








1 
 

META 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças 4(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 
ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma atender, o mínimo, 50%( cinqüenta por cento) das 
crianças de 0 (zero) até 03 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

1.1 Avaliar a educação infantil com base em instrumentos nacionais, afim de aferir a estrutura física, o quadro de 

pessoal e os recursos pedagógicos e de acessibilidade de empregados na creche e na pré-escola. 

                   1.2 Estimular a oferta de matrículas gratuitas em creche por meio da concessão de certificado de entidade beneficente 

de assistência social na educação. 

1.3 Fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a educação infantil. 

1.4 Estimular a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e cursos de formação de professores para 

a educação infantil de modo a garantir a construção de currículos capazes de incorporar os avanços das ciências no atendimento 

da população de quatro e cinco anos. 

1.5 Fomentar o atendimento das crianças do campo na educação infantil por meio do redimensionamento da 

distribuição territorial, limitando a nucleação das escolas e o deslocamento das crianças, de forma a atender às especificidades 

das comunidades rurais. 

                 1.6 Respeitar a opção dos povos indígenas quanto à oferta da educação infantil por meio de mecanismos de consulta 
prévia e informada. 

                1.7 Fomentar o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do atendimento educacional especializado complementar aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superlotação, assegurando a 
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transversalidade da educação especial na educação infantil. 

                1.8 Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em quatro anos, a 50% da população de até 3 anos de 
idade e universalizar o atendimento desta faixa etária em sete anos; 

                1.9 Universalizar o atendimento da população de 4 e 5 até o ano de 2016. 

               1.10 Ampliar gradativamente a oferta de vagas com um percentual de 10% (dez por cento) por ano sobre o número da 
demanda reprimida, priorizando as crianças provenientes das famílias de baixa renda e, preferencialmente, se os pais trabalham 
fora. 

              1.11 Até o ano de 2017 ampliar e/ou construir gradativamente mais salas de aula no Centro Municipal de Educação 
Infantil da Rede Pública do Município de Flor da Serra do Sul que atende crianças de 0 a 3 anos para suprir a demanda existente 
que aguardam vagas nesta instituição. 

              1.12 Adequar em até dois anos o número máximo de alunos em sala de aula, compatível com a proposta pedagógica 
fundamentada no processo ensino-aprendizagem de qualidade:  

I - do nascimento a um ano de idade - até seis crianças por professor;  

II - de um a dois anos de idade - até oito crianças por professor; 

III - de dois a três anos de idade - até doze crianças por professor; 

IV - de três a quatro anos de idade - até quinze crianças por professor;  

V - de quatro e cinco anos de idade - até vinte crianças por professor. 

               1.13 Dotar em até dois anos, além da presença de um profissional com formação por turma, um auxiliar por período a 
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cada turma. 

               1.14 Ofertar anualmente palestras, cursos e plenárias para discutir e analisar com as famílias as questões relativas ao 
trabalho desenvolvido na rede municipal de forma a integrá-los no processo pedagógico. 

               1.15 Acompanhar e avaliar periodicamente o trabalho desenvolvido nas instituições, oferecendo-lhes espaços para 
discussão e reflexão, subsídios teóricos e práticos. 

               1.16 Elaborar um plano de ação da Secretaria Municipal da Educação com base nas propostas das unidades escolares, 
a fim de suprir as necessidades das instituições no que se refere à estrutura, saúde, material de apoio e formação continuada dos 
profissionais. 

             1.17 Realizar levantamento do material existente na instituição e adquirir novos materiais de acordo com as necessidades 
e interesses das diferentes faixas etárias. 

             1.18 Prover as instituições de educação infantil de material pedagógico que atenda às necessidades de desenvolvimento 
físico, cognitivo, emocional e de lazer. 

            1.19 Contemplar, no prazo de dois anos, padrões mínimos de infra-estrutura para o funcionamento adequado das 
instituições de educação infantil, respeitando as características das distintas faixas etárias e das necessidades do processo 
educativo. 

            1.20 Prever, em todas as novas construções e garantir em até três  anos a instalação nos estabelecimentos já existentes, a 
seguinte infra-estrutura: barras horizontais fixadas nas paredes do berçário para que as crianças tenham apoio ao ficar de pé; 
espaços externos como solário (área livre para tomar sol e ar), área coberta para dias chuvas com espaço para brincar, jogar e 
correr; lactário, vasos sanitários adequados para a idade, mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; adequação às 
características das crianças especiais 

             1.21 Articular com os postos de saúde já existentes e próximos às instituições de educação infantil atendimentos de 
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cuidados básicos e primeiros socorros às crianças. 

               1.22 Garantir uma coordenação pedagógica em cada unidade de educação infantil, sendo a mesma graduada em 
Pedagogia. 

               1.23 Implantar, em parceria com órgãos federais e estaduais, em três anos, ambientes educacionais informatizados 
garantindo o acesso à tecnologia da educação infantil. 

               1.24 Garantir que todos os Centros de Educação Infantil tenham bibliotecas 

               1.25 Dar continuidade ao sistema de acompanhamento, controle e supervisão da educação infantil, (realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação e também pelo Núcleo Regional de Ensino) dos estabelecimentos públicos e privados, visando 

ao apoio técnico-pedagógico para a manutenção e melhoria da qualidade do ensino. 

