1Vll,... GESTÃO DEMOCRÁTICA, CONTROLE SOCl)\.L E PARTICIPÁ~_Ã'o 

1.1., Avaliação bienal das diretrizes, objetivos e metil.S do PME 

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0-2012 A 2014 

GESTÃO DEMOCRÁTICA, CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 

1. Implantar em 100% das escolas de Bauru, 
em até 2 anos, Conselhos 
Escolares,garantindo sua construção e 

participação de maneira democrática. 

Implantaram-se Conselhos escolares em 100% das 

esco las municipais de Ensino Fundamental e 40,6% 
nas escolas municipais de Educação Infantil com o 

"Projeto de implantação e forta lecimento 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 Ministério de . 
Educação. 

Atualmente, a SME, em parceria com a UFSCAR, está 
formando novos fo rmadores de Conselheiros 



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 en~ol_vidos; 

4. Proporcionar ao Conselho Municipal de 

('.. ,_........, 

Escolares, o que viabílizará 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_viçlas, passando a . ir:icorporar capacidad~ 
normativa em suas funções. 



Educação condições de analisar, 
diagnosticar e emitir pareceres técnicos 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; 

6. Divulgar e ensejar discussões a respeito 
do Conselho Municipal de Educação e 
S\Ja.s funções junto à corrnmidade e 
educadores para que tomem 
conhecimento a respeito de seu papel e 
responsabilidades; 

r· ,.,-..., 

A Secretaria Municipal de Educação atende as 
solicitações do Conselho Municipal de Educação, 
garantindo a transparência de ações e ainda 
oferece assessoria na temática. 
A nova legislação prevê em sua composição, a 
presença de notório saber em educação e 
legislação educacional, cumprindo assim sua 
capacidade normativa. 

O Conselho Municipal de Educação, bem como o 
do FUNDEB 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. 

A Secretaria Municipal de Educação por meio de 
inye.stimentos na formaçãQ continuada em Ges~ã.o 
Democrática instrumentalizou os diretores e as 

equipes pedagógicas a pautarem suas ações nos 
princípios da participação e no envolvimento de 
toda a comunidade escolar, favorecendo o 



,~ ~ 

reconhecimento e valorização dos coletivos, tais 

como os Conselhos Escolares, APMs, Grêmios 
Estudantis e o Conselho Municipal de Educação. 

7. Garantir a capacitação e formação 
A SME firmou parceria com o MEC/ UFSCAR para o 

oferecimento de curso de capacitação para a 
permanente dos Conselheiros do 

formação dos conselheiros eleitos garantindo a 
Conselho Municipal de Educação; 

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 -

continuada e remuneração. PCCS da Educação. 

~ 





('., f'"'. . 

PLANO NACIONAL-DE EDUCAÇÃO - . - . PLANO M UNICIPAL DE EDUCÂÇÃO 
--- .. 

COTEJAMENTO -

Meta 1: Universa lizar, at é 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 infanti l 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 Estrat égias Plano Nacional: 
,_. li Estrat égias Plano Municipal 

... ·:~ . li . .. 
Cotejamento ·--· ..... 

1 ' "{'1•4 , ,,, . 
-

1. Definir, em regime de colaboração entre a 
1. Definir, em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, metas de expansão das 
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 dife rença 
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 . . . . car?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 veri ficar o 

atendimento da demanda manifesta; 

4. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do 

PNE, normas, procedimentos e prazos para 
definição de mecanismos de consulta pública 

da demanda das famílias por creches; 

5. Manter e ampliar, em regime de 
colaboração e respeitadas as normas de 

acessibilidade, programa nacional de 

construção e reestruturação de escolas, bem 
como de aquisição de equipamentos, visando 
à expansão e à melhoria da rede física de 
escolas públicas de educação infantil; 

r---... 

1. Revisar, com a participação da equipe 

pedagógica da escola, no prazo de um ano, os 
padrões de infraestrutura da legislação em 
vigor, visando assegurar o atendimento das 
especificidades do desenvolvimento das 

faixas etárias atendidas nas instituições de 
educação infanti l (creches e pré-escola), no 

que se refere a: 

a) espaço interno, com iluminação, 
insolação, ventilação, visão para o espaço 

externo, rede elétrica e segurança; 
b) instalações sanitárias e para higiene 

pessoal das crianças; 
c) instalações para preparo e/ou serviço de 

alimentação; 

d) ambiente interno e externo para o 

desenvolvimento de atividades, conforme 

. ê!S diretrizes curricula.r~s para a educação 
infantil; mobiliário, equipamentos e 
materiais pedagógicos; 

e) arborização. 

6. Implantar, até o segundo ano de vigência 1 15. Criar, manter e ampliar Conselhos 

~ 

como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta; 

4. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do 

PNE, normas, procedimentos e prazos para 

definição de mecanismos de consulta pública 

da demanda das famílias por creches; 



,....._ 

deste PNE, avaliação da educação infantil, a Escolares e outras 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 
de aferir a infraestrutura física, o quadro de educação infantil públicas e privadas 
pessoal, as cond ições de gestão, os recursos (lucrativas 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) maior integração na relação família-

escola; 
f) realização de reuniões em horários que 

facilitem a participação da família; 
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 civi l 
sobre o direito da criança à educação infantil 
p~b.lica, gratuita e de qu?lidade bem como 
dos deveres da família junto à Unidade 
Escolar 

21. Estabelecer condições para a inclusão das 

-.... 



7. Afti.cular a oferta de ma~ríçulas gratuitas em 
creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência socia l na área de 
educação com a expansão da oferta na rede 
escolar pública; 

---

crianças com deficiência, com apoio de 
especialistas e cuidadores, definindo o 
número máximo de crianças por sala, imóvel, 
mobiliário, material pedagógico adaptado, 
espaço físico acessível, orientação, supervisão 
e alimentação; 

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 
sanitária, engenharia e arquitetura e equipe 
pedagógica. 

27. Especificar a carga horária de 
atendimento, se há espaço físico e número de 
alunos adequado, infraestrutura, profissionais 
suficientes, atividades diversificadas com 
profissionais gabaritados que ofereçam 
qualidade nas escolas de período parcial/ 
integral; 

~ 

J. Articular a oferta de. matrículas gratuitas .er:n 
creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência social na área de 
educação com a expansão da oferta na rede 
escolar pública; 



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

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

10. Fomentar o atendimento das populações 
do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas 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 
permanente e o aprofundamento dos 
conhecimentos dos profissionais que atuam 
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 direitos, as 
necessidades específicas da faixa etária 
atendida e tenham em vista a necessária 
integração com o ensino fundamental; 

6. Elaborar e atualizar os projetos 
pedagógicos das escolas, a partir da revisão 
da política e das orientações curriculares da 
educação infantil, conforme estabelecido no 
item anterior, envolvendo os diversos 

_p~ofissionais da educação, bem como os 
usuários; 

- 1 

10. Fomentar o atendimento das populações 
do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas na educação infantil nas 



respectivas comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição territorial 

da oferta, limitando a nucleação de escolas e o 

deslocamento de crianças, de forma a atender 
às especificidades · dessas comunidades, 

garantido consulta prévia e informada; 

11. Priorizar o acesso à educação infantil e 

~· 

fomentar a oferta do atendimento . _ . _ 

d 
. 

1 
• 

1
. d 

1 
1 21. Estabelecer cond1çoes para a 1nclusao das 

e ucac1ona espec1a 1za o comp ementar e 
suplementar aos (às) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, assegurando a educação . . . . _ . _ 

b
.
1
• . d 1 espaço f 1s1co acess1vel, onentaçao, superv1sao 

crianças com deficiência, com apoio de 
especialistas e cuidadores, definindo o 

número máximo de crianças por sala, imóvel, 

mobiliário, material pedagógico adaptado, 

1 ingue para crianças sur as e a 
1
. _ 

l.d d d d _ . 
1 

e a 1mentaçao; transversa 1 a e a e ucaçao espec1a nessa 
etapa da educação básica; 

12. Implementar, em caráter complementar, 
programas de orientação e apoio às famílias, 

por meio da articulação das áreas de 

educação, saúde e assistência social, com foco 

nq e,jesenvolvimento int~gral das crianças de 
até 3 (três) anos de idade; 

11. Instituir, no prazo de um ano, 

mecanismos de integração e colaboração 
entre · os setores da educação, saúde e 
assistência na manutenção, expansão, 

administração, controle e avaliação das 

instituições de atendimento das crianças de O 

a 5 anos de idade; 

16. Estabelecer, no prazo de 2 anos, e com a 

colaboração dos setores . responsáveis pela 
educação, saúde e assistência social e de 

organizações não governamentais, Conselhos 

f'I 

respectivas comunidades, por meio do 

redimensionamento da distribuição territorial 

da oferta, limitando a nucleação de escolas e o 

deslocamento de crianças, de forma a atender 

às especificidades dessas comunidades, 
garantido consulta prévia e informada; 



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 cr iança de O 5. Elaborar, no prazo de um ano, orientações 
(zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos curricu lares que considerem os direitos, as 
que atendam a parâmetros nacionais de necessidades específicas da faixa etária 
qualidade, e a articulação com a etapa escolar atendida e tenham em vista a necessária 
seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) integração com o ensino fundamental; 

de 6 (seis) anos de idade no ensino 
fundamental; 

14. Forta lecer 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, 
transferência de renda, em colaboração com administração, controle e avaliação das 

as famílias e com os órgãos públicos de instituições de atendimento das crianças de O 
assistência social, saúde e proteção à infância; a 5 anos de idade; 

15. Promover a busca ativa de crianças em 

icjade correspondente à. e~ucação infantil, em . 

parceria com órgãos públicos de assistência 
socia l; saúde e proteção à infância, 

preservando o direito de opção da família em 
relação às crianças de até 3 (três) anos; 

~ 

15. Promover a busca ativa de crianças em 

idade corresponden.te à educação infan~i l,. em 

parceria com órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da família em 

relação às crianças de até 3 (três) anos; 



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. Manter o atendimento parcial e integral 
17. Estimular o acesso à educação infantil em das crianças de O a 3 anos e adotar, até o final 
tempo integral, para todas as crianças de O da década, progressivamente, o atendimento 
(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido para todas as crianças de 4 e 5 anos, 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a garantindo-se padrões de qualidade 
Educação Infantil. estabelecidos, de acordo com as 

necessidades da demanda. 

Meta 2 .- ~~i~,~r~aUzar o ensino fund:rl].ental li DIR 1. Universalizar, de fato, o Ensino 
de 9 {nove) ano!j para toda a populaçao de 6 Fundamental; 

{seis) a l4 (quâ'tôrz~) anos e garantir ci~.e pelo 
menos-95% (nóventa e cinco . por cento) dos DIR 2. Garantir a expansão progressiva de 
tilunos cond~·arn essa etapa na idade at endimento, em período integral, à crianças ... - . .-:..·.~ _. .... - -~.· .... 

~~com~n.dada; ~té· o" último ano de vigência e adolescentes nas redes públicas de ensino; 
deste PNE 

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 co laboração com a União, o 

~. 

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; 



1 

1 .. 

f\ 

Estado e o Município, no prazo de 5 anos a 
parti r da data de aprovação deste Plano, a 
universalização do atendimento de toda 
demanda do ensino fundamental, garantindo 
o aces.so, buscándo a permanência e a efet iva 

.........,_, 

1· : "~"'_: -- '.· ':, "' 
1

. li aprendizagem de todos os alunos na escola; le::================~ 
1 Estratégias Plano Nacional: >i li Estratégias.Plano Municipal li Cotejameríto •I 

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 
22 (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 § 5º do art. 7º 
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. Avaliar o aluno, em todo o seu processo de 
acompanhamento individualizado dos (as) aprendizagem, considerando suas. 
alunos (as) do ensino fundamental; dificuldades como indicadores para a 

reorganização do ensino e da aprendizagem; 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no âmbito da instância 
permanente de que t rata o § 5º do art. 7º 
desta Lei, a implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que configurarão a base nacional comum 
curricular do ensino fundamental; 



,.--. 

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, 3. Proceder, imediatamente, o mapeamento, 

preconceitos e violências na escola, visando por meio de censo educacional, das crianças 
ao estabelecimento de condições adequadas fora da escola, por bairro ou distrito de 
para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em residência e/ou locais de trabalho dos pais, 

colaboração com as famílias e com órgãos visando localizar a demanda e universalizar a 

públicos de assistência social, saúde e oferta de ensino obrigatório; 
proteção à infância, adolescência e juventude; 

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 acompanhamer:'to 

imediato, quando detectadas as 
necessidade de reforço; 

b) Aumento do tempo de permanência na 

escola para aulas de reforço, atendendo o 

-~ . ' 



2.5) promover a busca ativa de crianças e 
adolescentes fora da escola, em parceria com 
órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância, adolescência e juventude; 

,,--.. 

aluno através de plantão; 
c) Oferta de material didát ico adequado 

para os alunos da rede e determinado 
pela necessidade da escola pelos seus 
integrantes; 

d) Organização de salas heterogêneas, 
agrupando os alunos e garantindo que em 
cada sala haja diversidade de 
desempenho e comportamento, 
fornecendo assistência adequada ao 

Professor e apoio de Assistentes para 
haver inclusão efetiva, sem exclusão da 
aprendizagem da turma; 

e) Oferecimento de estrutura para aulas de 
campo, em ambientes não formais de 
educação; 

f) Equipe multidisciplinar para inclusão do 
aluno com deficiência. 

