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Apresentação
É com grande alegria que a Diretoria de Planejamento Educacional, em
parceria com o Conselho Municipal de Educação, apresenta o Plano Municipal de
Educação – PME de Poloni/SP, com vigência de 2015 a 2025.
O PME se constitui através do processo democrático e participativo com a
finalidade de estabelecer as metas e estratégias educacionais a serem executados no
período de 10 (dez) anos, garantindo assim a qualidade de construção e implementação
das mesmas. Inicialmente, foi constituída uma ação organizadora entre integrantes: da
Diretoria de Planejamento Educacional, das Redes Municipal, Estadual e da Comissão
Organizadora e Técnica, quando foi estruturada a pesquisa diagnóstica através de
questionários.
Todas as instituições educacionais e afins receberam estes instrumentos para
que fossem respondidos. A partir do retorno dos questionários, a tabulação foi feita, a
qual serviu como base para a elaboração das metas e das estratégias do PME.
O PME configura-se um documento que transcende o período governamental.
É um plano de cidadania educacional com concepção das entidades participantes. É um
plano – em sua essência – de discussão, que foi construído para permanente
flexibilidade, a partir de avaliações periódicas que respeitem as necessidades prementes
da educação do município.
No dia 10 do mês de junho de 2015, foi realizada a Assembleia para aprovação
do Plano. Na plenária, houve avaliação e votação de afirmação ou rejeição às propostas
das instituições, bem como das propostas sugeridas no momento. Em seguida o Plano
redigido, lido e aprovado foi encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, de
Poloni/SP, em 11 de junho de 2015.
Poloni, junho de 20015
_____________________
Rinaldo Escanferla
Prefeito Municipal

__________________________
Marilena Aparecida Borsato
Tortorelli
Diretora de Planejamento
Educacional
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I. CARACTERIZAÇAO GERAL DO MUNICÍPIO
1.1.

ASPECTOS HISTÓRICOS

Em 3 de maio de 1926, na sede da fazenda de Cândido Poloni, foi erguido um
cruzeiro dando início à formação de um novo povoado, que se chamou Vila Rosa em
homenagem à mãe do proprietário. Próximo à Vila Rosa, havia um outro núcleo, mais
antigo, chamado Vila Colombo, com igreja e bom comércio, que pertencia ao município
de Mirassol e foi elevado a distrito em 27 de dezembro de 1928.
Vale destacar que se tem registro de Vila Colombo no ano de 1924 quando,
através a Lei nº 2007 de 23 de dezembro, assinada pelo Governador Carlos Campo,
Mirassol foi elevada a município, constituído por amplo território, com os distritos de
Cerradão (José Bonifácio), Nipoã, e povoados de Bálsamo, Barra Dourada, Ubarana,
Miralua (Vila Costa – Distrito de Neves), Colombo e Jacutinga.
A região estava sendo desbravada e recebia cada vez mais habitantes,
principalmente imigrantes italianos que ali se estabeleceram para o cultivo do café. A
economia agrícola do município, baseada em café e cereais, exerceu importante papel
na atração de habitantes.
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Pelo Decreto nº 6205, de 11 de dezembro de 1933, a sede do Distrito de Paz de
Colombo é transferida para Vila Rosa, ou Vila Poloni, como já era conhecida, que assim
firma a sua existência, mas ainda em território do município de Mirassol. É de notar que
o Cartório de Paz já havia sido transformado, embora provisoriamente, de Colombo
para Poloni, por determinação do DD Juiz de Direito, de modo que o decreto acima
mencionado veio apenas efetivar e legalizar uma mudança que já havia sido feita.
Quatro anos mais tarde, em 26 de outubro, foi transferido para o recém-criado
município de Monte Aprazível.
Pelo Decreto-Lei Federal nº 2104 de 2 de abril de 1940 e Decreto Estadual nº
11.069, de 4 de maio de 1940, o distrito passou a denominar-se Poloni e elevado a
município em 30 de dezembro de 1953.
No início da década de 50 começa a campanha para a emancipação política que
acontece em 30 de dezembro de 1953 pela Lei nº 2456 de 30 de dezembro de 1953,
executada a 1º de janeiro de 1954, ficando constituída apenas pelo Distrito de Poloni.
Há um período de transição e a primeira eleição municipal se dá em 03 de
outubro de 1954 e Cândido Poloni, eleito prefeito, toma posse em 1º de janeiro de 1955.
Aniversário de Poloni: 3 de maio.
Fundação: 1926.
Padroeiro: Santo Antônio de Pádua.
Região Administrativa, Região de Governo e Mesorregião de São José do Rio
Preto.