              1.26 Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral, para as crianças de 0 a 5 anos de idade; 

              1.27 Manter os direitos dos trabalhadores na assistência gratuita á seus filhos e dependentes em Centros Municipais de 

Educação Infantil e Pré-escola estabelecido no Art. 7º, XXV, da Constituição Federal. 
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META 2 – ENSINO FUNDAMENTAL 
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e 
garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

2.1 Implantar, executar e consolidar os projetos e programas definidos pelo MEC, de maneira que todos os educando tenham a 

garantia de ter concluído o ensino fundamental na idade Certa; 

  2.2 Garantir que o Currículo das escolas da Rede Municipal de Educação seja adequado e desenvolvido de maneira que atinja 
todos os estudantes, levando em conta a necessidade de estabelecer diferenças nas atividades pedagógicas, assim como em 
seus conteúdos culturalmente orientados; 

   2.3 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, garantindo a formação aos profissionais que trabalham direto ou 

indiretamente com as crianças; 

  2.4 Garantir que até o final da vigência deste plano 100% dos alunos com idade entre 06 e 10 anos, estejam matriculados e 

freqüentando a escola; 

 2.5 Buscar a ampliação dos recursos repassados pelo Estado para manutenção do transporte escolar dos alunos da Rede 

Estadual, que utilizam o transporte oferecido pelo município; 

   2.6 Prever adequação de infraestrutura das escolas do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal, para funcionamento da 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

Educação em Tempo Integral de tal forma que possa atender até 25% das crianças, até o final da vigência deste plano;          

2.7 Garantir a aquisição de equipamentos para cozinha, bebedouro, equipamentos esportivos, armários e mesas (para as salas de 

aula e de professores), estante para biblioteca, projetor multimídia, quadro interativo e quadro branco, computadores (para 

laboratório, alunos e administrativo) e com internet com maior velocidade, climatização para todas as escolas até o terceiro ano de  

vigência deste plano; 

2.8 Disciplinar, no âmbito da Rede Municipal 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, conforme as 
necessidades do momento; 

2.9 Promover Concurso Público para professor da Área Específica de Educação Física para atuar nas escolas da Rede Municipal 

de Ensino;               

 2.10 Promover a relação nas escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades 

culturais para livre fruição dos (as) alunos (dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem 

pólos de criação e difusão cultural; 

2.11 Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, indígena e itinerantes; 

 2.12 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos  estudantes e de estímulos a habilidades, inclusive mediante certames 

e concursos municipais; 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

2.13Oferecer formação continuada de tal forma, que todos os profissionais da RME recebam capacitação por segmento, inclusive 

na Semana Pedagógica; 

2.14 Articular junto à SEED tratativas para garantir padrões adequados de infraestrutura dos prédios escolares das escolas da 

Rede Estadual, com espaços diferenciados dotados de ventilação, iluminação, insolação, com condições sanitárias adequadas e 

acessibilidade, disponibilizando acesso às novas tecnologias, tais como: salas de audiovisual e laboratório de informática, (com 

acesso à internet); 

2.15 Promover atividades que fomentem a participação de toda a comunidade escolar com o objetivo de compreensão e 

conhecimento da realidade das escolas com ênfase ao currículo e ao regimento promovendo a inserção social e cidadania; 

2.16 Fomentar o enfrentamento dos temas voltados aos desafios educacionais contemporâneos em parceria com a Rede de 

Proteção, desenvolvendo estratégias didático-pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das 

atividades didáticas entre a comunidade escolar, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e 

das comunidades indígenas;  

2.17 Estabelecer intercâmbio de profissionais da educação da rede pública municipal e estadual para orientar a transição dos 

alunos do 5º ano dos Anos Iniciais para o 6º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental; 

2.18 Apoiar e fortalecer ações educativas, por meio da formação continuada aos profissionais da educação, visando à valorização 

das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira e a construção de identidades plurais e solidárias; 

1.19 Acompanhar e monitorar o acesso, da permanência, do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas assistenciais 



8 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

e demais alunos, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento 

desenvolver estratégias metodológicas adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as famílias e com 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.20 Desenvolver estratégias contínuas e permanentes na promoção de práticas pedagógicas e avaliação formativa, contemplando 

o diagnóstico das potencialidades do aluno e detecção de problemas de ensino e aprendizagem; 

2.21 Organizar e consolidar através da gestão democrática o Projeto Político Pedagógico das unidades de ensino, utilizando como 

princípios: a escola como espaço  de cultura e conhecimento e o desenvolvimento do aluno; 

 2.22 Garantir a oferta do ensino fundamental de nove anos com idade entre 06 e 10 anos, nos cincos primeiros anos, promovendo 

ações articuladas com as políticas públicas, buscando aprimorar os padrões mínimos de qualidade, com recursos pedagógicos 

adequados ao processo de ensino aprendizagem, equipamentos de tecnologia avançados, saúde e assistência social, atendimento 

psicológico, atividades esportivas e culturais e profissionais com formação adequada garantida em legislação própria (LDB , Lei nº 

9394/96)  

2.23 Organizar chamada pública de crianças e adolescentes fora da escola, com o apoio dos órgãos públicos, de assistência 

social, saúde e proteção à infância e adolescência, com o objetivo de sanar a evasão escolar nos cincos primeiro anos na 

educação básica fundamental. 

2.24 Implementar programas e usar tecnologias para correção de fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

recuperação e progressão, priorizando os estudantes defasados,considerando as especificidades dos segmentos populacionais. 

2.25 Garantir a oferta de água tratada e saneamento básico, energia elétrica, bibliotecas, espaços para a prática de esportes, bens 

culturais e a arte, equipamentos e laboratórios de ciências,rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, 

visando atender o aluno, professores e a comunidade escolar nos próximos 5 anos. 