.2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas qu,e DIR 7 Ampliar . ~ dotar as escola_s . de 
combinem, de maneira articulada, a infraestrutura necessária ao trabalho 
organização do tempo e das atividades pedagógico de qualidade, contemplando 
didáticas entre a escola e o ambiente desde a construção física, equipamentos, 
comunitário, considerando as especificidades espaços para atividades artístico-culturais, 

r"\ 

2.5) promover a busca ativa de crianças e 

adolescentes fora da escola, em parceria com 
órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.6) desenvolv.er: tecnologias pedagógiças que 
combinem, de maneira articulada, a 
organização do tempo e das atividades 
didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades 



r-. ;--\ 

da educação especial, das escolas do campo e 1 esportivas, recreativas, com as adaptações 1 da educação especial, das escolas do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas; adequadas às pessoas com deficiências e das comunidades indígenas e quilombolas; 

necessidades educacionais especiais; 

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de 
ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do 
calendário escolar de acordo com a realidade 
local, a identidade cultural e as condições 
climáticas da região; 

2.8) promover a re lação das escolas com 
instituições e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades 
culturais para a livre fruição dos (as) alunos 
(as) dentro e fora dos espaços escolares, 
assegurando ainda . q\,Je as escolas se torre.m 
polos de criação e difusão cultural; 
2:9) incentivar a participação dos pais ou 
responsáveis no acompanhamento das 
atividades escolares dos filhos por meio do 

15. Realizar fórum sobre organização 
curricular para revisar a matriz curricular com 
base na reflexão sobre a organização do 
ensino, aproximando os conteúdos 
ministrados do cotidiano dos educandos, 
promovendo aprendizado com significado, 
com o objet ivo de el iminar a fragmentação 
de conteúdo; 

5. Estabelecer um programa de discussão 
com os pais sobre as concepções e 
procedimentos de avaliação dos alunos; 

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de 
ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do 
calendário escolar de acordo com a realidade 
local, a identidade cultural e as condições 
climáticas da região; 

2.8) promover a relação das escolas com 
instituições e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades culturais 
para a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro 
e fora dos espaços escolares, assegurando 
ainda que a~ .escolas se tornem . p,olos de 
criação e difusão cultural; 



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 fil has de 
profissionais que se dedicam a atividades de 
ca ráter it inerante; 

,,,-- ·~ 

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 it inerante; 

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

11. Assegurar que, em cinco anos, as escolas 2.12) oferecer at ividades extracurriculares de 
atendam à tota lidade dos requisitos de incentivo aos (às) estudant es e de estímulo a 
infraestrutura definidos, adequando os habilidades, inclusive mediante certames e 
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 espQrtjvo e a promoção d.a saúde; 
nacional. 

Meta 3 - universalizar, até 2016, ci DIR 1. Buscar a universalização, até 2016, do 
atendimento escolar para t oda 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 
desenvolvimento esportivo nacional .. 



at é o ftnal do períoc:lo de vigência. deste PNE, é! 
taxa líq~ida ·de matrículas no ensino médio 

para 85% (oitenta e cinco por cento). 

('""\ 

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; 

~ 

1 Est ratégias Plano' Nacional: · - · li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 1 

3.1) institucionalizar programa nacional de 

renovação do ensino médio, a fim de 
incentivar práticas pedagógicas com 

abordagens interdisciplinares estruturadas 
pela relação entre teoria e prática, por meio 
de currículos escolares que organizem, de 

maneira flexível e diversificada, conteúdos 

obrigatórios e eletivos articulados em 

dimensões como ciência, trabalho, linguagens, 
tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a 

aquisição de equipamentos e laboratórios, a 
produção. de material didático específico, a 

formação continuada de professores e a 
·articulação com instituições acadêmicas, 
esportivas e culturais; 

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, cultural, 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; 

META NACIONAL 
(não incorporada) 



("", 

DIR 7. Viabilizar programas de formação, 

capacitação continuada e valorização do 
magistério; 

3. Assegurar o atendimento aos padrões 
adequados de infraestrut ura e de qualidade, 

estabelecidos no PNE (Plano Nacional de 
Educação) para o Ensino Médio; 

4. Assegurar que, em 2 anos, a totalidade das 

Escolas de Ensino M édio da cidade disponha 

de equipamentos de informática, com rede 
para internet, para apoio à melhoria do 

ensino e da aprendizagem, garantindo o 
acesso aos estudantes; 

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

13. Garantir a formação continuada dos 

docentes, em temas multidisciplinares nas 

diferentes áreas do conhecimento; 

15. Assegurar através de convênios com 
Universidades, a criação de curso 

preparatório para o vestibu lar e ENEM, 
concomitante ao terceiro ano do Ensino 

~ ....... 
1 



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

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

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

3.5) manter e ampliar programas e ações de 
correção de fluxo do" ensino fundamental, por 
meio do acompanhamento individualizado do 
(a) aluno (a) com rendimento escolar 

(' 

Médio; 

·DIR 6. Garantir um acompanhamento 
contínuo, de maneira a compreender os 
entraves e progressos para se alcançar as 
metas e objetivos propostos no Plano 
Nacional de Educação; 

DIR 3. Criar condições para que se garantam a 
permanência e o sucesso do aluno na escola; 

r) 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, no âmbito da instância 
permanente de que trata o § 5° do art. 
7° desta Lei, a implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que configurarão a base nacional comum 
curricular do ensino médio; 

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

3.5) manter e ampliar programas e ações de 
correção de fluxo do ensino fundamental, por 
meio do acompanhamento individualizado do 
(a) aluno (a) com rendimento escolar defasado 



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

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

3.7) fomentar a expansão das matrículas 
gratuitas de ensino médio integrado à 
educação profissional, observando-se as 
peculiaridades .d~s populações do carppo, das 
comunidades indígenas e quilombolas e das 
pessoas com deficiência; 
3.8) estruturar e fortalecer o 
acompanhamento e o monitoramento do 

f ' 

DIR 2. Garantir a ampliação de vagas e criar 
condições de matrícula; 

2. Ampliar o r1Úmero de vagas, indusive para 
cursos profissionalizantes; 

DIR 3. Criar condições para que se garantam a 
permanência e o sucesso do aluno na escola; 

·~ 

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

compatível com sua idade; 

META NACIONAL 
(não incorporada) 

3.8) estruturar e fortalecer o 
acompanhamento e o monitoramento do 



acesso e da permanência dos e das jovens 
beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, no ensino médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento 
escolar e à interação com o coletivo, bem 
como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências, práticas irregulares 
de exploração do trabalho, consumo de 
drogas, gravidez precoce, em colaboração 
com as famílias e com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e juventude; 

3.9) promover a busca ativa da população de 
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 
escola, em articulação com os serviços de 
assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e à juventude; 

3.10) fomentar programas de educação e de 

r 

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 Assistência Social e 
da Saúde; 

16. Constituir equipes multidisciplinares e 
multiprofissionais em pólos (fonoaudiólogos, 
psicólogos e assistentes sociais) que possam 
dar suporte à prática educativa; 

17. Viabiliz~r .a partir de convênio.s, _o apoio à 
sa~de: descentralizado (fora da Escola), 
através do psicólogo, assistente social e 
outros. 

acesso e da permanência dos e das jovens 
beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, no ensino médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento 
escolar e à interação com o coletivo, bem 
como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências, práticas irregulares 
de exploração do trabalho, consumo de 
drogas, gravidez precoce, em colaboração com 
as famílias e com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e juventude; 

3.10) fomentar programas de educação e de 



f°''. 

cultura para a população urbana e do campo cultura para a população urbana e do campo 

de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos, e de adultos, com (dezessete) anos, e de adultos, com 

qualificação social e profissional para aqueles qualificação social e profissional para aqueles 

que estejam fora da escola e com defasagem que estejam fora da escola e com defasagem 

no fluxo escolar; no fluxo escolar; 

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio 3.11) redimensionar a oferta de ensino médio 

nos turnos diurno e noturno, bem como a nos turnos diurno e noturno, bem como a 

distribuição territorial das escolas de ensino distribuição territorial das escolas de ensino 

médio, de forma a atender a toda a demanda, médio, de forma a atender a toda a demanda, 

de acordo com as necessidades específicas de acordo com as necessidades específicas dos 

dos (as) alunos (as); (as) alunos (as); 

3.12) desenvolver formas alternativas de 3.12) desenvolver formas alternativas de 

oferta do ensino médio, garantida a oferta do ensino médio, garantida a qualidade, 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de para atender aos filhos e filhas de profissionais 

profissionais que se dedicam a atividades de que se dedicam a atividades de caráter 

caráter itinerante; itinerante; 

3.13) implementar políticas de prevenção à 3.13) implementar políticas de prevenção à 

evasão motivada por preconceito ou evasão motivada por preconceito ou quaisquer 

quaisquer formas de discriminação, criando formas de discriminação, criando rede de 
rede de proteção contra formas associadas de proteção contra formas associadas de 
exclusão; exclusão; 
3.14) estimular a participação dos 2. Ampliar o número de vagas, inclusive para 3.14) estimular a participação dos 
adolescentes . . nos cursos das. áreas cursos proJissionalizantes; . . adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas 
tecnológicas e científicas. e científicas. 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 DIR l. Universalizar a educação especial 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com destinada às pessoas com necessidades 
deficiência, transtornos globais do especiais no campo da aprendizagem, 
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desenvolvimento e altas habilidades ou originadas de deficiência física, sensorial, 
superdotação; ·o acesso à educação básica e mental, intelectual, auditiva, múltipla, 
ao atendim~nto educacional especializado, transtorno global do desenvolvimento e 
preferenciaÍmente na rede regular de ensino, características como altas habilidades, 
com a.· garantia de sisteh1a educacional superdotação ou ta'lentos. 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes~: esfolas ou serviços. especializados, 
públicos oLi com/eniados. 

.-

1 .. Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano M unicipal ~-- li Cotejamento " 1 

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 lucra~ivos, conveniadas c~~ o poder 
público e com atuação exclusiva na 
modalidade, nos .termos da Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007; 
4.2) promover, no prazo de vigência deste 
PNE, a universalização do atendimento escolar 

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 fi lantrópicas 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 
públicÓ · e com atuação · exclusiva na 
modalidade, nos termos da Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007 

4.2) promover, no prazo de vigência deste 
PNE, a universalização do atendimento escolar 



à demanda manifesta pelas famílias de 
crianças de O (zero) a 3 (três) anos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional; 

(""'. 

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 1 setores públicos e privados, bem como das 
recursos multifuncionais e fomentar a instituições de cunho filantrópico; 
formação continuada de professores e 
professoras para o atendimento educacional 
especializado nas escolas urbanas, do campo, 
indígenas e de comunidades quilombolas; 

6. Implantar programas para equipar as 
Unidades Escolares de Ensino Fundamental, 
Infantil e EJA da rede pública e privada, que 
atendam educandos com algum tipo de 
necessidade educacional especial, incluindo 
todo ti.PC? de necessidade. . educacional 
especial, incluindo todo tipo de deficiência 
com equipamentos, adaptações,. recursos 
pedagógicos prescritos por equipe 
interdisciplinar que faci litem a aprendizagem 

.....-.. . ' 

à demanda manifesta pelas famílias de 
crianças de O (zero) a 3 (três) anos com 
deficiência, transtornos . globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a Lei nº· 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional; 



4.4) garantir atendimento educacional 
especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados, nas 
formas complementar e suplementar, a todos 
(as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, matriculados na 
rede pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de 

avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

e seu melhor desempenho, promovendo a 
construção (Educação Infantil) e ampliação 
(Ensino Fundamental e EJA) de salas 
multifuncionais com equipamentos e 
materiais destinados ao atendimento 
educacional especia lizado e equipe 
multiprofissional; 
2. Ampliar convênio com as entidades 
assistenciais com o Poder Público, que atuam 
no atendimento em caráter substitutivo e/ou 
complementar e de avaliação dos alunos com 
necessidades especiais no campo da 
aprendizagem originais inclusive de 
deficiência física, sensorial, mental, 
intelectual, auditiva, múltipla, transtorno 
global do desenvolvimento e de 
características de altas habilidades, 
superdotação ou talentos, comprovados por 
meio de instrumentos objetivos e validados 
realizados por uma equipe multidisciplinar e 
com a participação da família. Critérios para 
caráter substitutivo: alunos com deficiência 
intelectual acentuada; deficiência múltipla e 
autismq C!SSociados à deficiê~ci.a intelectual; 
todos com necessidades de apoio pervasivo 
nas áreas de. desenvolvimento; 

4.5) estimular a criação 
multidisciplinares de apoio, 

de centros , l. Promover programas gratuitos destinados 
pesquisa e à oferta da atenção inicial para crianças com 
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assessoria, articulados com instituições necessidades educacionais especiais e/ ou 
acadêmicas e integrados por profissionais das crianças com deficiência em parceria com 
áreas de saúde, assistência social, pedagogia e áreas da saúde, considerando equipe mínima 
psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) de psicologia, fonoaudiologia, terapia 
professores da educação básica com os (as) ocupacional, fisioterapia e assistência social, 
alunos (as) com deficiência, transtornos quer seja em escolas de educação infantil, em 
globais do desenvolvimento e altas creches ou instituições especializadas. 
habilidades ou superdotação; 

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

--, 
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4.6) manter e ampliar programas 
suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituições públicas, para 
garantir o acesso e a permanência dos (as) 
alunos (as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de 
transporte acessível e da disponibilização de 
material didático próprio e de recursos de 
tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no 
contexto. e~colar, em todas as ~t(\pas, níveis e 
modalidades de ensino, a identificação dos 
(as) alunos (as) com altas habilidades ou 
superdotação; 

. .r--.. 

4. Estabelecer parcerias com Instituições de 
Ensino Superior e Instituições de Referência 
na área de pessoas com deficiência para a 
realização de estudos e pesquisas sobre as 
diversas áreas relacionadas aos alunos com 
deficiência e que apresentam necessidades 
especiais; 

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

10. Garantir o transporte escolar adaptado 
aos alunos, da rede pública de ensino, que 
comprovem sua efetiva necessidade, de 
acordo com os critérios da legislação, 
garantindo o acesso desses aos diferentes 
níveis e modalidades de ensino, 
acompanhados por monitores; 

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

-, 



4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, 
em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 
primeira língua e na modalidade escrita da 
Língua Portuguesa como segunda língua, aos 
(às) alunos (as) surdos e com deficiência 
auditiva de O (zero) a 17 (dezessete) anos, em 
escolas e classes bilíngues e em escolas 
inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 
5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 
24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, bem como a adoção 
do Sistema Braille de leitura para cegos e 
surdos-cegos; 

,.-..... 

especiais. 