1.2.

LOCALIZAÇÃO

Poloni é um município brasileiro do Estado de São Paulo com uma população
de 5.395 habitantes (IBGE/2010), em uma área de 135, 041 km².
Localiza-se a uma latitude 20° 47’ 07’’ sul, a uma longitude 49° 49’ 25’’ oeste,
estando a uma altitude de 548 metros, ao norte do Estado de São Paulo.
Poloni pertence à Microrregião de Nhandeara, vizinho dos municípios de
União Paulista, Monte Aprazível e Nipoã e distante da Capital do Estado 487 km.
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1.3. ASPECTOS POPULACIONAIS
A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e
2010, à taxa de 1,24% ao ano, passando de 4.769 para 5.395 habitantes. Essa taxa foi
superior àquela registrada no Estado, que ficou em 1,10% ao ano e superior à cifra de
1,06% ao ano da Região Sudeste.

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população
urbana em 2000 representava 89,31% e em 2010 a passou a representar 89,01% do
total. A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000
e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 1,5% em média ao
ano. Em 2000, este grupo representava 17,8% da população, já em 2010 detinha 18,2%
do total da população municipal. O segmento etário de 0 a 14 anos registrou
crescimento positivo entre 2000 e 2010, com média de 0,0% ao ano. Crianças e jovens
detinham 20,6% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 981
habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 18,2% da população,
totalizando 983 habitantes.
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A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 1,55% ao ano), passando de 2.943 habitantes em
2000 para 3.431 em 2010. Em 2010, este grupo representava 63,6% da população do
município.
Dados da população do município - Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 2010.

Ano Poloni São Paulo

Brasil

1991 4.526 31.588.925 146.825.475
1996 4.736 33.844.339 156.032.944
2000 4.774 37.032.403 169.799.170
2007 4.878 39.827.570 183.987.291
2010 5.395 41.262.199 190.755.799
PIRÂMIDE ETÁRIA DE POLONI

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 2010
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Idade

Poloni

São Paulo

Homens Mulheres Homens

Brasil
Mulheres Homens

Mulheres

0 a 4 anos

146

138

1.090.710 1.051.491 5.638.154 5.444.151

5 a 9 anos

149

148

1.457.203 1.403.430 7.623.749 7.344.867

10 a 14 anos

152

174

1.687.826 1.637.087 8.724.960 8.440.940

15 a 19 anos

192

206

1.667.482 1.636.426 8.558.497 8.431.641

20 a 24 anos

260

243

1.835.222 1.802.466 8.629.807 8.614.581

25 a 29 anos

280

199

1.881.495 1.908.294 8.460.631 8.643.096

30 a 34 anos

201

178

1.741.346 1.815.101 7.717.365 8.026.554

35 a 39 anos

179

185

1.549.270 1.634.851 6.766.450 7.121.722

40 a 44 anos

178

166

1.444.230 1.536.444 6.320.374 6.688.585

45 a 49 anos

183

178

1.308.853 1.444.270 5.691.791 6.141.128

50 a 54 anos

160

178

1.149.501 1.286.603 4.834.828 5.305.231

55 a 59 anos

134

131

930.303

1.057.688 3.902.183 4.373.673

60 a 64 anos

97

143

705.940

831.069

3.040.897 3.467.956

65 a 69 anos

109

125

499.180

609.906

2.223.953 2.616.639

70 a 74 anos

86

106

371.655

484.550

1.667.289 2.074.165

75 a 79 anos

71

84

246.532

354.796

1.090.455 1.472.860

80 a 84 anos

30

65

150.452

246.113

668.589

998.311

85 a 89 anos

18

30

63.558

121.030

310.739

508.702

90 a 94 anos

2

13

20.758

45.806

114.961

211.589

95 a 99 anos

0

2

4.534

12.323

31.528

66.804

Mais de 100 anos 0

0

917

2.317

7.245

16.987

1.4.