2.26 Garantir a oferta de alimentação saudável firmando parceria com o Estado e a União assegurando uma infra-estrutura escolar 

adequada, nos padrões de exigência da vigilância sanitária e com a presença de nutricionista devidamente cadastrada no 

município. 

2.27 Fazer mapeamentos e tabelas estatísticas para verificar porcentagem de crianças da escola, por bairro, visando localizar a 

demanda e universalizar a oferta dos cincos primeiros anos de ensino obrigatório de qualidade. 
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META 3 – ENSINO MÉDIO 
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 
até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 
por cento). 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

          3.1 – Orientar a população sobre a obrigatoriedade da matrícula até a idade de 17 anos, conforme determinado pela Emenda 
Constitucional nº 59/2009 e Lei 13.005/2014, a partir do ano letivo de 2016. 

         3.2 – Divulgar amplamente a data da matrícula no ensino médio junto à comunidade local, por meio da imprensa falada, escrita e 

televisiva. 

           3.3– Articular a busca ativa dos estudantes junto à todos os órgãos e entidades municipais que trabalham com adolescentes, 

com objetivo de resgatar os alunos que estão fora do espaço escolar. 

         3.4 – Articular junto aos órgãos estaduais responsáveis pelo ensino médio para garantir acesso ao ensino público à população de 

14 a 17 anos que represente a diversidade escolar. 

        3.5 – Acompanhar os indicadores de qualidade educacional do ensino médio relativos à dimensão pedagógica, por meio dos 

resultados do  ENEM e do SAEP (Sistema de Avaliação da Educação do Paraná) levando sugestões sobre a organização curricular e 

aprendizagem dos conteúdos referentes às áreas de conhecimento. 

3.6- Divulgar as matrículas do ensino médio integrado à educação profissional e seus respectivos cursos técnicos oferecidos pela rede 

estadual de ensino e pelo sistema federal de ensino (PRONATEC e Sistema S). 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

3.7– Participar das discussões sobre o projeto de lei nº 6.840/2013, o qual busca promover estudos e proposições para a reformulação 

do ensino médio. 

3.8– Possibilitar condições de parcerias com as instituições de ensino superior, ONGs, Clubes de Serviço, Sindicatos e Sistema “S” 

para desenvolver atividades junto à população do ensino médio que envolvam as dimensões da ciência, do trabalho, das linguagens, 

da tecnologia, da cultura e do esporte. 

3.9 – Estimular a participação dos estudantes do ensino médio do município em eventos científicos. 

3.10 – Possibilitar aos alunos do ensino médio a fruição dos bens e espaços culturais, bem como a prática desportiva. 

3.11 – Colaborar com a rede estadual de ensino para que todos os alunos do ensino médio possuam a carteirinha de estudante para 

que possam usufruir dos espaços culturais com desconto. 

3.12 - Programar anualmente um festival didático para apresentação de atividades desenvolvidas pelos alunos do ensino médio, para 

toda a comunidade local. 

 3.13 – Divulgar o ENEM e incentivar os alunos do Ensino Médio do município a participar dele e o Programa de Seleção Simplificada 

(PSS), orientando os alunos sobre a importância da participação nestas formas de seleção e obtenção de uma boa pontuação. 

 3.14 – Garantir a oferta de curso preparatório gratuito para ingresso no ensino superior, voltado para a população de menor condição 

socioeconômica, em parceria com outras secretarias municipais ou através da Ação Social. 
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META 4 – INCLUSÃO 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

4.1 Ampliar o atendimento da educação especial na rede municipal de ensino de modo que, em cinco anos pelo menos 60% dos 

portadores de necessidades especiais sejam atendidos e, em dez anos, seja alcançada a meta de atender 95% das crianças de Flor da 

Serra do Sul que apresentem alguma necessidade educacional especial, de acordo com a demanda, e ouvindo a família do aluno. 

4.2 Orientar a população sobre prevenção de deficiências (causas pré, peri e pós-natais) através de campanhas contínuas e permanentes 

a serem desencadeadas na mídia pelo Governo Municipal, envolvendo todas as secretarias.  

4.3 Fazer divulgação da vacina e exames gratuita, às jovens e mulheres, visando a prevenção de deficiências, estabelecendo parcerias 

interinstitucionais, paraestatais e privadas, em campanhas de prevenção de deficiências.  

4.4 Elaborar e executar projetos sobre prevenção de deficiências junto a associações, entidades educacionais, organizações religiosas e 

organizações não-governamentais. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

4.5 Contemplar no currículo do ensino fundamental séries finais conteúdo relacionado à prevenção de deficiência, de forma disciplinar ou 

interdisciplinar. 

4.6 Viabilizar a aplicação contínua de testes de acuidade auditiva e visual em todas as instituições escolares em parceria com a área da 

saúde, oferecendo apoio adequado, quando necessário (tratamento, avaliação áudio métrica, óculos, próteses auditivas, atendimento 

educacional especializado e manutenção).  

4.7 Viabilizar campanhas de conscientização na sociedade através de cartilhas informativas, panfletos, divulgação na mídia sobre os 

direitos (em todas as áreas) da pessoa com necessidades especiais, bem como do atendimento educacional especializado que é ofertado 

pelo Município.  