24. Cumprimento dos decretos federais 
3298/99 (dispõe sobre a integração e 
proteção da pessoa com deficiência) e 
5296/04 (dispõe sobre acessibi lidade); 

7. Organizar programas que viabilizem 
parcerias com as áreas de assistência social, 
cultura, ONGs e redes de ensino, para tornar 
disponíveis em estabelecimentos de ensino, 
quando necessário, livros fa lados, em Braille 
e com caracteres ampliados, além da 
comunicação alternativa suplementar que 
apresentam necessidades especiais sensoriais 
e motoras; 

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; 

24. Cumprimento dos decretos federais 
3298/9.9 (dispõe sobre a. integração e 
proteção da pessoa com deficiência) e 
5296/04 (dispõe sobre acessibilidade); 

26. Em cumprimento à legislação existente, 

- 1 
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promover a sinalização das escolas, utilizando 

comunicação alternativa como libras, Braille e 

outros recursos; 

24. Cumprimento dos decretos federais 
3298/99 (dispõe sobre a integração e 

proteção da pessoa com deficiência) e 
5296/04 (dispõe sobre acessibilidade); 

,-"" 

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

e o atendimento educacional especializado; 

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, 

OBJ 21 (Educação Infantil) Estabelecer vedada a exclusão do ensino regular sob 
condições para a inclusão das crianças com alegação de deficiência e promovida a 

deficiência, com apoio de especialistas e articu lação pedagógica entre o ensino regu lar 

cuidadores, definindo o número máximo de e o atendimento educacional especializado; 

crianças por sala, imóvel, mobiliário, material 

pedagógico adaptado, espaço físico 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 Especial, na Rede Pública, 

atendimento educacional especializado, bem assegurem a manutenção e ampliação dos 
como da permanência e do desenvolvimento programas e serviços destinados aos alunos 

escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, com deficiência; 
transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação 19. Garantir a formação continuada e espaços 

benefic.iários (as) de prpgramas de de .di?cussão permanef'!t~s a todos os 
transferência de renda, juntamente com o funcionários da escola para o tema Escola 

combate às situações de discriminação, Inclusiva, abrangendo a .pessoa com 
preconceito e violência, com vistas ao deficiência, diversidade sexual e outros da 
estabelecimento de condições adequadas realidade 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; 

f'· 

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/profi ssionais da área da 
educação inclusiva e afins( dirigentes 
educacionais, instituições conveniadas, 
equipe 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 permanente no 
desenvolvimento de projetos sociais visando 
a efetivação do processo de inclusão na 
comun idade escolar; 

31. Oferecer apoio . psicológico aos 
profissionais da educação e familiares dos 
alunos com necessidades educacionais 
especiais. 

4.10) fomentar pesquisas vo ltadas para o 1 13. Firmar parcerias junto às Instituições de 

,-, 
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desenvolvimento de metodologias, materiais Ensino Superior e de Referência na área da 
didáticos, equipamentos e recursos de pessoa com deficiência para o 
tecnologia assistiva, com vistas à promoção do desenvolvimento de programas e projetos de 
ensino e da aprendizagem, bem como das formação continuada para os professores da 
condições de acessibilidade dos (as) Educação Especial e Cuidadores, Professores 
estudantes com deficiência, transtornos da Educação Infantil, Fundamental e EJA dos 
globais do desenvolvimento e altas setores públicos e privados, bem como das 
habilidades ou superdotação; instituições de cunho filantrópico; 

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

4.12) promover a articulação . intersetorial 
entre órgãos e políticas públicas de saúde, 
assistência social e direitos humanos, em 

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 
vinculados a estigmatizacão, preconceito, 
diversidade sexual e questões étnicas raciais, 
dentre outros; 

21. Promover ações intersetoriais para 
aproximar áreas da Educação, Cultura, Saúde 
e Justiça com vistas ao combate ao 

,,-......, 

4.11) promover o desenvolvimento de 
pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 
formulação de políticas públicas intersetoriais 
que atendam as especificidades educacionais 
de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
.Ot;i superdotação que. r~que iram medidas de 
atendimento especializado; 
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parceria com as famílias, com o fim de 1 preconceito e à discriminação; 
desenvolver modelos de atendimento 
voltados à continuidade do atendimento 
escolar, na educação de jovens e adultos, das 
pessoas com deficiência e transtornos globais 
do desenvolvimento com idade superior à 
fa ixa etária de escolarização obrigatória, de 
forma a assegurar a atenção integral ao longo 
da vida; 

4.13) apoiar a ampliação das equipes de 
profissionais da educação para atender à 
demanda do processo de escolarização dos 
(das) estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 14. Implantar o ensino de Língua Brasileira de 
habilidades ou superdotação, garantindo a Sinais - LIBRAS, para todos os alunos surdos 
oferta de professores (as) do atendimento e, gradativamente, para seus familiares, 
educacional especializado, profissionais de demais alunos e profissionais da Unidade 

apoio ou auxiliares, tradutores (as) e Escolar, mediante programa de formação; 
intérpretes de Libras, guias-intérpretes para 
surdos-cegos, professores de Libras, 
prioritariamente surdos, e professores 
bilíngues; 

4.14) definir, no segundo ano de vigência 
dest~ i;> NE, indicadores de quplidade e política 
de avaliação e supervisão para o 
funcionamento de instituições públicas e 
privadas que prestam atendimento a alunos 
com deficiência, transtornos globais do 

-..... 

META NACIONAL 
(não incorporada) 



desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 
4.15) promover, por iniciativa do Ministério da 
Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia 
e estatística competentes, a obtenção de 
informação detalhada sobre o perfil das 
pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de O (zero) a 17 (dezessete) 
anos; 

4.16 incentivar a inclusão nos cursos de 
licenciatura e nos demais cursos de formação 
para profissionais da educação, inclusive em 

,,,.---. 

nível de pós-graduação, observado o disposto 16. Incentivar e articular, junto às Instituições 
no caput do art. 207 da Constituição Federal, de Ensino Superior, a inclusão ou ampliação 
dos referenciais teóricos, das teorias de de habilitação específica em níveis de 
aprendizagem e dos processos de ensino- graduação e pós-graduação para formar 
aprendizagem relacionados ao atendimento pessoal em Educação Especial; 
educacional de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação; 

4.17) promover parcerias com instituições 1. Promover programas gratuitos destinados 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas à oferta da atenção inicia l para crianças com 
sern fjns lucrativos, converiiadas com o poder r:ieçessidades educacio.nais especiais e/ ou 
público, visando a ampliar as condições de crianças com deficiência em parceria com 
apoio ao atendimento escolar integral das áreas da saúde, considerando equipe mínima 
pessoas com deficiência, transtornos globais de psicologia, fonoaudiologia, terapia 
do desenvolvimento e altas habilidades ou ocupacional, fisioterapia e assistência social, 

-~ 

META NACIONAL 

(não incorporada) 

META NACIONAL 
(não incorporada) 



superdotação matriculadas nas redes públicas 
de ensino; 

4.18) promover parcerias com instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 
público, visando a ampliar a oferta de 
formação continuada e a produção de 
material didático acessível, assim como os 
serviços de acessibi lidade 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 
sem fins lucrativos, conv~njadas com o poder 
público, a fim de favorecer a participação das 
famílias e da ·sociedade na . construção do 
sistema educacional inclusivo. 

lí M eta s - alfabetizar todas as crianças, no 1 

,,--... 

quer seja em escolas de educação infantil, em 
creches ou instituições especializadas. 
2. Ampliar convênio com as entidades 
assistenciais com o Poder Público, que atuam 
no atendimento em caráter substitutivo e/ou 
complementar e de avaliação dos alunos com 
necessidades especiais no campo da 
aprendizagem originais inclusive de 
deficiência física, sensorial, mental, 
intelectual, auditiva, múltipla, transtorno 
global do desenvolvimento e de 

características de altas habilidades, 
superdotação ou talentos, comprovados por 
meio de instrumentos objetivos e validados 
realizados por uma equipe multidisciplinar e 
com a participação da família. Critérios para 
caráter substitutivo: alunos com deficiência 
inte lectual 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,. c9nveniadas com o poqer . . 
público, a fim de favorecer a participação das 
famílias e da sociedade na construção do. 
sistema educacional inclusivo. 

U Meta 5 - alfabetizar todas as crianças, no 



['-- '~ 

máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do li ---- --11 máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 
ensino fundamental. ensino fundamental. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal .. - li Cotejamento , . 1 

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, 

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; 

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-grac;lu.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 
alfabeti2:ação; 
5. 7) apoiar a alfabetização das pessoas com 

deficiência, considerando as suas 



especificidades, inclusive a alfabetização 
bilíngue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal. 

,,.-.._ 
\ 

especificidades, inclusive a alfabetização 
bi língue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal. 

M eta 6 ~ - oferecer< educação em tempo META 1 (Educação Infantil): Universalizar, at Met a 6 - oferecer educação em tempo integral 
integral em, no m·ínimo, 50% (cinquent á por 2016, ó atendimento escolar ·da população d em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

_,, .... :·. ' l· . .;. :-'t - • • 

cento) das e.scolélS . públiéas, de forma a O a 5 anos e ampliar, até 2020, a oferta d escolas públicas, de forma a atender, pelo 
: , :.· . .,,..~ t.;· -, ' ·~ : 

atender, pelo mehós,.,25% (vinte e cinco por educação infantil de forma a atender a 50% d menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 
cent o) dos (as) alunos (as) da educação básica.· população até 3 anos, em períod alunos (as) da educação básica. 

integral/parcial, opcional à família de acord 
com a demanda da cidade e com garantia d 
qualidade. 

1 Estratégi~s, Pla no Nacional: ~,,,, ~ 11 Estratégias Plano Municipal· : !'·~ li ,> ··: ·~cotejamento :•..,,-~i~.- .. ~ - .-;;; J 

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta 
de educação básica pública em tempo 
integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e 
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 uma única escola; 

OBJ 17 (Educação Infanti l). Manter 
atendimento parcial e integral das crianças d 
O a 3 anos e adotar, até o final da década,! 
progressivamente, o atendimento para toda 
as crianças de 4 e 5 anos, garantindo-s 
padrões de qualidade estabelecidos, de acord 
com as necessidades da demanda; 

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; 



6.2) instituir, em regime de colaboração, 

programa de construção de escolas com 

padrão arquitetônico e de mobiliário 
adequado para atendimento em tempo 

. integral, prioritariamente em comunidades . 

pobres ou com crianças em situação de 
vulnerabilidade social; 

6.3) institucionalizar e manter, em regime de 

colaboração, programa nacional de ampliação 

,,-.. 

OBJ 31 (Educação Infantil) Estabelecer rotina 
de período integral para renovar atitudes que 

respeitem a individualidade, direitos e 
necessidades básicas da criança tais como: 
banho', sono, alimentação e atividades 
pedagógicas; 

DIR 2 (Ensino Fundamental) Garantir a 

expansão progressiva de atendimento, em 

período int egral, à crianças e adolescentes 
nas redes públicas de ensino; 

OBJ 17 (Ensino Fundamental). Ampliar, 

progressivamente, a jornada escolar, visando 
expandir a escola de tempo integral, 
funcionamento em período de pelo menos 

sete horas diárias, com garantia de 

professores e funcionários em número 

suficiente para o atendimento; 

~ 

6.2) instituir, em regime de colaboração, 

programa de construção de escolas com 

padrão arquitetônico e de mobiliário 
adequado para atendimento em tempo 

integral, prioritariamente em comu.nidades 
pobres ou com crianças em situação de 

vulnerabilidade social; 

6.3) institucionalizar e manter, em regime de 

colaboração, programa nacional de ampliação 



e reestruturação das escolas públicas, por 
meio da instalação de quadras poliesportivas, 
laboratórios, inclusive de informática, espaços 
para atividades culturais, bibliotecas, 
auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como da produção 
de material didático e da formação de 
recursos humanos para a educação em t empo 
integral; 

6.4) fomentar a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, 
como centros comunitários, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários; 

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas 
à ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades 
privadas de serviço social vinculadas ao 
sistema sindical, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino; 
6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que 
trata o art. 13 da Lei nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, em atividades de 
ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
das escolas da rede pública de educação 
básica, de forma concomitante e em 

{\ ·~ 

e reestruturação das escolas públicas, por 
meio da instalação de quadras poliesportivas, 
laboratórios, inclusive de informática, espaços 
para atividades culturais, bibliotecas, 
auditórios, · cozinhas, refeitórios, ·banheiros e 
outros equipamentos, bem como da produção 
de material didático e da formação de recursos 
humanos para a educação em tempo integral; 

6.4) fomentar a articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, 
como centros comunitários, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários; 
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à 
ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades 
privadas de serviço social vinculadas ao 
sistema sindical, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino; 

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que 
trata o art. 13 da Lei nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, em atividades de 
ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
das escolas da rede pública de educação 
básica, de forma concomitante e em 



r-- ~ 

articulação com a rede pública de ensino; articulação com a rede pública de ensino; 

6.7) atender às escolas do campo e de 6.7) atender às escolas do campo e de 

comunidades indígenas e quilombolas na comunidades indígenas e quilombolas na 

oferta de educação em tempo integral, com oferta de educação em tempo integral, com 

base em consulta prévia · e informada, base em consulta prévia e informada,· 

considerando-se as peculiaridades locais; considerando-se as peculiaridades locais; 

6.8) garantir a educação em tempo integral 
6.8) garantir a educação em tempo integral 

para pessoas com deficiência, transtornos 
para pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 

habilidades ou superdotação na faixa etária 
ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 

de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, 
17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 

assegurando atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar 

educacional especializado complementar e 

ofertado em salas de recursos multifuncionais 
suplementar ofertado em salas de recursos 

da própria escola 
multifuncionais da própria escola ou em 

ou em instituições 
instituições especializadas; 

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 d_a educação Meta 7: fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as_ etapas e modalidades, com básica em todas as etapas e modalidades, com 
·melhoria do fluxo -escolar .e da aprendizagem . . . . melhoria do fluxo escolar e .da aprendizagem 
'de modo ª' atingir as seguintes médias de modo a atingir as seguintes médias . ' 

'na'cionais para o ldeb: nacionais para o ldeb: 
-- A~-~-. 