ASPECTOS ECONÔMICOS

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do
município cresceu 57,2%, passando de R$ 42,6 milhões para R$ 66,9 milhões. O
crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 49,2%.
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A participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou
de 0,01% para 0,01% no período de 2005 a 2010.
A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor
de Serviços, o qual respondia por 52,1% do PIB municipal. Cabe destacar o setor
secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 24,5% em 2010, contra 24,6%
em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado, em que a participação industrial
decresceu de 24,6% em 2005 para 24,4% em 2010.

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor
de Serviços, o qual respondia por 52,1% do PIB municipal. Cabe destacar o setor
secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 24,5% em 2010, contra 24,6%
em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado, em que a participação industrial
decresceu de 24,6% em 2005 para 24,4% em 2010.

Produção Agropecuária
Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar
em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de
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atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da
Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco)
principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:

Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados
acerca da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5
(cinco) principais culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas
permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:

Agricultura Familiar
O município possuía 186 agricultores familiares em 2006, que correspondia a
64% dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 36% da área,
ocupavam 29% da mão-de-obra do setor e participavam com 32% do valor da produção
agropecuária municipal.
Quantidade de Agricultores Cadastrados com Declaração de Aptidão ao Pronaf
Município 72
Estado 78.580
Brasil 4.395.395
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário

12

Mercado de Trabalho
Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de
2010, possuía 3.112 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas,
sendo que 2.986 estavam ocupadas e 127 desocupadas. A taxa de participação ficou em
65,5% e a taxa de desocupação municipal foi de 4,1%.
No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de
maneira comparativa:

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que
43,9% tinham carteira assinada, 25,0% não tinham carteira assinada, 19,4% atuam por
conta própria e 1,8% de empregadores. Servidores públicos representavam 4,2% do
total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo
representavam 5,7% dos ocupados.

13

Das pessoas ocupadas, 5,7% não tinham rendimentos e 31,0% ganhavam até
um salário mínimo por mês.
O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 1.098,64.
Entre os homens, o rendimento era de R$ 1.334,61 e entre as mulheres de R$ 814,46,
apontando uma diferença de 63,86% maior para os homens.
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho
formal do município apresentou, por sete anos, saldo positivo na geração de novas
ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 296. No
último ano, as admissões registraram 507 contratações, contra 596 demissões.
O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 859 postos, 93,5% a mais em
relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para o
Estado, que cresceu 38,8% no mesmo período.

O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 859 postos, 93,5% a mais em
relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para o
Estado, que cresceu 38,8% no mesmo período.

1.5.

ASPECTOS SOCIAIS

Transferência de Renda
Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de
2010, a população total era de 5.395 residentes, dos quais 00 se encontravam em
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situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$
70,00. Isso significa que 0,0% da população municipal vivia nessa situação. Do total de
extremamente pobres, (-%) viviam no meio rural e (-%) no meio urbano.
No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados,
atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até
meio salário mínimo per capita, permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de
cada um dos membros das famílias e as características dos seus domicílios.
De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha
de pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 518
famílias registradas no Cadastro Único e 107 famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família (20,66% do total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses cadastros
para o seu município:

O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas
oficiais, de maneira que a gestão municipal do Cadastro Único deve concentrar esforços
na qualificação das informações registradas e na atualização dos dados familiares. Com
isso, o município poderá abrir espaço para incluir no Bolsa Família as famílias em
extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os benefícios.