4.8 Organizar em parceria com a área da saúde, assistência social, APAE, setor de educação especial da Secretaria Municipal da 

Educação em todos os centros de educação infantil do município, programas de estimulação precoce para crianças com e sem 

necessidades especiais.  
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

4.9 Integrar o trabalho entre os profissionais da Secretaria da Educação em parceria com universidades e entidades (neurologista, 

neurologista pediátrico, psiquiatra, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, oftalmologista, etc.) para agilizar o atendimento 

especializado às crianças que necessitarem, de acordo com a demanda. 

4.10 Organizar, em parceria com as Secretarias Municipais e Estadual da Saúde, o atendimento das crianças encaminhadas através das 

escolas especiais, regulares ou equipe avaliadora, a fim de agilizar as consultas, exames, tratamentos e remédios, de acordo com a 

demanda, e respeitando o que diz a legislação acerca do fornecimento de medicamento. 

4.11 Contemplar na matriz curricular das escolas municipais a disciplina de língua de sinais (libras) ministrada preferencialmente por um 

professor com formação específica na área de surdez, podendo haver um instrutor surdo, garantindo uma proposta de educação bilíngüe, 

nos próximos 5 anos, de acordo com a demanda. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

4.12 Garantir o intérprete de língua de sinais (libras) em toda a sala de aula que tiver um aluno surdo estudando, nos próximos cinco anos. 

4.13 Ofertar em parceria com instituições e órgãos, cursos de Libras, de intérpretes e de Braille para professores e comunidade em geral 

interessado nos mesmos. 

4.14 Oportunizar o acesso as tecnologias de comunicação ao aluno com necessidades especiais, assegurando material adaptado em todo 

ambiente escolar: livros, revistas, jornais, máquinas Braille, material de informática adaptado nos próximos seis anos. 

4.15 Propor a avaliação diferenciada do aluno com deficiência auditiva e visual no ensino regular em que se priorize o conteúdo adquirido, 

sendo permitido a ele expor seus conhecimentos de acordo com sua especificidade, inclusive as emitidas por órgão federais.  
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

4.16 Assegurar no projeto político-pedagógico das escolas o atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, de 

acordo com suas especificidades sempre que possível. 

1.17 Assegurar aos alunos com necessidades educacionais especiais acesso as adaptações, conforme sua necessidade. 

4.18 Ofertar gradativamente o atendimento educacional em período integral para alunos com necessidades educacionais especiais, com 

atividades de apoio escolar, desportivas, culturais e artísticas, no decorrer da vigência deste plano. 

4.19 Capacitar os profissionais da educação infantil para que possam detectar e estimular as crianças com necessidades especiais.   

4.20 Incentivar a atualização dos professores acerca dos avanços científicos na área da educação especial e das suas aplicações no 

atendimento educacional.  
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

4.21 Estimular e viabilizar a montagem de laboratórios, bibliotecas adaptadas e de publicações na área de educação especial, quando 

houver recursos financeiros e profissionais para os devidos fins. 

4.22 Implantar gradativamente programas de atendimento aos alunos com altas habilidades nas áreas artística, intelectual e psicomotora.  

4.23 Oportunizar o atendimento pedagógico através de um professor itinerante para alunos com necessidades especiais impossibilitados 

de freqüentar as aulas por problema de saúde ou internação, em classes hospitalares e/ou atendimento especializado domiciliar.  

4.24 Garantir transporte gratuito e acessível a pessoas com necessidades especiais, tanto para acesso à escola quanto para os 

atendimentos clínicos concernentes, com cobertura também para um acompanhante quando comprovado a necessidade, através de 

parecer da equipe multiprofissional pública.   
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

4.25 Estabelecer um sistema de informação sobre a população atendida pela educação especial realizando um levantamento sobre o 

número de pessoas com deficiência, bem como verificar se todos já recebem atendimento educacional especializado.  

4.26 Adaptar, no prazo de três anos, os prédios escolares municipais e estaduais, já em funcionamento, aos padrões básicos de infra- 

estrutura capazes de permitir a livre e fácil locomoção, em conformidade com os princípios de acesso universal. 

4.27 Autorizar, a partir da vigência do plano, somente a construção e funcionamento de prédios escolares, públicos e privados, que 

possuam a infra- estrutura adequada ao atendimento de pessoas com necessidades especiais.   
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

4.28 Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos, o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superlotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento 

educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, 

nas formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

4.29 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; 

4.30 Assegurar ao aluno com necessidades especiais, no campo da aprendizagem, a flexibilização e adaptação curricular, de acordo 

com suas necessidades, e também de acordo com a terminalidade específica. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

 4.31 Assegurar, nos documentos norteadores da escola, de maneira clara e objetiva, a forma de currículo e sua flexibilização, prevendo 

a inclusão de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos, altas 

habilidades/superdotação para todos os níveis e modalidades de ensino.  

4.32 Através de parcerias com entidades privadas, garantir projetos para cursos profissionalizantes aos alunos e egressos da educação 

inclusiva. 
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META 5 – ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

5.1 Atender os alunos dos três primeiros anos do ensino fundamental com objetivo de, ao final deste ciclo, todos eles estejam 
alfabetizados exceto os casos de alunos que for diagnosticado alguma deficiência que implique na não aprendizagem. - Aplicar 
métodos pedagógicos que visem a melhoria do processo de alfabetização.  

5.2 Efetuar alteração na proposta pedagógica da rede municipal e na proposta político pedagógica de cada escola, de forma a iniciar 
o processo de preparação para a alfabetização a partir do Pré-I. 