METAS PARA O IDEB ·. - . .. ~ - -·- -
IDEB 
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(\ 

' 
Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 
Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal 1 
'"~.' Cotejâmenfo '· 

7.1) estabelecer . e implantar, mediante 
pactuação interfedera tiva, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base 
nacional comum dos currículos, com direitos e META NACIONAL 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento (não incorporada) 
dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e local; 
7.2) assegurar que: 7.2) assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PNE, a) no quinto ano de vigência deste PNE, 
pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental e do ensino alunos (as) do ensino fundamental e do ensino 
médio tenham alcançado nível suficiente de médio tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e aprendizado em relação aos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por 
cento), pelo menos, o nível desejável; cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PNE, b) no último ano de vigência deste PNE, todos 
todos os (as) estudantes do ensino os (as) estudantes do ensino fundamental e do 
fundamental do ·ensino médio tenham 

.. 
ensino médio tenham alcançado nível e 

a.lcançado nível suficiente de aprendizado em suficiente de ap_rendizado em relação aos 
relação aos direitos e objetivos de direitos e objetivos de aprend izagem e 
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% 
de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo (oitenta por cento), pelo menos, o nível 



menos, o nível desejável; 

7.3) constituir, em colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
um conjunto nacional de indicadores de 
avaliação institucional com base no · perfil do 

alunado e do corpo de profissionais da 
educação, nas condições de infraestrutura das 

escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, 
nas características da gestão e em outras 

dimensões relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino; 

7.4} induzir processo contínuo de 

autoavaliação das escolas de educação básica, 

por meio da constituição de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a serem 
fortalecidas, destacando-se a elaboração de 

planejamento estratégico, a melhoria 
contínua da qualidade educacional, a 

formação continuada dos (as) profissionais da 
educação e o aprimoramento da gestão 
democrática; 

7.5} formalizar e executar os planos de ações 

,,.--, 

OBJ 3 (Formação Valorização dos 
Profissionais da Educação): Construir 

mecanismos de avaliação institucional, de 
forma participativa, para melhoria da 

qualidade do ensino; 

OBJ 8 (Financiamento, Gestão Educacional e 

regime de colaboração): Garantir a 
participação da comunidade escolar na 
discussão e elaboração da proposta 

pedagógica, buscando sua avaliação e 

atualização periódica; 

Tema transversal: Gestão democrática, 

controle social e participação (por todas. as 
metas}. 

META NACIONAL PRESENTE EM VÁRIAS 

~ 

desejável; 

7.3) constituir, em colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
um conjunto nacional de indicadores de 

avaliação institucional· com base no perfil do 

alunado e do corpo de profissionais da 
educação, nas condições de infraestrutura das 

escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, 
nas características da gestão e em outras 

dimensões relevantes, considerando as 

especificidades das modalidades de ensino; 

7.4) induzir processo contínuo de 

autoavaliação das escolas de educação básica, 

por meio da constituição de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria contínua 

da qualidade educacional, a formação 

continuada dos (as) profissionais da educação 
e o aprimoramento da gestão democrática; 

7.5) formalizar e executar os planos de ações 



articuladas dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para a educação 
básica pública e às estratégias de apoio 
técnico e financei ro vo ltadas à melhoria da 

gestão educacional, à formação de 

professores e professoras e profissionais de 
serviços e apoio escolares, à ampliação e ao 

desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 
melhoria e expansão da infraestrutura física 

da rede escolar; 

7.6) associar a prestação de assistência 
técnica financeira à fixação de metas 
intermediárias, nos termos estabelecidos 

conforme pactuação voluntária entre os 

entes, priorizando sistemas e redes de ensino 
com ldeb abaixo da média nacional; 

7.7) aprimorar continuamente os 

instrumentos de avaliação da qualidade do 

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

aplicados nos anos finais do ensino 
fundamental, e incorporar o Exame Nacional 
do Ensino Médio, assegurada a sua 

universalização, ê!O. sistema de avaliaç~q da 

educação básica, bem como apoiar o uso dos 
-resultados das avaliações nacionais pelas 

escolas e redes de ensino para a melhoria de 
seus processos e práticas pedagógicas; 

Ir-\ 

METAS DO PLANO MUNICIPAL 

\ 

articuladas dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para a educação 
básica pública e às estratégias de apoio técnico 
e financeiro voltadas à melhoria da gestão 

educacional, à formação de professores· e 

professoras e profissionais de serviços e apoio 

escolares, à ampliação e ao desenvolvimento 

de recursos pedagógicos e à melhoria e 
expansão da infraestrutura física da rede 

escolar; 
7.6) associar a prestação de assistência técnica 

financeira à fixação de metas intermediárias, 
nos termos estabelecidos conforme pactuação 

voluntária entre os entes, priorizando sistemas 

e redes de ensino com ldeb abaixo da média 

nacional; 

7.7) aprimorar continuamente os instrumentos 

de avaliação da qualidade do ensino 

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

anos finais do ensino fundamental, e 
incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, 

assegurada a sua universalização, ao sistema 

de avaliaçã9 .da educação básica, !;>em como 

apoiar o uso dos resultados das avaliações 
nacionais pelas escolas e redes de ensino para 

a melhoria de seus processos e práticas 

pedagógicas; 



7.8) desenvolver indicadores específicos de 
avaliação da qualidade da educação especial, 
bem como da qualidade da educação bilíngue 
para surdos; 
7.9)- orientar as políticas das redes e sistemas 
de ensino, de forma a buscar atingir as metas 
do ldeb, diminuindo a diferença entre as 
escolas com os menores índices e a média 
nacional, garantindo equidade da 
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o 
último ano de vigência deste PNE, as 
diferenças entre as médias dos índices dos 
Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos 
Municípios; 

7.10) fixar, acompanhar e divulgar 
bienalmente os resultados pedagógicos dos 
indicadores do sistema nacional de avaliação 
da educação básica e do ldeb, relativos às 
escolas, às redes públicas de educação básica 
e aos sistemas de ensino da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
assegurando a contextualização desses 
resultados, com relação a indicadores sociais 
relevantes, comq QS de nível socioecor:iô.mico 
das famílias dos (as) alunos (as), e a 
transparência e o acesso público às 
informações técnicas de concepção e 
operação do sistema de avaliação; 

·r"\ ·"' 
7.8) desenvolver indicadores específicos de 
avaliação da qualidade da educação especial, 
bem como da qualidade da educação bilingue 
para surdos; 
7.9) orientar as políticas das redes e sistemas 
de ensino, de forma a buscar atingir as metas 
do ldeb, diminuindo a diferença entre as 
escolas com os menores índices e a média 
nacional, garantindo equidade da 
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o 
último ano de vigência deste PNE, as 
diferenças entre as médias dos índices dos 
Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos 
Municípios; 

7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente 
os resultados pedagógicos dos indicadores do 
sistema nacional de avaliação da educação 
básica e do ldeb, relativos às escolas, às redes 
públicas de educação básica e aos sistemas de 
ensino da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, assegurando a 
contextualização desses resultados, com 
relação a indicadores sociais relevantes, como 
os de nív~I .socioeconômico das. f~mílias dos 
(as) alunos (as), e a transparência e o acesso 
público às informações técnicas de concepção 
e operação do sistema de avaliação; 



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 

í', 

-......: ,.._ 

~:- !'! :.!.' ' 

Média dos resultados em matemática, leit ura 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 

'1.~"!_ 

) 

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: 

<' . ~ ----;-:~" ,- • - ·- ···•. • 1 ·;\;;; r 

- 2015 . :·;, ;·.. -~0113 . : .. ~,,.._ 2021 
438 1 455 1 473 

7.12) incentivar o desenvolvimento, 
se lecionar, 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 -



Tecnologia - INMETRO, e financiamento 
compartilhado, com participação da União 
proporcional às necessidades dos entes 
federados, visando a reduzir a evasão escolar 
e o tempo médio de deslocamento a partir de 
cada situação local; 

7.14) desenvolver pesquisas de modelos 
alternativos de atendimento escolar para a 
população do campo que considerem as 
especificidades locais e as boas práticas 
nacionais e internacionais; 
7.15) universalizar, até o quinto ano de 
vigência deste PNE, o acesso à rede mundial 
de computadores em banda larga de alta 
velocidade e triplicar, até o final da década, a 
relação computador/aluno (a) nas escolas da 
rede pública de educação básica, promovendo 
a utilização pedagógica das tecnologias da 
informação e da comunicação; 
7.16) apoiar técnica e financeiramente a 
gestão escolar mediante transferência direta 
de recursos financeiros à escola, garantindo a 
participação da comunidade escolar no 
planejamento .e . na aplicação dos (eçursos, 
visando à ampliação da transparência e ao 
efetivo desenvolvimento da gestão 
democrática; 
7.17) ampliar programas e aprofundar ações 

f ' ,,--..... 

INMETRO, e financiamento compartilhado, 
com participação da União proporcional às 
necessidades dos entes federados, visando a 
reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação local; 

7.14) desenvolver pesquisas de modelos 
alternativos de atendimento escolar para a 
população do campo que considerem as 
especificidades locais e as boas práticas 
nacionais e internacionais; 
7.15) universalizar, até o quinto ano de 
vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta 
velocidade e triplicar, até o final da década, a 
relação computador/aluno (a) nas escolas da 
rede pública de educação básica, promovendo 
a utilização pedagógica das tecnologias da 
informação e da comunicação; 
7.16) apoiar técnica e financeiramente a 
gestão escolar mediante transferência direta 
de recursos financeiros à escola, garantindo a 
participação da comunidade escolar no 
planejam.eQto e na aplicação . dos recursos, 
visando à ampliação da transparência e ao 
efetivo desenvolvimento da · gestão 
democrática; 
7.17) ampliar programas e aprofundar ações 



de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as 
etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material 
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, 
em cada edifício escolar, garantir a 
acessibilidade às pessoas com deficiência; 

7.19) institucionalizar e manter, em regime de 
colaboração, programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos 

para escolas públicas, visando à equalização 
regional das oportunidades educacionais; 

7.20) prover equipamentos e recursos 
tecnológicos digitais para a utilização 
pedagógica no ambiente escolar a todas as 

escolas públicas da educação básica, criando, 
inclusive, meça.nismos para impleCT"lentação 
das condições necessárias para a 

universalização das bibliotecas nas instituições 

educacionais, com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet; 

f ' ,...--..\ 

de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as 
etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material 
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, 
em cada edifício escolar, garantir a 

acessibilidade às pessoas com deficiência; 

META NACIONAL 

7.20) prover equipamentos e recursos 
tecnológicos digitais para a utilização 
pedagógica no ambiente escolar a todas as 

escolas públicas da educação básica, criando, 
inclusiv~, . mecanismos para . implementação 

das condições necessárias para a 

universalização das bibliotecas nas instituições 

educacionais, com acesso a redes digitais de 

computadores, inclusive a internet; 



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

7.21) a União, em regime de colaboração com 
os entes federados sub nacionais, 
estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos 
contados da publicação desta Lei, parâmetros 
mínimos de qualidade dos serviços da 
educação básica, a serem utilizados como 
referência para infraestrutura das escolas, 
recursos pedagógicos, entre outros insumos 
relevantes, bem como instrumento para 
adoção de medidas para a melhoria da 
qualidade do ensino; 
7.22) informatizar integralmente a gestão das 
escolas públicas e das secretarias de educação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como manter programa 
nacional de formação inicial e continuada para 

o pessoal técnico das secretarias de educação; 
7.23) garanti r políticas de combate à violência 

na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 
ações destinadas à capacitação de educadores 
para detecção dos sinais de suas causas, como 
a violência doméstica e sexual, favorecendo a 
adoção das providências adequadas para 
promover a cpristrução da cultura de paz e um 
ambiente escolar dotado de segurança para a 
comunidade; 

7.24) implementar políticas de inclusão e 
permanência na escola para adolescentes e 

{\ -.. 

META NACIONAL 

7.22) informatizar integralmente a gestão das 
escolas públicas e das secretarias de educação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como manter programa 
nacional de formação inicial e continuada para 

o pessoal técnico das secretarias de educação; 

7.23) garantir políticas de combate à violência 
na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 
ações destinadas à capacitação de educadores 
para detecção dos sinais de suas causas, como 
a violência doméstica e sexual, favorecendo a 
adoção das providências adequadas para 
promoyer a construção da cultu.ra de paz e um 
ambiente escolar dotado de segurança para a 
comunidade; 

7.24) implementar políticas de inclusão e 
permanência na escola para adolescentes e 



jovens que se encontram em regime de 
liberdade assistida e em situação de rua, 
assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

·Ado lescente; 
7.25) garantir nos currículos escolares 
conteúdos sobre a história e as culturas afro
brasileira e indígenas e implementar ações 
educacionais, nos termos das Leis nºs 10.639, 
de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de 
março de 2008, assegurando-se a 
implementação das respectivas diretrizes 
curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a 
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, 
equipes pedagógicas e a sociedade civil; 
7.26) consolidar a educação escolar no campo 
de populações tradicionais, de populações 
itinerantes e de comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando a articulação entre 
os ambientes escolares e comunitários e 
garantindo: o desenvolvimento sustentável e 
preservação da identidade cultural; a 
participação. d.a comunidade na defjnição do 
modelo de organização pedagógica e de 
gestão das instituições, consideradas as 
práticas socioculturais e as formas particulares 
de organização do tempo; a oferta bilíngue na 
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jovens que se encontram em regime de 
liberdade assistida e em situação de rua, 
assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 
12. (DESIGUALDADES, DISCRIMINAÇÕES E 1 7.25) garantir nos currículos escolares 
DIVERSIDADES). Elaborar um plano de conteúdos sobre a história e as culturas afro-

formação na temática História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, para promover 
a capacitação dos Profissionais da 
Educação de todos os níveis de ensino 
visando implementar a Lei Federal 
10.639/2003 em dois anos. 

brasileira e indígenas e implementar ações 
educacionais, nos termos das Leis nºs 10.639, 
de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de 
março de 2008, assegurando-se a 
implementação das respectivas diretrizes 
curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a 
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, 
equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

META NACIONAL 



educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental, em língua materna das 
comunidades indígenas e em língua 
portuguesa; a reestruturação e a aquisição de 
equipamentos; a oferta de programa para a 
formação inicial e continuada de profissionais 
da educação; e o atendimento em educação 
especial; 

7 .27) desenvolver currículos e propostas 
pedagógicas específicas para educação escolar 
para as escolas do campo e para as 
comunidades indígenas e quilombolas, 
incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades 
e considerando o fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua materna de cada 
comunidade indígena, produzindo e 
disponibilizando materiais didáticos 
específicos, inclusive para os (as) alunos (as) 
com deficiência; 

7.28) mobilizar as famílias e setores da 
sociedade civil, articulando a educação formal 
com experiências de educação popular e 
cidadã, corr:i QS propósitos de que. a. educação 
seja assumida como responsabilidade de 
todos e de ampliar o controle social sobre o 
cumprimento das políticas públicas 
educacionais; 

0 (\ 

META NACIONAL 

7.28) mobilizar as famílias e setores da 
sociedade civil, articulando a educação formal 
com experiências de educação popular e 
cidad~1 .com os propósitos C:le. que a educação 
seja assumida como responsabilidade de todos 
e de ampliar o controle social sobre o 
cumprimento das políticas públicas 
educacionais; 