De junho de

2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e incluiu no Programa
Bolsa Família
De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único
e incluiu no Programa Bolsa Família 01 famílias em situação de extrema pobreza.
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Assistência Social

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são
importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O Benefício
de Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de
distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na
Constituição Federal de 1988. No seu município, o gráfico abaixo confere informações
acerca da quantidade de beneficiários de BPC considerando o período de 2004 a 2013,
por tipo de beneficiário:

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas,
ações e atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o
caso dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de Atenção
Integral à Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais indicadores de
atendimento nesse âmbito, considerando os dados coletados no Censo SUAS do MDS
para o ano de 2012:
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Inclusão Produtiva
Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e de
atendimento sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional dos
indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados mais
atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em fevereiro de
2013, o município contava com 44 pessoas cadastradas como MEI. Desse total, foi
possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro
Único. O gráfico abaixo mostra a evolução do total destes indivíduos, que estão
cadastrados tanto no Cadastro Único, quanto no MEI, para os meses de junho de 2012,
novembro de 2012 e fevereiro de 2013:

Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro
Único e no programa MEI, observar-se as 5 (cinco) principais atividades econômicas
por eles desenvolvidas, conforme demonstrado no gráfico abaixo:
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1.6.

ASPECTOS DE SAÚDE

Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação
da área no seu município. No tocante à mortalidade infantil, não existem dados
disponíveis para o município de P0loni, ao passo que no Estado o número de óbitos
infantis foi de 7.037 crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 11,6 crianças a cada
mil nascimentos. No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais
causas de internação são as listadas no gráfico abaixo:

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais
causas externas de óbito relatadas pelo município. De acordo com o Censo Demográfico
2010, o total da população de 15 a 29 anos era de 1.380 indivíduos, sendo que 00
faleceram em função de eventos e/ou causas externas. Quando analisamos de maneira
mais detida essas informações, notamos que as causas de morte variam por município.
No município, as 3 (três) principais causas externas de óbito dos indivíduos na faixa
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etária de 15 a 29 anos são, de acordo com dados do Ministério da Saúde, as que seguem
no gráfico abaixo, tomando por base os anos de 2005 e 2010:

Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços
correlatos do município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do
Censo Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do seu município, a coleta de
lixo atendia 73,2% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de
água, o acesso nessa área estava em 96,8% dos domicílios particulares permanentes e
5,8% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da área
urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os domicílios
particulares permanentes:

Poloni conta com 1 Unidade de Saúde Municipal e 3 Consultórios isolados.
Fonte: http://cnes.datasus.gov.br
Centro de Saúde/Unidade Básica
Consultório Isolado
Secretaria da Saúde

Total
1
3
1
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Médicos registrados no CRM/SP (Coeficiente por mil habitantes) do Estado de São
Paulo e Poloni – SEADE- 2014.
Saúde:
Médicos
Registrados
no CRM/SP

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1000: Total
do Estado de 82.821 85.334 86.845 90.384 92.598 95.884 98.583 101.987 106.280 109.788 113.518
São Paulo
350804Poloni

3

2

3

3

2

2

2

2

3

4

5

A mortalidade infantil em Poloni é de 15,15 crianças por mil nascidos vivos,
segundo o SEADE /2013, sendo maior que em Região Metropolitana de São Paulo,
Região de Governo de São José do Rio Preto, Região Metropolitana de Campinas,
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte como um todo.
Mortalidade infantil – SEADE 2013