5.3 Aplicar métodos pedagógicos que visem a melhoria do processo de alfabetização. 

5.4 Encaminhar para turno complementar os alunos que apresentem dificuldades de alfabetização que foram avaliados e 
diagnosticado tal necessidade. 

5.5 Aplicar regularmente testes de aprendizagem aos alunos dos três primeiros anos, avaliando sua evolução na alfabetização. 



22 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

5.6 Implantar cursos de capacitação específicos para professores alfabetizadores. 

5.7 Possibilitar a freqüência dos professores alfabetizadores em cursos promovidos pelos órgãos oficiais ou instituições privadas. 
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META 6 – EDUCAÇÃO INTEGRAL 
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) das escolas públicas, de forma 
a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos(as) da educação básica. 

 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

6.1 Oferecer a educação infantil, de zero a cinco anos, em tempo integral, para todos os alunos, até o final do sétimo ano da 

aprovação deste plano. 

6.2 Implantar os cinco primeiros anos do ensino fundamental em período integral, com, no mínimo 7 horas diárias, em 50% das 

escolas até o final do ano de 2019 e, em 100% das escolas de ensino fundamental até o final da vigência do plano. 

6.3 Dotar as escolas em período integral, de equipamentos, aparelhos e material didático escolar de forma a atender as 

necessidades da ampliação da jornada diária de atividades, de acordo com o orçamento e com a colaboração da União. 

6.4 Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica publica 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, gradativamente no decorrer dos próximos 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

cinco anos. 

6.5 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 a produção de material didático e da 

formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 

6.6 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. 

6.7 Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede 

publica de educação básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante e em articulação com a rede publica de ensino;   
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META 7 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA/IDEB 
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e 
da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino 
fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

7.1 Implementar e desenvolver ações e atividades pedagógicas, como salas de apoio e contra turno para os alunos dos anos 

iniciais do ensino  fundamental, que apresentem baixo rendimento, para que o aluno aprenda de forma significativa e isso 

contribua para a qualidade da educação. 

7.2 Desenvolver um programa próprio de avaliação de desempenho dos alunos nos próximos dois anos, aplicável em todos os 
cinco anos do ensino fundamental.  

7.3 Fortalecer o monitoramento do acesso à escola, da permanência e desenvolvimento, garantindo aos beneficiários de 

programas de transferência de renda, combatendo situações de discriminação, preconceito e violência, visando o sucesso e a 

qualidade na educação básica fundamental, nos cincos primeiros anos. 
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META 8 – ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE/DIVERSIDADE 
Elevar a escolaridade média da 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 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. 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

8.1 Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos, atendendo toda a população do campo, os de menor nível de 

escolaridade e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. 

8.2 Oferecer transporte gratuito aos habitantes da zona rural para a freqüência em cursos noturnos de Educação de Jovens e 

Adultos. 

8.3 Desenvolver parceria entre o Município e o Estado para acompanhamento da matrícula e freqüência na Educação de Jovens e 

Adultos – Fase II e Fase III  

8.4 Assegurar jornada escolar com a garantia dos espaços e tempos apropriados às atividades educativas, assegurando a 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

estrutura física em condições adequadas e profissionais devidamente habilitados. 

8.5 Garantir a ampliação do atendimento ao aluno por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

8.6 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 90%(noventa por cento) até 2024 e erradicar até 2024, 

o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%(cinqüenta por cento) o analfabetismo funcional. 

8.7 Desenvolver parceria com a rede estadual de ensino, o sistema “S” a implantação de cursos do PRONATEC no município, para 

incentivar a matrícula, freqüência  e qualidade dos alunos nos cursos de educação profissional até o segundo ano de vigência do 

plano.  

8.8 Incentivar a freqüência no pólo local da Universidade Aberta do Brasil (UAB), fortalecendo o pólo da UAB no município com 

novos cursos e a divulgação dos existentes. 

8.9 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, 

recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado,considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais considerados. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

8.10 Fomentar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da 

escola e com defasagem idade série. 

8.11 Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino fundamental e médio. 

8.12 Fomentar a expansão da oferta de matrículas gratuitas 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 público, para os 

segmentos populacionais considerados.  

8.13 Fortalecer acompanhamento e monitoramento de acesso à escola específico para aos segmentos populacionais 

considerados, identificando motivos de ausência e baixa freqüência e colaborando com os Estados e Municípios para garantia de 

freqüência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública regular 

de ensino. 

8.14 Promover busca ativa de crianças fora das escolas em parceria com as áreas de assistência social e saúde. 

8.15 Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos, atendendo toda a população do campo, os de menor nível de 

escolaridade e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

8.16 Assegurar jornada escolar ampliada e integrada, com a garantia dos espaços e tempos apropriados às atividades educativas, 

assegurando a estrutura física em condições adequadas e profissionais devidamente habilitados. 

8.17 Garantir a ampliação do atendimento ao aluno por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

8.18 Estimular a busca aos bancos escolares os cidadãos  adultos com baixa escolaridade. 
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META 9 – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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% (cinqüenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

9.1 Estabelecer, a partir da aprovação deste Plano Municipal de Educação, programas visando alfabetizar 50% dos jovens e 
adultos residentes no município em 5 anos e, até o final da década, eliminar o analfabetismo no Município, havendo interesse por 
parte da população. 

9.2 Assegurar, em 8 anos, a oferta de educação de jovens e adultos equivalente às cinco séries iniciais do ensino fundamental, 
para 50% da população de 15 anos e mais que não tenha atingido este nível de escolaridade, em parceria com outros municípios 
circunvizinhos. 