7.29) promover a articulação dos programas 
da área da educação, de âmbito local e 
nacional, com os de outras áreas, como saúde, 
trabalho e emprego, assistência social, 
esporte e cultura, possibilitando a criação de 
rede de apoio integral às famílias, como 
condição para a melhoria da qualidade 
educacional; 

7.30) universalizar, mediante articulação 
entre os órgãos responsáveis pelas áreas da 
saúde e da educação, o atendimento aos (às) 

estudantes da rede escolar pública de 
educação básica por meio de ações de 
prevenção, promoção e atenção à saúde; 
7.31) estabelecer ações efetivas 
especificamente voltadas para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde e 
à integridade física, mental e emocional dos 
(das) profissionais da educação, como 
condição para a melhoria da qualidade 
educacional; 

7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e 
financeira da União, em articulação com o 
sistema nçicjonal de avaliação, . o.s sistemas 
estaduais de avaliação da educação básica, 
com participação, por adesão, das redes 
municipais de ensino, para orientar as 
políticas públicas e as práticas pedagógicas, 
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7.29) promover a articulação dos programas 
da área da educação, de âmbito local e 
nacional, com os de outras áreas, como saúde, 
trabalho e emprego, assistência socia l, esporte 
e cultura, possibilitando a criação de rede de 
apoio integral às famílias, como condição para 
a melhoria da qualidade educacional; 

7.30) universalizar, mediante articulação entre 
os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e 
da educação, o atendimento aos (às) 

estudantes da rede escolar pública de 
educação básica por meio de ações de 
prevenção, promoção e atenção à saúde; 

7.31) estabelecer ações efetivas 
especificamente voltadas para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 
integridade física, mental e emocional dos 
(das) profissionais da educação, como 
condição para a melhoria da qualidade 
educacional; 

7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e 
financeira da União, em articulação com o 
sistema nacional .de avaljação, os sistemas 
estaduais de avaliação da educação básica, 
com participação, por adesão, das redes 
municipais de ensino, para orientar as políticas 
públicas e as práticas pedagógicas, com o 
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com o fornecimento das informações às fornecimento das informações às escolas e à 

escolas e à sociedade; sociedade; 

7.33) promover, com especial ênfase, em 7.33) promover, com especial ênfase, em 

consonância com as diretrizes do Plano consonância com as diretrizes do Plano 

Nacional do Livro e· da Leitura, a formação de ·Nacional do livro e da Leitura, a formação de 

leitores e leitoras e a capacitação de leitores e leitoras e a capacitação de 

professores e professoras, bibliotecários e professores e professoras, bibliotecários e 

bibliotecárias e agentes da comunidade para bibliotecárias e agentes da comunidade para 
atuar como mediadores e mediadoras da atuar como mediadores e mediadoras da 

leitura, de acordo com a especificidade das leitura, de acordo com a especificidade das 
diferentes etapas do desenvolvimento e da diferentes etapas do desenvolvimento e da 
aprendizagem; aprendizagem; 
7.34) instituir, em articulação com os Estados, META NACIONAL 
os Municípios 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 META NACIONAL 
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 7.36) estabelecer políticas de estímulo às 
escolas q.ue melhorarem o desempenho no . . . . escolas que melhorarem . a desempenho no 
ldeb, de modo a valorizar o mérito do corpo ldeb, de modo a valorizar o mérito do corpo 
docente, da direção e da comunidade escolar. docente; da direção e da comunidade escolar. 

Meta 8: elevar a escolaridade média da Meta 8: elevar a escolaridade média da 
população de 18 (dezoito) a 29 (vinte. e nove) população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 



anos, de modo a alcançar,· no mínimo, 12 

(doze) anos de: estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para a's popu lações do 

campo, da região de menor escolaridàde no 

J>aís,.'e do.s 25% (vinte e cinco por cento) ·mais 

po~Jes~ ·e igualar ·a escoláf-idad·e média entre 

negfos e não negros deªarados à Fundação 

Insti tuto "Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE. 

n ~ 

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. 

1 Estratégias Plâno Nacional:< li Estratégias Plano Municipa l ~li Cb tejamentó 1 '. '-* ·• · 1 

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, 

associados. 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 

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 

popu lacionais 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 



fundamental e médio; 

8.4) expandir a oferta gratuita de educação 
profissional técnica por parte das entidades 
privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao ·sistema sindical, de 
forma concomitante ao ensino ofertado na 
rede escolar pública, para os segmentos 
populacionais considerados; 
8.5) promover, em parceria com as áreas de 
saúde e assistência social, o acompanhamento 
e o monitoramento do acesso à escola 
específicos para os segmentos populacionais 
considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios para a 
garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a 
ampliação do atendimento desses (as) 
estudantes na rede pública regular de ensino; 

8.6) promover busca ativa de jovens fora da 
escola pertencentes aos segmentos 
populacionais considerados, em parceria com 
as áreas de assistência social, saúde e 
proteção à juventude. 

r 

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

--..._ 

fundamental e médio; 

8.4) expandir a oferta gratuita de educação 
profissional técnica por parte das entidades 
privadas de serviço social e de formação 
profissional · vinculadas ao sistema sindical; de 
forma concomitante ao ensino ofertado na 
rede escolar pública, para os segmentos 
populacionais considerados; 
8.5} promover, em parceria com as áreas de 
saúde e assistência social, o acompanhamento 
e o monitoramento do acesso à escola 
específicos para os segmentos populacionais 
considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios para a garantia 
de frequência e apoio à aprendizagem, de 
maneira a estimular a ampliação do 
atendimento desses (as) estudantes na rede 
pública regular de ensino; 



Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventà e três inteiros e cinco décimos 
por cento) até 2015 e, até o fina l da vigência 
deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa 
de analfábetismo funcional: 

f ' 

1. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). 
Estabelecer programas, visando 
alfabetizar jovens, adultos e idosos, de 
modo a reduzir a taxa de analfabetismo 
para índicés abaixo de 1% até 2020 

~ 

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. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento 1 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação 2. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). 
de jovens e adultos a todos os que não Assegurar e ampliar a oferta pública e 
tiveram acesso à educação básica na idade gratuita de Educação de Jovens e Adultos, 
própria; equivalente ao Ensino Fundamental e Médio 

9.2) rea lizar 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 alfab.etização de 
jovens e adultos com garantia de continuidade 
da escolarização básica; 

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. 

9.3) fmplementar ações de alfabetização de 
jovens e adultos com garantia de continuidade 
da escolarização básica; 



9.4) criar benefício adicional no programa 
nacional de transferência de renda para 

jovens e adultos que frequentarem cursos de 
alfabetização; 

9.5) realizar chamadas publicas regulares para 

educação de jovens e adultos, promovendo-se 
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 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 meio de programas suplementares de 
transporte, alimentação e saúde, inclusive 

atendimento oftalmológico e fornecimento 
gratuito de óculos, em articulação com a área 
da saúde; 

9.8) assegurar a oferta de educação de jovens 
e adultos, nas etapas de ensino fundamental e 

médio, às pessoas privadas de liberdade em 

todos . . os estabelecimentos penais, 
assegurando-se formação específica dos 

professores e das professoras e 
implementação de diretrizes nacionais em 
regime de colaboração; 

/' 

16. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -
EJA). Articular as políticas de educação de 

jovens e adultos com outras áreas como 
saúde, esporte, assistência social e cultura, 

fortalecendo o atendimento em rede 

") 

META NACIONAL 

9.5) realizar chamadas públicas regulares para 

educação de jovens e adultos, promovendo-se 

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 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 

meio de programas suplementares de 
transporte, alimentação e saúde, inclusive 

atendimento oftalmológico e fornecimento 
gratuito de óculos, em articulação com a área 

da saúde; 

9.8) assegurar a oferta de educação de jovens 
e adultos, nas etapas de ensino fundamental e 

médio, às pessoas privadas de liberdade em 

todos os estabelecimentos penais, . 

assegurando-se formação específica dos 

professores e das · professoras e 
implementação de diretrizes nacionais em 

regime de colaboração; 



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 compatibilização da jornada 

de trabalho dos empregados e das 

empregadas com a oferta das ações de 

alfabetização e de educação de jovens e 

adultos; 

9.11) implementar programas de capacitação 
tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos 
níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos (as) com deficiência, articulando os 
sistemas de ensino, a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, as universidades, as cooperativas 
e as associações, por meio de ações de 

extensão desenvolvidas em centros 

vocac;io.nais tecnológicos, . com tecnolo_gias 
assistivas que favoreçam a efetiva inclusão 

social e produtiva dessa população; 

,..-...._ ,--.,1 

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 compatibilização da jornada 

de trabalho dos empregados e das empregadas 

com a oferta das ações de alfabetização e de 

educação de jovens e adultos; 

9.11) implementar programas de capacitação 

tecnológica da população jovem e adulta, 
direcionados para os segmentos com baixos 

níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos (as) com deficiência, articulando os 
sistemas de ensino, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
as universidades, as cooperativas e as 

associações, por meio de ações de extensão 

desenvolvidas em centros vocacionais 

_tecnológicos, _com te.enologias assistivas qµe 

favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva 

dessa população; 



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. 

1~~et~ 10: oferecer, n"[ mínimo, 25% (vinte_.e 
~111co por cento) das. matrículas de educaçao 
de' jovens e adultos: nos'· ensinos fundamental 

l?~~~dio, na fo~[iá.'integrada à educação 
prófis~sional. 

I · '\ 

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. 

[Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento .· .-, ] 

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 

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~t,rículas 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 



escolaridade do trabalhador e da 
trabalhadora; 

10.3) fomentar a integração da educação de 

jovens e adultos com a educação profissional, 
em_ cursos planejados, de acordo com as 

características do público da educação de 

jovens e adultos e considerando as 
especificidades das populações itinerantes e 

do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas, inclusive na modalidade de 
educação a distância; 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais 
dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à 
educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; 

10.5) implantar programa nacional de 

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 
educação profissional, garantindo 

acessibilidade à pessoa com deficiência; 

10.6) . estimular a diversificação curricular da 

educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo 
do trabalho e estabelecendo inter-relações 
entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do 

f ' ~ 

trabalhador e da trabalhadora; 

10.3) fomentar a integração da educação de 

jovens e adultos com a educação profissional, 

em cursos planejados, de acordo com as 

características do público da educação de 

jovens e adultos e considerando as 

especificidades das populações itinerantes e 
do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas, inclusive na modalidade de 

educação a distância; 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais 
dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à 
educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; 

META NACIONAL 

.10.6) estimular a diversificação curricular da 
educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo · 

do trabalho e estabelecendo inter-relações 

entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do 



trabalho, da tecnologia e da cultura e 
cidadania, de forma a organizar o tempo e o 
espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos e alunas; 

10.7) fomentar a produção de material 
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 
educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; 

10.8) fomentar a oferta pública de formação 
inicia l e continuada para trabalhadores e 
trabalhadoras articulada à educação de jovens 
e adultos, em regime de colaboração e com 
apoio de entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e 
de entidades sem (in.s lucrativos de 
atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade; 

10.9) institucionalizar programa nacional de 
assistência ao estudante, compreendendo 

r , f"""'"\ 

trabalho, da tecnologia e da cultura e 
cidadania, de forma a organizar o tempo e o 
espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos e alunas; 

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 
político-pedagógicas, considerando as faixas metodologias específicas, os instrumentos de 
de idade, em conformidade com as avaliação, o acesso a equipamentos e 
peculiaridades da etapa do ciclo de vida em laboratórios e a formação continuada de 
que se encontram docentes das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos articulada à 
5. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA). 1 educação profissional; 
Assegurar o fornecimento de material 
didático pedagógico aos alunos e 
professores, de acordo com suas 
especificidades, bem como materiais de 
incentivo à leitura. 

10.8) fomentar a oferta pública de formação 
inicial e continuada para trabalhadores e 
trabalhadoras articulada à educação de jovens 
e adultos, em regime de colaboração e com 
apoio de entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e de 
entidades sem fins !uçrativos de atendimeritp à 
pessoa com deficiência, com atuação exclusiva 

na modalidade; 

META NACIONAL 



f ' ~ 

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) orient ar 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. 

M et a 11: triplicar as matrículas da educação Meta 11: triplicar as matrículas da educação 

pfofissional técnica de nível médio, profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo assegurando a qualidade da oferta e pelo 

merws 50% (cinquenta por cento) da . . . . menos 50% (cinquenta por cento) da expansão 

expansão no. segmento público no segmento público 

1 Est ratégias Plano Nacional: · li Estratégias Plano Municipal li~ .. Cotej amento 1 
11.1) expandir · as matrículas de educação META NACIONAL 



profissional técnica de nível médio na Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, levando em consideração a 
responsabilidade dos Institutos na ordenação 

territorial, · sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais e 

regionais, bem como a interiorização da 

educação profissional; 

11.2) fomentar a expansão da oferta de 

educação profissional técnica de nível médio 
nas redes públicas estaduais de ensino; 

11.3) fomentar a expansão da oferta de 
educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação a distância, com a 

finalidade de ampliar a oferta e democratizar 

o acesso à educação profissional pública e 

gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

11.4) estimular a expansão do estágio na 
educação profissional técnica de nível médio e 

do ensino médio regular, preservando-se seu 
caráter pedagógico integrado ao itinerário 
fo rmativo do aluno, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade 

profissional, à contextuçili.zação curricular e ao. 

desenvolvimento da juventude; 

11.5) · ampliar a oferta de programas de 

reconhecimento de saberes para fins de 
certificação profissional em nível técnico; 

r--.. ~ 

META NACI ONAL 

META NACIONAL 

11.4) estimular a expansão do estágio na 

educação profissional técnica de nível médio e 
do ensino médio regular, preservando-se seu 
caráter pedagógico integrado ao itinerário 

formativo do aluno, visando à formação de 

qualificações próprias da atividade profissional, 

à contextualizçiç~o curricular ~ ao 

desenvolvimento da juventude; 