Nas edições de 2008 e 2010 do IPRS, Poloni classificou-se no Grupo 3, que
agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e bons indicadores de longevidade e
escolaridade. Poloni somou pontos em seu escore de riqueza no último período, e
avançou posições nesse ranking. Entretanto, seu índice situa-se abaixo do nível médio
estadual. Poloni ocupou as seguintes posições no ranking de RIQUEZA 2008: 359 ª;
2010: 340 ª.
No que se refere às condições de vida, o Índice Paulista de Responsabilidade
Social de 2010 (SEADE), classifica Poloni com um índice 34, na dimensão RIQUEZA,
abaixo do total do Estado de São Paulo (60).
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Já na dimensão LONGEVIDADE, Poloni realizou avanços nesta dimensão,
somando pontos no escore, situa-se acima da média estadual. Com esse desempenho, o
município conquistou posições no ranking.
Acrescentou pontos no escore de LONGEVIDADE, está acima da média
estadual e avançou posições nesse ranking, ocupando as seguintes posições no ranking
de longevidade: 2008: 42ª; 2010: 16ª.
Entre 2008 e 2010 o município aumentou seu indicador agregado de
ESCOLARIDADE e melhorou sua posição no ranking. Seu escore é superior ao nível
médio do Estado.
Poloni ocupou as seguintes posições no ranking de ESCOLARIDADE: 2008:
202ª ; 2010: 176ª.
Condições de Vida – Índice Paulista de Responsabilidade Social
Riqueza, Longevidade e Escolaridade - Fonte: SEADE 2008
Dimensão
Riqueza
Longevidade
Ano
2008 2010
2008
2010
Total do Estado de São Paulo 58
60
73
74
Região de Governo de São
46
48
76
77
José do Rio Preto
Poloni
41
34
80
82

IPRS – Dimensões:
Escolaridade
2008
2010
68
69
75
59
47

57

Quanto ao IDH, (Índice de Desenvolvimento humano), Poloni obteve 0,571 em
1991, 0,700 em 2000, em 2010 0,766 apontando uma evolução na melhoria das
condições de vida da população. Entretanto, este índice alcançado em 2010 ficou abaixo
do alcançado por São Paulo 0,805.
Índice de Desenvolvimento Humano – UNESCO 2010
Município
Poloni
SÃO
PAULO

IDHM

IDHM Renda

IDHM Longevidade

IDHM Educação

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

0,571

0,700

0,766

0,663

0,695

0,736

0,759

0,817

0,853

0,370

0,604

0,717

0,557

0,704

0,805

0,650

0,706

0,855

0,759

0,806

0,855

0,351

0,614

0,725

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Poloni 0,766 é, em 2010, o
que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre
0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é
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Longevidade, com índice de 0,853, seguida de Renda, com índice de 0,736, e de
Educação, com índice de 0,717.
Entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,700 em 2000 para 0,766em 2010 uma taxa de crescimento de 0,94%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a
distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido
em 28,20% entre 2000 e 2010.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,717), seguida por Renda e por Longevidade.
Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,523 em 1991 para 0,674 em 2000, uma
taxa de crescimento de 28,8%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em
71,12% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,118), seguida por Renda e por
Longevidade.
Entre 1991 e 2010, o IDHM do município passou de 0,571, em 1991, para,
0,766 em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para
0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 34,15% para o município e 47%
para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 65,85%
para o município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais
cresceu em termos absolutos foi Educação, seguida por Renda e por Longevidade. Na
UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda.
O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, é de 0,45, sendo que
1,00 é o pior número e 0,00 é o melhor. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é
de 21,66%, o limite inferior da incidência de pobreza é de 9,68%, o superior é de
18,34% e a incidência da pobreza subjetiva é de 9,37%.

1.7.

ASPECTOS DE FINANÇAS PÚBLICAS

A receita orçamentária do município passou de R$ 4,8 milhões em 2005 para
R$ 9,6 milhões em 2011, o que retrata uma alta de 97,5% no período ou 18,55% ao ano.
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A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades
econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 8,48% em
2005 para 8,69% em 2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a
proporção aumentou de 39,73% para 37,46%.
A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
diminuiu no município, passando de 55,81% da receita orçamentária em 2005 para
46,09% em 2011. Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os
municípios do Estado, que ficou em 8,16% em 2011.

As despesas com administração, saúde, educação, urbanismo e transporte
foram responsáveis por 77,32% das despesas municipais. Em assistência social, as
despesas alcançaram 4,88% do orçamento total, valor esse superior à média de todos os
municípios do estado, de 4,21%.

1.8.

ASPECTOS DE RECURSOS HUMANOS

A Administração Municipal conta com 183 servidores, entre os quais 0,0% são
estatutários. Entre 2009 e 2010 o município não realizou concurso público.
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II.

DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

2.1. DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
I.
II.
III.

Erradicação do analfabetismo;
Universalização do atendimento escolar;
Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
Melhoria da qualidade da educação;
Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade;
Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento
às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
Valorização dos (as) profissionais da educação;
Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

2.2.

EDUCAÇÃO: ESCOLAS E RECURSOS HUMANOS

O município de Poloni desenvolve suas atividades educacionais em escolas
com boa infraestrutura, equipadas com mobiliários e recursos materiais didáticos,
pedagógicos e tecnológicos adequados, visando oferecer aos seus munícipes educação
de qualidade.
Rede
Municipal

Estadual

Privada

Escola

Níveis de Ensino

EMEI Professor Luiz Antonio Poloni Educação Infantil: Pré-escola
Rizzato
/ 4-5 anos
1º Ano Ensino Fundamental
de 09 Anos: 6 anos
Escola Estadual Professora Alice Sales Ensino Fundamental: Anos
Cunha
Iniciais: 6-10
Escola Estadual José Zanovelli
Anos Finais: 11-14
APAE de Poloni - filantrópica
Escola Exclusiva
APROMEP Associação Protetora do Educação Infantil: Creche / 0Menor Poloniense
3 anos
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A Rede Municipal conta com a Diretoria de Planejamento Educacional,
localizada na Rua Cândido Poloni gerenciada pela Diretora de Planejamento
Educacional.
A Escola municipal conta com uma equipe de gestão: Diretor e Coordenador
Pedagógico.
Em 2015 a rede municipal apresenta: 14 (quatorze) professores efetivos; 2
(dois) professores especialistas admitidos em caráter temporário (ACT); 12 (doze)
funcionários na escola (secretário, agente de apoio, servente-zelador).
O município conta com os seguintes Conselhos: Conselho Municipal de
Educação criado pela Lei 644 de 27 de maio de 1998, Conselho Municipal de
Alimentação Escolar criado pela Lei 695 de 16 de outubro de 2000, Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB criado pela Lei 909 de 10 de outubro
de 2007.
O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal foi instituído
pela Lei, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica de Poloni.
Tem transporte Escolar mantido pela Prefeitura e mantém alimentação escolar
de ótima qualidade.
Profissionais em exercício na Rede Municipal de Ensino de Educação/2015 –

Servente
Zelador

Atendente
Escola

Dentista Escolar

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

4

5

1

1

Agente de
Apoio

Secretário de
Escola

1

de

Coordenador
Pedagógico

Diretoria de Planejamento
Educacional
EMEI
Professor
Luiz
Antonio Poloni Rizzato

Diretor
Escola

ESCOLAS

Diretora
de
Planejamento
Educacional

d

Fonte: Município

Escolas

Formação de Docentes da Rede Municipal de Educação /2015 - Fonte: Município

EMEI Professor Luiz Antonio
Poloni Rizzato

Com
Magistério

-

Com
Magistério
Cursando
Pedagogia

-

Pedagogia

14

Licenciatura
na área que
Atuam

2

Pós-Graduação

14
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2.3. EDUCAÇÃO INFANTIL

A infância é o período em que se inicia o processo de humanização, o qual se
dá ao longo de sua vida. É um período em que a criança está em constante
desenvolvimento, sendo necessário oferecer as condições para tal. Consta na LDB, Lei
9394/96, no art. 29, que a Educação Infantil deve atender a criança na faixa etária de 0 a
5 anos de idade, garantindo a ela seu desenvolvimento integral, físico, psicológico,
intelectual e social.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, a
concepção de criança é: Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12).
A criança é entendida como um ser ativo e está inserida numa sociedade que se
modifica constantemente. Também sofre as interferências desta e exige novos conceitos
e tratamentos.

26

A função das instituições de Educação Infantil, a exemplo de todas as
instituições nacionais e principalmente, como o primeiro espaço de educação coletiva
fora do contexto familiar, ainda se inscreve no projeto de sociedade democrática
desenhado na Constituição Federal de 1988 com responsabilidades no desempenho de
um papel ativo na construção de uma sociedade livre, justa, solidária e socioambiental
orientada. A Educação Infantil é um direito da criança, independente de sua faixa
etária. A obrigatoriedade dar-se-á a partir dos 04 anos de idade, antes disso, mesmo não
sendo obrigatória, a etapa escolar constitui-se em um direito de toda e qualquer criança,
independente de questões sociais, econômicas e outras.