9.3 Estabelecer programa municipal para assegurar que as escolas públicas de ensino fundamental localizadas em áreas 
caracterizadas por analfabetismo e baixa escolaridade ofereçam programa de alfabetização e de ensino de jovens e adultos, de 
acordo com as diretrizes e apoio de órgãos estaduais e federais. 

9.4 Articular políticas de educação de jovens e adultos com políticas culturais, de sorte que sua clientela seja beneficiária de ações 
que permitam ampliar seus horizontes de reflexão,em parceria com outros municípios. 

9.5 Assegurar, a partir da aprovação deste plano, o acesso dos alunos da Educação de Jovens e Adultos aos ambientes 
educacionais informatizados, sempre que necessário e nos horários mais compatíveis com as necessidades dos mesmos 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

9.6 Realizar ao final do 5º ano de aprovação deste plano, pesquisa sobre o nível de escolaridade do Município de Flor da Serra do 
Sul a fim de encaminhar ações para a eliminação do analfabetismo. 

9.7 Sensibilizar os profissionais da educação, ONGs e sociedade civil organizada a incentivar que a população analfabeta e de 
baixa escolarização retorne aos estudos. 

9.8 Observar, no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, as metas estabelecidas para o ensino fundamental de 
formação dos profissionais de educação, financiamento e gestão da educação. 

9.9 Implantar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram cumprindo medidas 
sócio-educativas e em situação de rua, assegurando os princípios do ECA, de que trata a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
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META 10 – EJA INTEGRADA 
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 MUNICIPAIS 

 10.1 Apoiar as iniciativas da rede estadual de ensino na manutenção de programas de educação de jovens e adultos para a 

conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, com o objetivo de estimular a conclusão da educação básica. 

10.2 Realizar um trabalho de conscientização dos empresários do Município para que facilitem a participação de seus 

empregados em cursos profissionalizantes integrados à educação de jovens e adultos. 

10.3 Trabalhar junto ao empresariado local no sentido de que ofereçam condições e locais para o desenvolvimento dos estágios 

curriculares da educação profissional. 

10.4 Oferecer suporte técnico e pedagógico à rede estadual de ensino para elaboração e atualização da proposta pedagógica da 

EJA profissional. 

10.5 Realizar um trabalho de divulgação e incentivo à matrícula na EJA profissional, junto à comunidade rural e indígena. 
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META 11 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e 
pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da expansão no segmento público. 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

11.1 Realizar pesquisa junto às empresas locais com o objetivo de levantar as necessidades do setor produtivo em relação à 

formação profissional de nível médio. 

11.2 Sugerir aos órgãos estaduais e federais responsáveis pela educação profissional de nível médio para a implantação de 

cursos de interesse local detectados pela pesquisa realizada. 

11.3 Trabalhar junto ao Ministério de Educação para a implantação do PRONATEC no Município, com cursos de interesse da 

comunidade e do empresariado local. 

11.4 Apoiar as iniciativas da rede estadual de ensino na manutenção de cursos profissionalizantes de nível médio e à formação 

profissional inicial, com o objetivo de estimular a conclusão da educação básica. 

11.5 Incentivar e apoiar as empresas que oferecerem cursos de qualificação profissional aos seus empregados. 

11.6 Realizar um trabalho de conscientização dos empresários do Município para que facilitem a participação de seus 

empregados em cursos profissionalizantes. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

11.7 Trabalhar junto ao empresariado local no sentido de que ofereçam condições e locais para o desenvolvimento dos estágios 

curriculares da educação profissional. 

11.8 Realizar um trabalho de divulgação e incentivo à matrícula na EJA profissional, junto à comunidade rural, de acordo com a 

demanda. 

11.9 Oferecer transporte gratuito à população rural e que pretendam freqüentar cursos profissionalizantes de nível médio. 

11.10 Oferecer condições técnicas e locais para a realização de cursos profissionais à distância.  

11.11 Realizar parceria entre o Município e o Instituto Federal do Paraná para a oferta de cursos pelo programa E-TEC Brasil. 
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META 12 – EDUCAÇÃO SUPERIOR 
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinqüenta por cento) e a taxa líquida1 para 33% 
(trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e 
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

12.1 Realizar pesquisa junto às empresas locais com o objetivo de levantar as necessidades do setor produtivo em relação à formação 

profissional de nível superior. 

12.2 Consolidar a estrutura física no Pólo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no Município, através de reforma e 

modernização do espaço físico. 

12.3 Apoiar as iniciativas das instituições de ensino superior na manutenção e ampliação de cursos superiores no Município, como forma 

de ajudar na consecução dos percentuais de matrícula definidas no PNE. 

12.4 Trabalhar junto ao empresariado local no sentido de que ofereçam condições e locais para o desenvolvimento dos estágios 

curriculares. 

12.5 Incentivar e apoiar os profissionais do magistério que possuem apenas o nível médio para efetuarem a matrícula em cursos 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

superiores de interesse da educação. 

12.6 Oferecer condições técnicas, local e pessoal para a realização de cursos profissionais à distância.  

12.7 Manter programa de subsídio ao transporte, dos alunos que freqüentam cursos superiores em outros municípios, na forma da lei.   

META 13 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

13.1 Possibilitar o uso de instalações e equipamentos da rede municipal e das demais secretarias municipais para a aplicação dos 

instrumentos de avaliação do ensino superior. 

13.2 Dar condições para que os profissionais do magistério e demais profissionais matriculados em cursos superiores participem 

dos instrumentos de avaliação organizados pelas instituições de ensino superior. 