META NACIONAL 

~' 
1 



{', ,,.........__ 

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas META NACIONAL 
de educação profissional técnica de nível 
médio pelas entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e 
entidades sem fins lucrativos de atendimento 
à pessoa com deficiência, com atuação 
exclusiva na modalidade; 
11.7) expandir a oferta de financiamento META NACIONAL 
estudantil à educação profissional técnica de 
nível médio oferecida em instituições privadas 
de educação superior; 
11.8) institucionalizar sistema de avaliação da META NACIONAL 
qualidade da educação profissional técnica de 
nível médio das redes escolares públicas e 
privadas; 
11.9) expandir o atendimento do ensino META NACIO NAL 
médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e 
para as comunidades indígenas e quilombolas, 
de acordo com os seus interesses e 
necessidades; 
11.10) expandir a oferta de educação META NACIONAL 
profissional técnica de nível médio para as 
pessoas com deficiência, transtornos globais .. . . . . . . 
do desenvolvimento e altas habilidades ou 
su perdotação; 
11.11) elevar gradualmente a taxa de 11.11) elevar gradualmente a taxa de 
conclusão média dos cursos técnicos de nível conclusão média dos cursos técnicos de nível 



médio na Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica para 90% 
(noventa por cento) e elevar, nos cursos 
presenciais, a relação de alunos (as) por 
professor para 20 (vinte); 
11.12) elevar gradualmente o investimento 
em programas de assistência estudantil e 
mecanismos de mobilidade acadêmica, 
visando a garantir as condições necessárias à 
permanência dos (as) estudantes e à 
conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 
11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais 
e regionais no acesso e permanência na 
educação profissional técnica de nível médio, 
inclusive mediante a adoção de políticas 
afirmativas, na forma da lei; 

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

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

,,........ 
f 

2. Articular, junto aos órgãos envolvidos 
uma periódica revisão e adequação à( 
exigências para o desenvolvimento de 
cursos básicos, técnicos e superiores da 
educação profissional, observadas as 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 



{'. -~ 

(vinte e quatro) anos, assegurada ª. qualid. ade 1 1 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expan~ão para, pelo menos, 40% da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrícula·s; no (quarenta por cento) das novas matrículas, no 
segmento público.. · segmento público. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li ~· Cotejamento 1 

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 1 1 META NACIONAL 
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~ic:> 
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, 

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presencia is nas 
universidades públicas para 90% (noventa por 
cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas 



um terço das vagas em cursos noturnos e 
elevar a relação de estudantes por professor 
(a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de 
aproveitamento de créditos e inovações 
acadêmicas que valorizem a aquisição de 
competências de nível superior; 

f ' 

12.4) fomentar a oferta de educação superior 5. (EDUCAÇÃO SUPERIOR). Estabelecer 
pública e gratuita prioritariamente para a parcerias, entre as escolas Municipais e 
formação de professores e professoras para a Estaduais e as Instituições de Ensino Superior 
educação básica, sobretudo nas áreas de para a criação de equipes multidisciplinares 
ciências e matemática, bem como para (Psicopedagogas, Assistentes Sociais, 
atender ao défice de profissionais em áreas Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, Terapeutas 
específicas; Ocupacionais), para o atendimento da 

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de 
assistência estudantil dirigidas aos (às) 
estudantes de instituições públicas, bolsistas 
de instituições privadas de educação superior 
e beneficiários do Fundo de Financiamento 
Estudant il - FIES, de que trata a Lei n2 10.260, 
de 12 de julho de 2001, na educação superior, 
de modo a reduzir as desigualdades étnico
raciais e ampliar a~ taxas de acessq .e 
permanência na educação superior de 
estudantes egressos da escola pública, 
afrodescendentes e indígenas e de estudantes 
com deficiência, transtornos globais do 

Educação Infantil ao Ensino Médio; 

.......,, 

em cursos noturnos e elevar a relação de 
estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), 
mediante estratégias de aproveitamento de 
créditos e inovações acadêmicas que va lorizem 
a aquisição de competências de nível superior; 

12.4) fomentar a oferta de educação superior 
pública e gratuita prioritariamente para a 
formação de professores e professoras para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, bem como para 
atender ao défice de profissionais em áreas 
específicas; 

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de 
assistência estudantil dirigidas aos (às) 
estudantes de instituições públicas, bolsistas 
de instituições privadas de educação superior e 
beneficiários do Fundo de Financiamento 
Estudantil - FIES, de que trata a Lei n2 10.260, 
de 12 de julho de 2001, na educação superior, 
de modo a reduzir as desigualdades étnico
raciais e anwJiar as taxas de .açesso e 
permanência na educação superior de 
estudant es egressos da escola pública, 
afrodescendentes e indígenas e de estudantes 
com deficiência, transtornos globais do 



n ") 

desenvolvimento e altas habilidades ou desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, de forma a apoiar seu sucesso superdotação, de forma a apoiar seu sucesso 

acadêmico; acadêmico; 

12.6) expandir o financiamento estudantil por META NACIONAL 

meio do Fundo de Financiamento Estudantil -
FIES, de que trata a Lei nº 10.2601 de 12 de 
julho de 2001, com a constituição de fundo 
garantidor do financiamento, de forma a 
dispensar progressivamente a exigência de 
fiador; 

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 cento) do total de créditos 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 projetos de extensão universitária, orientando 

sua ação, prioritariamente, para áreas de melhoria da qualidade de vida da população, sua ação, prioritariamente, para áreas de 

grande pertinência social; valorizadas e respeitadas as características e grande pertinência social; 
necessidades locais e regionais; 

12.8) ampliar a oferta de estágio como parte 12.8) ampliar a oferta de estágio como parte 

da formação na educação superior; da formação na educação superior; 

12.9) ampliar a participação proporcional de 12.9) ampliar a participação proporcional de 
grupos historicamente desfavorecidos na grupos historicamente desfavorecidos na 
educação superior, inclusive mediante a educação superior, inclusive mediante a 

. adoção de políticas afirmativas, na forma .da . . . . adoção de p.olíticas afirmativas, na forma da 
lei; lei; 
12.10) assegurar condições de acessibilidade· 6. (EDUCAÇÃO SUPERIOR). Implementar 12.10) assegurar · condições de acess ibilidade 
nas instituições de educação superior, na programas informativos e de incentivo ao nas instituições de educação superior, na 
forma da legislação; jovem do ensino médio de escola pública forma da legislação; 



12.11) fomentar estudos e pesquisas que 
analisem a necessidade de articulação entre 
formação, currículo, pesquisa e mundo do 
trabalho, considerando as necessidades 
econômicas, sociais e culturais do País; 

12.12) consolidar e ampliar programas e 
ações de incentivo à mobilidade estudantil e 
docente em cursos de graduação e pós-
graduação, em âmbito nacional e 
internacional, tendo em vista o 
enriquecimento da formação de nível 
superior; 

12.13) expandir atendimento específico a 
populações do campo e comunidades 
indígenas e quilombolas, em relação a acesso, 
permanência, conclusão e formação de 
profissionais para atuação nessas populações; 

12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta 
de formação de .pessoal de nível superior, 
destacadamente a que se refere à formação 
nas áreas de ciências e matemática, 
considerando as necessidades do 
desenvolvimento do País, a inovação 

,r\. 

sobre cursos e profissões, ofertas e vagas, 
políticas de amparo e/ou financiamento ao 
estudante universitário no que se refere ao 
acesso e permanência no ensino superior; 

.~ 

12.11) fomentar estudos e pesquisas que 
analisem a necessidade de articulação entre 
formação, currículo, pesquisa e mundo do 
trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais do País; 
12.12) consolidar e ampliar programas e ações 
de incentivo à mobilidade estudantil e docente 
em cursos de graduação e pós-graduação, em 
âmbito nacional e internacional, tendo em 
vista o enriquecimento da formação de nível 
superior; 

12.13) expandir atendimento específico a 
populações do campo e comunidades 
indígenas e quilombolas, em relação a acesso, 
permanência, conclusão e formação de 
profissionais para atuação nessas populações; 

12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta 
de formação . de pessoal . de nível. superior, 
destacadamente a que se refere à formação 
nas áreas de ciências e matemática, 
considerando as necessidades do 
desenvolvimento do País, a inovação 

li 
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tecnológica e a melhoria da qualidade da tecnológica e a melhoria da qualidade da 

educação básica; educação básica; 

12.15} institucionalizar programa de 12.15) institucionalizar programa de 
composição de acervo digital de referências composição de acervo digital de referências 
bibliográficas e audiovisuais para os cursos de bibliográficas e audiovisuais para os cursos· de 
graduação, assegurada a acessibilidade às graduação, assegurada a acessibilidade às 
pessoas com deficiência; pessoas com deficiência; 
12.16) consolidar processos se letivos META NACIONAL 
nacionais e regionais para acesso à educação 
superior como forma de superar exames 
vestibulares isolados; 

12.17) estimular mecanismos para ocupar as 12.17) estimular mecanismos para ocupar as 
vagas ociosas em cada período letivo na vagas ociosas em cada período letivo na 
educação superior pública; educação superior pública; 
12.18) estimular a expansão e reestruturação META NACIONAL 
das instituições de educação superior 
estaduais e municipais cujo ensino seja 
gratuito, por meio de apoio técnico e 
financeiro do Governo Federal, mediante 
termo de adesão a programa de 
reestruturação, na forma de regulamento, que 
considere a sua contribuição para a ampliação 
de vagas, a capacidade fiscal e as 
necessidades dos . sistemas de ensino . dos . . . ' .. 
entes mantenedores na oferta e qualidade da 

·educação básica; 

12.19) reestruturar com ênfase na melhoria META NACIONAL 
de prazos e qualidade da decisão, no prazo de 



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 n2 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 po!ít!ca e 
estratégias nacionais de ciência, tecnologia e 
inovação. 

Meta 13: elevar a qualídade da educação 
superior e ampliar ª groporção de mestres e 

(\ -

META NACIONAL 

META NACIONAL 

Meta 13: elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e 
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doutores do corpo docente em efetivo doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de. educação exercício no conjunto do sistema de educação 
superior para 75% (setenta e cinc;o por cento), superior para 75% (setenta e cinco por cento), 
sendo~. do t Ótal, no mínimo, 35% (trinta e sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco 

cinco por cento) doutores. -~- por cento) doutores. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal l~I =======c=ot=e=ja=m=e=n=t=o=====~, 
13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de META NACIONAL 
Avaliação da Educação Superior - SINAES, de 
que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004, fortalecendo as ações de avaliação, 
regu lação e supervisão; 

13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional META 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 META NACIONAL 
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 qualificação e a dedicação do 
corpo docente; . . · . · · · . · . 

13.4) promover a melhoria da qualidade dos .META NACIONAL 
cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio 
da aplicação de instrumento próprio de 



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 
Desempenho de Estudantes - ENADE aplicado 
ao final do primeiro ano do curso de 
graduação pelo Exame Nacional do Ensino 
Médio - ENEM, a fim de apurar o valor 
agregado dos cursos de graduação; 

13.7) fomentar a formação de consórcios 
entre instituiçõ.es públicas de edµcação 
superior, com vistas a potencializar a atuação 
regional, inclusive · por meio de plano de 
desenvolvimento institucional integrado, 
assegurando maior visibilidade nacional e 

r · 
---

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 



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

r r\ 

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 S (cinco) 
anos, pelo menos 60% (sessent a 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· 

1 
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1 Estratégias Plano Nacional: li ~Est_rat~gias Plano Municipal li 
·~i~Ji 

Cotejam ento · 
., 

1 ... ._, 
" 

14.1) expandir o financiamento da pós- META NACIONAL 

graduação stricto sensu por meio das agências 
oficiais de fomento; 
14.2) estimular a integração e a atuação META NACIONAL 

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 META NACIONAL 
meio do Fies à pós-graduação stricto sensu; 
14.4) expandir a oferta de cursos de pós- 14.4) expandir a oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu, utilizando inclusive graduação stricto sensu, utilizando inclusive 
metodologias, recursos e tecnologias de metodologias, recursos e tecnologias de 
educação a distância; educação a distância; 
14.5) implementar ações para reduzir as 14.5) implementar ações para reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e regionais e para desigualdades étnico-raciais e regionais e para 
favorecer o acesso das populações do campo favorecer o acesso das populações do campo e 
e das comunidades indígenas e quilombolas a das comunidades indígenas e quilombolas a 
programas de mestrado e doutorado; programas de mestrado e doutorado; 
14.6) ampliar a oferta de programas de pós- META NACIONAL 
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 14.7) manter e expandir programa de acervo 
digital de referências bibliográficas para os digital de referências bibliográficas para os 
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cursos de pós-graduação, assegurada a cursos de pós-graduação, assegurada a 

acessibilidade às pessoas com deficiência; acessibilidade às pessoas com deficiência; 

14.8) estimular a participação das mulheres 14.8) estimular a participação das mulheres 

nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em 

·particular aqueles ·ligados às áreas de particular aqueles ligados às áreas de· 

Engenharia, Matemática, Física, Química, Engenharia, Matemática, Física, Química, 

Informática e outros no campo das ciências; Informática e outros no campo das ciências; 

14.9) consolidar programas, projetos e ações META NACIONAL 
que objetivem a internacionalização da 
pesquisa e da pós-graduação brasileiras, 
incentivando a atuação em rede e o 
fortalecimento de grupos de pesquisa; 
14.10) promover o intercâmbio científico e META NACIONAL 
tecnológico, nacional e internacional, entre as 
instituições de ensino, pesquisa e extensão; 
14.11) ampliar o investimento em pesquisas META NACIONAL 
com foco em desenvolvimento e estímulo à 
inovação, bem como incrementar a formação 
de recursos humanos para a inovação, de 
modo a buscar o aumento da competitividade 
das empresas de base t ecnológica; 

14.12) ampliar o investimento na formação de META NACIONAL 
doutores de modo a atingir a proporção de 4 
(quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes; . . . . . . . . 
14.13) aumentar qualitativa e META NACIONAL 
quantitat ivamente o desempenho cient ífico e 
tecnológico do País e a competitividade 
internacional da pesquisa brasileira, 



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 
registro de patentes. 

Meta·lS: garantir, em regime de co laboração 

entre "à União, os ~stados, o Distrito Federal e 
os tviunjcípios, no prazo de 1 (um) ano de 
vigê.~ciâ ""deste PNE, política ·" nacional de 

formação dos profissionais da, educação - dê . ~ - ' ' ., 

que tratam, os incisos 1, li e Ili do caput do art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e 

as professoras da educação básica possuam 

fo rmação esp~dfiéa de nível superior: obtida 
em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam. 

r ) 

1. (FORMAÇÃO 

PROFISSIONAIS 

E 
DA 

VALORIZAÇÃO 

EDUCAÇÃO). 