13.3 Realizar uma pesquisa entre os profissionais da educação graduados em Pedagogia da rede municipal e da rede estadual de 

ensino objetivando obter informações sobre as necessidades e os aperfeiçoamentos que devem ser aplicados neste curso em 

relação à educação básica. 
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META 14 – PÓS-GRADUAÇÃO 
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. 

 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

14.1 Incluir no plano de carreira do magistério a promoção por titulação aos que concluírem o curso de Mestrado e Doutorado em 

educação. 

14.2 Aprovar norma que permita a licença remunerada dos profissionais do magistério para participação em curso de Mestrado e 

Doutorado.      
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META 15 – PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal 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 I, II 
e III 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 formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam. 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

15.1 Reformular o plano de carreira do magistério determinando que, para o ingresso para os cargos de profissionais do magistério, 
será exigida a licenciatura plena 

15.2 Possibilitar a formação exigida por Lei a todos os professores e não mais admitir profissionais da educação na educação infantil 
sem a habilitação necessária para o exercício do magistério (LDB – art 62 e 67). 

15.3 Identificar na rede municipal de ensino, as necessidades de formação inicial e continuada do pessoal técnico, administrativo e 
de apoio, elaborando e dando início à implementação, no prazo de quatro anos a partir da vigência deste Plano Municipal de 
Educação, de programas de formação continuada de forma a contemplar os temas necessários para a melhoria do trabalho 
docente. 

15.4 Elaborar, no segundo ano de aprovação deste plano, o diagnóstico sobre a demanda de capacidade de assistentes de alunos 
que estão atuando na educação infantil sem a formação mínima necessária – ensino médio na modalidade Normal; 
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15.5 Organizar programas que possibilitem a formação mínima às assistentes de alunos que ainda não têm a formação mínima 
exigida pela LDB  e ao novo PNE. 

 
 
 
 
 
META 16 – FORMAÇÃO 
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinqüenta 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. 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

16.1 Estabelecer como meta que, no prazo de 5 anos, todos os professores do ensino fundamental terão formação mínima em nível 
de graduação plena e, pelos menos 95% com pós-graduação.  

16.2 Estabelecer como meta que, no prazo de 10 anos, pelo menos 80% dos professores da educação especial tenham formação 
em nível de pós-graduação na área. 
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16.3 Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano, que a rede municipal de ensino mantenha programas de formação 
continuada de professores alfabetizadores, contando com a parceria das instituições de ensino superior sediadas nas respectivas 
áreas geográficas. 

16.4 Promover a avaliação periódica da qualidade de atuação dos profissionais da educação, como subsídio à definição de 
necessidades e características dos cursos de formação continuada. 

16.5 Criar condições para superar às 40 horas estabelecidas como carga horária mínima da formação continuada, estabelecendo 
sempre o mesmo número de horas para todos os segmentos que compõem o quadro de profissionais da educação municipal. 
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META 17 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
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. 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

17.1 Assegurar os benefícios concedidos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público. 

17.2 Assegurar à hora atividade de acordo com a L.D.B, destinando cerca de 33% da carga horária dos professores para 
preparação de aulas, avaliações, reuniões pedagógicas, trabalhos com a comunidade e participação em curso de aperfeiçoamento. 

17.3 Estabelecer programas que identifiquem, previnam e minimizem as doenças típicas do exercício do magistério. 
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META 18 – PLANOS DE CARREIRA 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os(as) profissionais da educação 

básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

18.1 Implantar recursos tecnológicos nas escolas da rede municipal para auxiliar o professor na preparação e execução de suas 
aulas, no prazo de 04 anos, após a vigência deste plano. 

18.2 Garantir a formação continuada dos profissionais da educação por meio de organização e coordenação da equipe de 
dirigentes da Secretaria Municipal da Educação, cuja atuação deverá incluir financiamento e manutenção como ação permanente. 

18.3 Elaborar e implantar, no prazo de cinco anos, plano de carreira específico para os trabalhadores de apoio à educação.  
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META 19 – GESTÃO DEMOCRÁTICA 
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada 
a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

19.1 Elaborar ou atualizar a legislação municipal sobre a forma de eleição direta de diretores das unidades escolares, definindo os 
critérios de mérito e competência como condição para a participação na eleição; 

19.2 Definir a exigência de habilitação para o exercício das funções de direção de escola de ensino fundamental e centro municipal 
de educação infantil;  

19.3 Estabelecer cursos de capacitação de gestão escolar, com participação obrigatória dos gestores escolares; 

19.4 Elaborar e implantar um instrumento de avaliação específico para os diretores escolares, inclusive com avaliação por toda a 
comunidade escolar;  

19.5 Efetuar estudos sobre a organização dos órgãos colegiados  implementados na escola, em especial o Conselho Escolar; 

19.6 Estabelecer critérios e condições para que o órgão colegiado seja atuante, com reuniões periódicas com a direção, para 
discutir e propor soluções  sobre questões administrativas, disciplinares, pedagógicas e financeiras; 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

19.7 Implantar cursos específicos para orientar os diretores a exercerem suas funções de forma colegiada; 

19.8 Oferecer cursos de capacitação para todos os membros do Conselho Escolar;  

19.9 Fortalecer e apoiar o trabalho dos conselhos de controle social da educação municipal - o conselho do FUNDEB e o Conselho 
da Alimentação Escolar; 