~ 

META NACIONAL 

META NACIO NAL 

oo~ Meta 15: garantir, em regime de colaboração 

Da•I entre a União, os Estados, o Distrito Federa l e 

os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de 
vigência deste PNE, política nacional de 

formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos 1, li e Ili do caput do art. 61 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

condições efetivas para que, no prazo de ( 

anos, todos os Professores em exercício nc 
município tenham formação em nível superio 

correspondente à sua área de atuaçãc 
profissional; 

assegurado que todos os · professores e as 

professoras da educação básica possuam 

formação · específica de nível super ior, obtida 

em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 
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1 Estratégias Plano Nacional: ,,, li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento ~ 1 

15.1) atuar, conjuntamente, com base em 
plano estratégico que apresente diagnóstico 
das necessidades de. formaçã.o 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 M unicípios, e 
defina obrigações recíprocas entre os 
partícipes; 
15.2) consolidar o financiamento estudant il 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 · ºplat aforma 
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 

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 apr imorar a 
formação de profissionais para atuar no 
magistério da educação básica; 

15.4) consolidar e ampliar plataforma 

eletrônic~ 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 



eletrônicos; 

15.5) implementar programas específicos para 

formação de profissionais da educação para as 
escolas do campo e de comunidades indígenas 
e quilombolas e para a educação especial; · 

15.6) promover a reforma curricular dos 
cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no 

aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga 
horária em formação geral, formação na área 
do saber e didática específica e incorporando 

as modernas tecnologias de informação e 
comunicação, em articulação com a base 

nacional comum dos currículos da educação 

básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 
3.2 e 3.3 deste PNE; 

15.7) garantir, por meio das funções de 

avaliação, regulação e supervisão da educação 

superior, a plena implementação das 
respectivas diretrizes curriculares; 

15.8) valorizar as práticas de ensino e os 
estágios .nos cursos de formação de nível 

médio e superior dos profissionais da 

educação, visando ao trabalho sistemático de 
articulação entre a formação acadêmica e as 

demandas da educação básica; 

n 

9. {FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Adequar e 

aperfeiçoar o currículo nos cursos de 

formação de professores e gestores, no que 
se refere, sobretudo a: 

a) Educação Infantil; 
b) Educação Especial; 
c) Educação de Jovens e Adultos; 

d) Questões étnico-racia is e de orientação 
sexual e temas discriminatórios; 

e) Educação ambiental; 
f) Ensino fundamental; 

g) Ensino médio. 

() 

eletrônicos; 

15.5) implementar programas específicos para 

formação de profissionais da educação para as 
escolas do campo e de comunidades indígenas 

·e quilombolas e para a educação especial; 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos 

de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no 

aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga 

horária em formação geral, formação na área 
do saber e didática específica e incorporando 
as modernas tecnologias de informação e 
comunicação, em articulação com a base 

nacional comum dos currículos da educação 

básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 
3.2 e 3.3 deste PNE; 

15. 7) garantir, por meio das funções de 

avaliação, regulação e supervisão da educação 

superior, a plena implementação das 
respectivas diretrizes curriculares; 

15.8) valorizar as práticas de ensino e os 

estágios nos cursos de . formação de. nível 

médio e superior dos profissionais da 

educação, visando ao trabalho sistemático de 

articulação entre a formação acadêmica e as 

demandas da educação básica; 



15.9) implementar cursos e programas 
especiais para assegurar formação específica 
na educação superior, nas respectivas áreas 
de atuação, aos docentes com formação de 
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 
respectivas áreas de atuação, dos (as) 
profissionais da educação de outros 
segmentos que não os do magistério; 
15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de 
vigência desta Lei, política nacional de 
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; 

15.12) instituir programa de concessão de 
bolsas de estudos para que os professores de 
idiomas das escolas públicas de educação 
básica realizem estudos de imersão e 
aperfeiçoamento nos . países . que tenham 
como idioma nativo as línguas que lecionem; 
15.13) desenvolver · modelos de · formação 
docente para a educação profissional que 
valorizem a experiência prática, por meio da 

n ,.-...... 
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15.9) implementar cursos e programas 
especiais para assegurar formação específica 
na educação superior, nas respectivas áreas de 
atuação, aos docentes com formação de 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 respectivas áreas 
de atuação, dos (as) profissionais da educação 
de outros segmentos que não os do 
magistério; 
15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de 
vigência desta Lei, política nacional de 
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; 

META NACIONAL 

META NACIONAL 



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 nível de pós-graduação, 

50%.(dríquenta por céntqJ dás professores da 
educaÇão básica, at é o último ano de vigêncià 

deste PNE, e · garantir a todos (as) os (as) 

prol isslonais da educação básica formação 
cont inuada em sua · área de atuação, .. 
consid~.rando as necessidades, demandas e 
cohtêk'tualizações dos sist êmas de ensino. 

,,-.. 
( 

10. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Ensejar 

esforços para a ampliação de cursos de 

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

11. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). 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; 

~ 

Meta 16: formar, em nível de pó's-gradua.ção, 

50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência 

deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) 

profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

[Estratégjas Pia.no Nacional: . " ' li Estratégias Plano Municipal li' "" Cotejamento 1 

16.1) realizar, em regime de co laboração, o 
planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação 

continuada e fomentar a respectiva oferta por 
parte das inst ituições públicas de educação 

superior, _de forma orgânica _e. articu lada às 
políticas 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 

5. (FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO). Assegurar a 

oferta permanente de cursos de formação 
continuada para os profissionais da educação, 

nos três períodos, com vagas compatíveis 
com · número de funcionários nas diferentes 
áreas de atuação, buscando sua integração; 

16.1) realizar, em regime de colaboração, o 

planejamento est ratégico para 

dimensionamento da demanda por formação 
continuada e fomentar a respectiva oferta por 

parte das instituições púb licas 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 cu lturais, 
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 
educação básica; 
16.6) fortalecer a formação dos professores e 
das professora s 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 



e da instituição de programa nacional de 
disponibilização de recursos para acesso a 
bens culturais pelo magistério público. 

Meta 17: valorizâr os (as) prôfissionais do 
magistério das. reaes públicas de educação 
básf~ai dé forma a eqüiparar ·seu rendimento 
médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até.o final do sexto 
ano de vigêricia deste ~NE. ·-·-· - ~- __ ..., 

(') /"\ 

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. 

1 Estratéglas Plano Nacional: , li Estratégias Plano Municipal li Cotejamento · 1 

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 va lor 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 
salari~I por meio de indicado~es da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 
periodicamente divulgados pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE; 

META NACIONAL 

META NACIONAL 



17.3) implementar, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

planos de Carreira para os (as) profissionais do 

magistério das redes públicas de educação 

básica, observados os critérios estabelecidos 

na lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com 

implantação gradual do cumprimento da 

jornada de trabalho em um único 

estabelecimento escolar; 

17.4) ampliar a assistência financeira 

específica da União aos entes federados para 

implementação de políticas de valorização dos 

(as) profissiona is do magistério, em particular 

o piso salarial nacional profissional. 

- ---- 1 
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17.3) implementar, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

planos de Carreira para os (as) profissionais do 

magistério das redes públicas de educação 

básica, observados os critérios estabelecidos 

na lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com 

implantação gradual do cumprimento da 

jornada de trabalho em um único 

estabelecimento escolar; 

META NACIONAL 

Meta 18: asseguré;lf;,,n9."prazo de 2 (dois) anos, M eta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, 

a existência dê planos de Carreira para os (as) a existência de planos de Carreira para os (as) 

profüsionais da edÚ:cação básica e superior profissionais da educação básica e superior 

pública de ~odos 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 

ed1Scação bás!c~ ' 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 

I VIII do art. 206 da Constituição Federal. VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

li Estratégias Plano Nacional: · · li ·Estratégias Plano Munici pal li · Cotejainento · · I 
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% 
(cinquenta por cento), no mínimo, dos 

respectivos profissionais da educação não 
docentes sejam ocupantes de cargos de 
provimento efetivo e· estejam em ·exercício 
nas · redes escolares a que se encontrem 
vinculados; 
18.2) implantar, nas redes públicas de 
educação básica e superior, acompanhamento 
dos profissionais iniciantes, supervisionados 
por equipe de profissionais experientes, a fim 
de fundamentar, com base em avaliação 
documentada, a decisão pela efetivação após 
o estágio probatório e oferecer, durante esse 
período, curso de aprofundamento de estudos 
na área de atuação do {a) professor (a), com 
destaque para os conteúdos a serem 
ensinados e as metodologias de ensino de 
cada disciplina; 

18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da 
Educação, a cada 2 {dois) anos a partir do 
segundo ano de vigência deste PNE, prova 
nacional para subsidiar os Estados, o Distrito 
Fed~rçl e os Municípios, m.e9iante adesão, na 
realização de concursos públicos de admissão 
de profissionais do magistério da educação 
básica pública; 

18.4) prever, nos planos de Carreira dos 

r ,.-.._, 

profissionais do magistério e 50% (cinquenta 
por cento), no mínimo, dos respectivos 
profissionais da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e 
estejam em exercício nas redes escolares a que 
se encontrem vinculados; 

18.2) implantar, nas redes públicas de 
educação básica e superior, acompanhamento 
dos profissionais iniciantes, supervisionados 
por equipe de profissionais experientes, a fim 

de fundamentar, com base em avaliação 
documentada, a decisão pela efetivação após o 
estágio probatório e oferecer, durante esse 
período, curso de aprofundamento de estudos 
na área de atuação do (a) professor {a), com 
destaque para os conteúdos a serem ensinados 
e as metodologias de ensino de cada disciplina; 

M ETA NACIONAL 

18.4) prever, nos planos de Carreira dos 



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 sensu; 

18.5) 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 

educação básica de outros segmentos que não 
os do magistério; 

18.6) considerar as especificidades 

socioculturais das escolas do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas no 

provimento de cargos efetivos para essas 
escolas; 

18.7) priorizar o repasse de transferências 
federais voluntárias, na área de educação, 

para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que tenham aprovado lei 

específica estabelecendo planos de Carreira 

para os (as) profissionais da educação; 

18.8) estimular a existência de comissões 

permanentes de profissiooajs da educação de 
todos os sistemas de ensino, em todas as 
instâncias da Federação, para subsidiar os 

órgãos competentes na elaboração, 
reestruturação e implementação dos planos 

{ 
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profissionais da educação dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, licenças 

remuneradas e incentivos para qualificação 

profissional, inclusive em nível de pós

graduação str icto sensu; 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 
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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 
démocrática da educação, associada a democrática da educação, associada a critérios 
critér ios 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 escofà~: públicas, preve~do escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
recursos e apoio técnico da União para tanto. técnico da União para tanto. 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estrat égias Plano Municipal li Cotejamento 1 

19.1) prior izar o repasse de transferências 1 1 META NACIONAL 1 

vo luntárias da União na área da educação 
para os entes federados que t enham 
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~arnento 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 ~ 19.2) ampliar os programas de apoio e 
capacitação e formação permanente do formação aos (às) conselheiros (as) dos 

Conselheiros do C~nselho Municipal ~ conselhos de aco.mpanhamento e co~t~ole 

Educação. social do Fundeb, dos conselhos de 
alimentação escolar, dos conselhos regionais e 

4. (GESTÃO DEMOCRÁTICA). Proporciona~ de outros e aos (às) representantes 
ao Conselho Municipal de Educaçã educacionais em demais conselhos de 
condições de analisar, diagnosticar e emit i acompanhamento de po líticas públicas, 



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 constitu írem 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 
conselhos 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 realidad~ garantindo a esses colegiados recursos 
educacional da cidade. 1 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) est imular, 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 e 19.5) estimular a constituição e o 
100% das escolas de Bauru em até 2 anos fortalecimento de conselhos escolares e 

Conselhos Escolpr~s, garantindo ~u. conselhos. munic!p;;iis 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 
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funcionamento autônomo; funcionamento autônomo; 

19.6} estimular a participação e a consulta de 19.6) estimular a participação e a consulta de 

profissionais da educação, alunos (as} e seus profissiona is 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 fo rmação 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:· arnpliar o investimento público em Meta 20: ampliar o investimento público em 

equq1ção púolica de forma a atingir, no educação pública de forma a atingir, no 
m.ínimo, o patamar de 7% ·(sete por cento) do mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do 
Produto Interno Bruto ~ PIB do País no Produto Interno Bruto - PIB do País no 
52 (quinto) ano de vigência desta Lei 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 PIB·ao final do decênio. · · . . do PIB ao final do decênio . . . 