19.10 Fortalecer o Conselho Municipal do Transporte Escolar; 

19.11 Fortalecer o Conselho Municipal de Educação como órgão de acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de 
Educação; 

19.12 Incentivar o Conselho Municipal de Educação na proposição de sugestões e políticas públicas para a educação municipal; 

19.13 Organizar a composição do Conselho Municipal de Educação com a participação, além de membros da comunidade escolar 
e local, de representantes da rede estadual de ensino, do Conselho Tutelar, de representantes de entidades ligadas à educação e 
de representantes da sociedade civil organizada; 

19.14 Estabelecer na lei ou no Regimento a periodicidade e forma de reuniões, cobrando a sua efetiva participação nas decisões 
da Secretaria e na proposta de sugestões para a melhoria da qualidade de ensino; 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

19.15 Ampliar os programas de apoio e formação dos conselheiros, inclusive estabelecendo condições para sua participação em cursos 

oferecidos pelo sistema estadual de ensino ou pelo MEC 

 
 
 
 
META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

20.1 Assegurar mecanismos de fiscalização e controle que assegure o rigoroso cumprimento do art.212 da CF em termos de 
aplicação dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

20.2 Assegurar os mecanismos que viabilizem, imediatamente, o cumprimento do §5º do art. 69 da LDB que assegura o repasse 
automático dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino para o órgão responsável por este setor. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

20.3 Atender ao cumprimento dos art. 70 e 71 da LDB que definem os gastos admitidos como de manutenção e desenvolvimento 
do ensino e aqueles que não podem ser vinculados nessa rubrica. 

20.4 Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos 10 anos, a previsão do suporte financeiro às metas 
constantes deste Plano Municipal de Educação. 

20.5 Revisar a efetivação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação e dos demais profissionais 
de apoio, discutindo o plano com a categoria envolvida.  

20.6 Garantir infra-estrutura necessária a um trabalho pedagógico de qualidade, contemplando pessoal, estrutura física, espaços 
especializados para atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas, adequação de equipamentos e manutenção a todos os 
estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Ensino. 

20.7 Discutir coletivamente, com a participação do Conselho Municipal de Educação e do Conselho do FUNDEB, bem como toda 
a comunidade sobre os investimentos e recursos da educação, divulgando-os de forma detalhada e de fácil compreensão. 

20.8 Articular políticas e programas complementares à educação (bolsa família), que contribuam para garantia do acesso e 
permanência de estudantes com necessidades, nas escolas. 

20.9 Garantir o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e artigos 68 e 69 da Lei nº 9.394/96. 

20.10 Disponibilizar recursos financeiros para a construção e ampliação de escolas, em volume suficiente para atender ao 

previsto no inciso I do art. 179 da Constituição Federal. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

20.11 Assegurar recursos para a educação de jovens e adultos buscando a erradicação total do analfabetismo no Município. 

20.12 Manter, em conjunto com o Estado e União, programa municipal de apoio financeiro a educação de jovens e adultos para a 
população de 15 anos e mais que não teve acesso ao ensino fundamental na idade própria. 

20.13 Ampliar, em regime de parceria com o Governo Federal, o atendimento aos programas de renda mínima associados à 
educação, de sorte a garantir o acesso e permanência na escola a toda população em idade escolar no município. 

20.14 Promover a equidade entre os alunos e as escolas pertencentes à rede municipal de educação. 

20.15 Estabelecer um Plano de Manutenção dos prédios da Rede Municipal de Educação necessária para o bom atendimento 
aos alunos, visando uma educação de qualidade.  

20.16 Dotar as escolas de equipamentos didático-pedagógicos, tais como bibliotecas, laboratórios, espaços para atividades 
culturais e desportivas, salas de vídeo e de informática, que tornem viáveis a implantação de uma proposta pedagógica coerente 
com as necessidades do ensino.  

20.17 Garantir a efetiva participação da comunidade no desenvolvimento dos projetos pedagógicos das escolas municipais e nas 
políticas públicas para a educação através de conselhos escolares e órgãos de classes. 



48 
 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

20.18 Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos a destinação de recursos para as atividades-fim, a 
descentralização, a autonomia da Secretaria de Educação, a eqüidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a participação da 
comunidade. 

20.19 Apoiar tecnicamente as escolas municipais na elaboração e execução na sua proposta pedagógica através de repasse de 
materiais necessários para a manutenção e cumprimento dessa proposta. 

20.20 Informatizar progressivamente em quatro anos as escolas da rede municipal de ensino. 

20.21 Estabelecer, em regime de colaboração com o Estado e União, programas de formação do pessoal técnico da Secretaria 
da Educação e escolas, para suprir, em cinco anos pelo menos, as necessidades dos setores de informação e estatísticas 
educacionais, planejamento e avaliação 

20.22 Promover medidas administrativas que assegurem a permanência de técnicos formados e com bom desempenho nos 
quadros da Secretaria. 

20.23 Manter a avaliação de desempenho de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público 
Municipal. 

20.24 Implantar a avaliação de desempenho aos trabalhadores de apoio da educação, definida no seu plano de carreira. 
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ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS 

20.25 Assegurar programa de avaliação de desempenho nas escolas de ensino fundamental. 

20.26 Manter, no Município, programa de acompanhamento e avaliação dos estabelecimentos de educação infantil. 

20.27 Assegurar melhorias de vencimentos a todos os servidores da educação.  

20.28 Ampliar o volume de recursos financeiros distribuídos diretamente às escolas para aquisição de material didático e 
manutenção do prédio.  
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