1 Estratégias Plano Nacional: li Estratégias Plano Municipal li - ,....,, •.• <.,, . Cotejamento 1 
20.1} garantir fontes de financiamento META NACIONAL 
permanentes e sustentáveis para todos os 
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níveis, etapas e modalidades da educação 
básica, observando-se as políticas de 
colaboração entre os entes federados, em 
especial as decorrentes do art. 60 do Ato das 
DisQosições Constitucionais Transi tórias e do.§ 
1° 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 nacional; 
20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de META NACIONAL 
acompanhamento da arrecadação da 
contribuição socia l do sa lário-educação; 
20.3) destinar à manutenção e META NACIONAL 
desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos 
recursos vinculados nos termos do art. 212 da 
Constituição Federal, na forma da lei 
específica, a parcela da participação no 
resultado ou da compensação financeira pela 
exploração de petróleo e gás natural e outros 
recursos, com a finalidade de cumprimento da 
meta prevista no inciso VI do caQut do art. 214 
da Constituição Federal; . . . . . . 
20.4) fortalecer os mecanismos e os 20.4) fortalecer os mecanismos e os 
instrumentos que assegurem, nos termos instrumentos que assegurem, nos termos 
do Qarágrafo único do art. 48 da Lei do Qarágrafo único do art. 48 da Lei 
ComQlementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ComQlementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 



a transparência e o controle social na 
utilização dos recursos públicos aplicados em 
educação, especialmente a realização de 
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 
Municípios; 

20.5) desenvolver, por meio do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - 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) anos da vigência 
deste PNE, será implantado o Custo Aluno
Qualidade inicial - CAQi, referenciado no 
conjunto de padrões mínimos estabelecidos 
na . . legislação educ9c\onal e cujo 
financiamento será calculado com base nos 
respectivos insumos indispensáveis ao 
processo de ensino-aprendizagem e será 
progressivamente reajustado at é a 

,,-, ,,.......,.., 
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transparência e o controle social na utilização 
dos recursos públicos aplicados em educação, 
especialmente a realização de 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 Municípios; 

META NACIONAL 

META NACIONAL 



implementação plena do Custo Aluno 
Qualidade - CAQ; 
20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade -
CAQ como parâmetro para o financiamento 
da educação de todas etapas e modalidades 
da educação básica, a partir do cálculo e do 
acompanhamento regular dos indicadores de 
gastos educacionais com investimentos em 
qualificação e remuneração do pessoal 
docent e e dos demais profissionais da 
educação pública, em aquisição, manut enção, 
construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino e em 
aquisição de material didático-escolar, 
alimentação e transporte escolar; 

20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) 
anos e será continuamente ajustado, com 
base em metodologia formulada pelo 
Ministério da Educação - MEC, e 
acompanhado pelo Fórum Nacional de 
Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de 
Educação - CNE e pelas Comissões de 
Educação da Câmara dos Deputados e de 
Equçação, Cultura e ~sportes do Senado 
Federal; 

20.9) regulamentar o parágrafo único 
do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, 
no prazo de 2 (dois) anos, por lei 

( - \ ,-.._ 
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META NACIONAL 

META NACIONAL 



complementar, de forma a estabelecer as 
normas de cooperação ent re a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em 
matéria educacional, e a articulação do 
sistema nacional de educação em regime de 
colaboração, com equilíbrio na repartição das 
responsabilidades e dos recursos e efetivo 
cumprimento das funções redistributiva e 
supletiva da União no combate às 
desigualdades educacionais regionais, com 
especial atenção às regiões Norte e Nordeste; 

20.10) caberá à União, na forma da lei, a 
complementação de recursos financeiros a 
todos os Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios que não conseguirem atingir o 
valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ; 
20.11) aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de 

Responsabilidade Educacional, assegurando 
padrão de qualidade na educação básica, em 
cada sistema e rede de ensino, aferida pelo 
processo de metas de qualidade aferidas por 
institutos oficiais de avaliação educacionais; 
20.12) definir critérios para distribuição dos 
r~c~rsos adicionais dirigiçfos à educação ao . 
longo do decênio, que considerem a 
equalização das oportunidades educacionais, 
a vulnerabilidade socioeconômica e o 
compromisso técnico e de gestão do sistema 

(\ ,, 

META NACIONAL 

META NACIONAL 

META NACIONAL 
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ANEXO 1 - Regimento do li Fórum Municipal de Educação - avaliação 

bienal do PME (2012-2014} 

REGIMENTO INTERNO 

li FÓRUM M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AVALIAÇÃO BIENAL 2012-2014 

PREÂMBULO 

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

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

proporcionou momentos sem precedentes. 

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

mediante a aprovação da Lei Municipal nº 6.250, de 20 de agosto de 2.012, na qual 

dispõe: "Art. 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante do 

documento anexo, para o decênio 2.012/2.021, cujo texto passa a integrar a presente 

lei." 

Agora, por ex1gencia legal, encerrado um ciclo de dois anos {201'2/2014), é de 

incumbência da Secretaria Municipal da Educação e do Conselho Municipal de 

Educação avaliar as ações do município - e do estado e da união em regime de 

cooperação - frente às diretrizes, objetivos e metas estabelecidas para 10 anos. 

O art. 5º da Lei Municipal nº 6.250, de 20 de agosto de 2.012, em consonância com as 

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

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

Secretaria Municipal da Educação. 

Nesse ínterim, entretanto, houve a aprovação do Plano Nacional de Educação {2014-

2024), no qual se estabeleceu novas metas para a educação nacional (Lei Federal nº 
13.005, de 25 de junho de 2014). 

Diante disso, à Secretaria Municipal da Educação e ao Conselho Municipal de Educação 

surgiu uma dupla tarefa: 

3. Atualizar os dados estatísticos do PME e proporcionar à comunidade a avaliação 

de seu primeiro biênio {2012-2014); 

4. Analisar as diretrizes, metas e estratégias nacionais {PNE) e cotejá-las com as do 

PM E. 
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Para tanto, foi nomeada um Comissão Executiva (Decreto Municipal n!! 12.611, de 27 

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

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

Plano Nacional de Educação. 

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

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

Estado e da União. 

Como resu ltado, apresentou-se um documento-base, com 315 páginas, ·organizado em 

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

contendo o diagnóstico dos dados estatísticos e a avaliação bienal das diretrizes, 

objetivos e metas do PME de todos os níveis e modalidades de ensino e demais temas 

relacionados à educação e Parte li - adequação do PME ao Plano Nacional de 

Educação (2014-2023), contendo tabela de correspondência e estratégias adotadas 

pelos entes federados. Nesta última parte a Comissão Executiva se incumbiu de 

apresentar um esboço de quais as metas nacionais que devem ser incorporadas ao 

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

O 1 Fórum Municipal de Educação foi realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2013, de 

Educação, quando se realizou a Conferência Intermunicipal de Educação (Pólo Bauru), 

etapa preparatória para a realização da Conferência Estadual de Educação e 

Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014). 

NORMAS 

CAPfTULO I 

O li FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Artigo 1!! - O li Fórum Municipal de Educação tem por objetivo: 

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

de seu primeiro biênio {2012-2014); 

b) analisar as diretrizes, metas e estratégias nacionais (PNE) e cotejá- las com as do 

PME. 

Artigo 2!! - Poderão participar do li Fórum Municipal de Educação o Poder Público, 

segmentos educacionais, setores sociais, entidades que atuam na área.da educação e 

todos/as os/as profissionais e pessoas dispostas a contribuir para a melhoria da 

educação brasileira, compreendo no máximo 350 inscritos, assim distribuídos: 

a) os membros do Conselho Municipal de Educação; 

b) 03 (três) representantes por escola municipal de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental, compreendendo pa is, gestores, professores e servidores de apoio. 
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c) 10 {cinco) representantes da Educação de Jovens e Adultos do Município; 

d) 16 {dezesseis) representantes da Educação Especial; 

e) 10 (dez) representantes das Instituições de Ensino Superior; 

f) 20 (vinte) representantes das Escolas Particulares; 

g) 30 (trinta) representantes das Escolas da Rede Estadual de Ensino; 

h) 02 (dois) representantes pa ra cada entidade conveniada com a Secreta ria 

Municipal da Educação; 

i) 10 (dez) representantes das Creches conveniadas; 

j) 01 (um) representante para cada uma das seguintes entidades: [1] Conselho 

Regional de Psicologia - Subsede Bauru; [2] Conselho da Comunidade Negra; [3] 

Conselho da Educação da Câmara Municipal; [4] Conselho de Alimentação 

Escolar - CAE; [S] Conselho de Famílias de Creches e Berçários Municipais; [6] 

Conselho do FUNDES - Fundo de M anutenção e Desenvo lvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; [7] Conselho do Idoso; [8] 

Conselho Municipal da Condição Feminina; (9] Conselho Municipal da Cultura; 

[10] Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - COMUDE; [11] Conselho 

Municipal de Assistência Social; [12] Conselho Municipal de Direitos Humanos; 

[13] Conselho Municipal de Esporte e Lazer; (14] Conselho Municipal de Saúde; 

[15) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; [16) Conselho 

Tutelar do Município; [17] Di retoria Regional de Ensino; [1$) Ordem dos 

Advogados do Brasil - Subseção Bauru; [19) Sindicato da Rede Particular de 

Ensino; [20) Sindicato representa nte dos Professores da Rede Estadual; [21) 

Sindicato representante dos Professores da Rede M unicipal. 

§12 - Outras entidades representativas de caráter público ou privado poderão requerer 

sua adesão mediante requerimento, com prova do ato constitutivo, à .Comissão 

Executiva, estabelecida na Secretaria M unicipal de Educação. 

§22 - O li Fórum será realizado no Salão Nobre da Instituição Toledo de Ensino, nos 

dias 02 e 03 de março de 2016, das 19h às 22:30h. 

Artigo 32 - O li Fórum Municipal de Educação será coordenado pela Comissão 

Executiva, nomeada pelo Decreto Municipal n2 12.611, de 27 de outubro de 2014, e 

Conselho Municipal de Educação. 

Artigo 42 - O li Fórum Municipal d e Educação terá na Presidência de honra o Senhor 

Prefeito de Bauru, ou na sua ausência ou impedimento, pessoa por ele designada. 

CAPÍTULO li 

DA LEITURA E APROVAÇÃO DO REGIMENTO 
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Artigo 52 - Após a composição da mesa, dar-se-á início aos trabalhos com a leitura e 

discussão deste Regimento, visando sua aprovação. 

§1º - O regimento será lido na sua integralidade, de forma clara e pausada. 

§2º - Durante a leitura quaisquer dos presentes poderão registrar destaques, 

observado o tempo de 1,30min., improrrogáveis; 

§3º - Os destaques deverão ser manifestados na plenária e a mesa coordenadora os 

anotará. 

§4º - Uma vez explicado o destaque pelo autor da proposta, e não havendo 

contestação, considerar-se-á aprovada a modificação; em caso de contestação, abre-se 

o tempo de l,30min., improrrogáveis, para defesa contrária ao destaque, e vota-se. 

§5º - Depois de concluída a apreciação dos destaques, este regimento será colocado, 

em sua totalidade, em votação, exigindo-se voto favorável da maioria dos presentes. 

§6º - Questões de forma, estrutura ou redação, que não prejudiquem o conteúdo ou a 

interpretação deste regimento, poderão ser informadas, para as devidas correções, 

diretamente à Comissão Organizadora. 

§7º - Uma v~z aprovado este Regimento, estabelecem-se em definitivo as regras do 

desenvolvimento do Fórum. 

CAPÍTULO Ili 

DOS MÉTODOS DE ANÁLISE E DISCUSSÃO DO DOCUMENTO-BASE 

Artigo 6º - O PME, aprovado em assembleia e referendado pela Lei Municipal nº 6.250, 

de 20 de agosto de 2.012, consiste em um documento de Estado, que fixa diretrizes 

para a educação por um prazo de dez {10) anos (2012-2021). 

Parágrafo único - Por trata-se de um Plano de Estado, o documento-base de avaliação 

bienal e adequação com o PNE, compreende: 

a) a atualização dos dados estatísticos do PME 2012/2021 e, por conseguinte, do 

diagnóstico; 

b) a avaliação de governo das diretrizes, objetivos e metas do PME de todos os 

níveis e modalidades de ensino e demais temas relacionados ~ educação no 

período de 2012-2014 - Parte I - Avaliação Bienal do Plano Municipal de 

Educação - PME; 

c) a avaliação de governo quanto a incorporação ao PME das diretrizes, metas e 

estratégias nacionais {PN E) e quais aquelas que são de competência exclusiva da 
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União - Parte li - adequação do PME ao Plano Nacional de Educação {2014-

2023}. 

Artigo 72 - O documento-base de avaliação bienal e adequação com o PNE será 

disponibilizado à comunidade pelo endereço http://hotsite.bauru.sp.gov.br/pme/. 

§12 - o site conterá espaço para o encaminhamento on fine de destaque à avaliação 

bienal e à adequação do PME ao PNE, no período de 19/10/2015 a 21/02/2016. 

§22 - a comunidade poderá analisar livremente o documento base, observando-se a 

seguinte metodologia: 

a) contribuindo para a avaliação bienal {Parte 1 do documento-base): quando 

considera inadequada a redação da avaliação e sugere modificação total ou 

parcia l de acréscimo ou supressão de palavra ou conteúdo. 

b) contribuindo para a adequação do PME ao PNE {Parte li do documento-base): 

quando considera inadequada a recepção de proposta nacional como meta 

municipal, considerando trata-se de meta exclusivamente da !Jnião; quando 

considera que determinada proposta nacional deve integrar o PME. 

§32 - Todas as contribu ições da comunidade são disponibilizadas no hotsite antes da 

realização deste Fórum. 

CAPÍTULO IV 

DA VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS EM PLENÁRIA 

Artigo 82 - Para aprovação das propostas, a deliberação será encaminhada com os 

segu intes critérios: 

a) O início dos debates e aprovação das propostas ocorrerá às 19h00; 

b) Os trabalhos iniciarão pontualmente com quantos forem os presentes; 

c) As diretrizes, objetivos e metas contidas no documento-base (Parte i e Parte li) que 

não forem objeto de destaque pela comunidade serão consideradas aprovadas 

automaticamente pela assembleia. 

d) Os destaques serão apresentados e lidos um a um, levando-se em conta a 

sequência estabelecida no documento-base; 

e) O destaque poderá ser defendido ou contestado por qualquer dos presentes, com 

tempo de fala de l,30min., improrrogáveis; 

f) A fala será concedida conforme ordem de inscrição; o inscrito poderá declinar do 

direito de fa la se observar que sua argumentação já foi contemplada por outro 

participante; 

g) Não será admitido qualquer tipo de cessão do tempo a outro participante; 
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h) Apresentada a tese e sua contestação, se houver, a mesa, imediatamente, colocará 

a proposição de destaque para votação; 

i) A aprovação das propost as será feita por amostragem; se necessár(o, a aprovação 

será feita por contagem, considerando a maioria simples dos presentes. 

CAPÍTULO V 

DA RELATORIA DA REDAÇÃO FINAL 

Artigo 92 - A mesa coordenadora dos trabalhos conso lidará as propostas aprovadas, 

mediante projeção das alterações em tempo real. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 10 - O li Fórum Municipal de Educação é de responsabilidade da Secretar ia 

M unicipal da Educação, por sua Comissão Executiva, e do Conselho Municipal da 

Educação. 

Artigo 11 - A duração dos trabalhos poderá ser estendida para além do período 

definido, caso seja necessário; considerando o tempo necessário para encerramento 

das atividades, a Comissão Executiva sugerirá a continuação dos t rabalhos para o dia 

seguinte ou outro dia, com início às 19h00, mediante aprovação por r:naio.ria simples 

dos presentes. 

Artigo 12 - Serão conferidos certificados aos participantes do li Fórum Municipa l de 

Educação. 

Artigo 13 - Nas dependências da Instituição To ledo de Ensino, não será permitido 

qualquer forma de manifestação individual ou coletiva, tendente a prejudicar o 

trabalho, sob pena de serem t omadas as providências que se fizerem necessárias à 

regularização. 

Artigo 14 - · Os casos omissos neste Regimento serão reso lvidos pe la Comissão 

Organizadora, em conjunto com os membros presentes do Conselho Municipal da 

Educação. 

Bauru, 02 de março 2016. 