Conforme IBGE/Censo

Populacional/2010 o percentual da população de 4-5 anos que frequenta a escola é de
85% e o percentual da população de 0-3 anos que frequenta a escola é de 16,9%.
A Rede Municipal de Educação de Poloni atende na Educação Infantil crianças
na faixa etária de 4-5 anos na pré-escola e 06 anos no Ensino Fundamental de 09 anos,
ficando a faixa etária de 0-3 anos, creche, sob a responsabilidade da Rede Privada.
Nosso município, por falta de estrutura física, até o presente ano, 2015, não
tem realizado o atendimento da faixa etária de 0-3 anos.
Para ampliar o atendimento da Educação Infantil foi iniciada a construção de
uma escola “Creche-Escola”, localizada na Rua Luiz Donda, Bairro Antonio Borsato
com recursos do FDE.

Unidade Escolar/Rede/Período
EMEI Professor Luiz Antonio Poloni Rizzato
Rede Municipal
APROMEP Associação Protetora do Menor Rede Privada
Poloniense

Pré-escola/ Parcial
Creche/Integral
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Tabela 1 - População em Idade Escolar e Matrícula na Educação Infantil
Fonte: SEADE/INEP
Ano
De 0-3 anos
População
em idade
Escolar

2011
2012
2013
2014

282
271
260
249

Matrícula nas Redes
Municipal
Privada

% de alunos
matriculados

De 4-5 anos
População
em
idade
Escolar

Matrícula nas Redes
Municipal
Privada

%
alunos
matriculados

0
0
0
0

16,31%
19,92%
21,15%
22,48%

127
132
136
140

103
118
135
137

81,10%
89,39%
99,26%
97,85%

46
54
55
56

0
0
0
0

Comparando na tabela acima, a população em idade escolar com a matrícula de
crianças de 4-5 anos, observa-se que está faixa etária está sendo atendida, praticamente
em sua totalidade na rede municipal. Para que a Rede Municipal atenda as crianças de
0-3 anos, será necessária a construção de uma Escola de Educação Infantil, uma vez que
o município, não tem atendido a faixa etária de 0-3 anos, por falta de estrutura física.
Em 2014, a porcentagem de criança de 0-3 anos que frequenta a escola é de
22,48% e de 4-5 anos é de 97,85%.
Tabela 2 - Porcentagem de matrículas em tempo integral na Educação Infantil
Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Ano
2011
2012
2013

Todas as Redes
RedeMunicipal
Privada
30,5%
46
0%
0
100%
46
48,6%
85
25,6%
31
100%
54
49%
94
28,5%
39
100%
55
A oferta e o tempo de permanência das crianças deverão ser ampliados para

atingir as metas do Plano Nacional de Educação no tocante à educação infantil e tempo
de atendimento educacional.
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A formação mínima dos profissionais e docentes que atuam nesse nível de
ensino atende o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Para a viabilização da formação dos profissionais da educação da rede
municipal, no decorrer do ao letivo, além dos momentos de estudos nos Horários de
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs), também são oferecidos cursos, palestras e
oficinas em que são promovidos momentos formativos abertos a todos os professores
interessados. Assim, o município continuará adotando estratégias para formação em
serviço e incentivos para que os profissionais frequentem Cursos de Pós-Graduação.
Cabe observar que o Município envida esforços para cumprir a obrigatoriedade
de oferta de vagas para a educação infantil até o final da década deste plano, atendendo
a população desta faixa etária.
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2.4. ENSINO FUNDAMENTAL

Segundo dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº
9394/96, o Ensino Fundamental é obrigatório, tem a duração de 9 (nove) anos,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade devendo ser gratuito nas escolas públicas. Um
aspecto importante a ser observado em relação ao Ensino Fundamental, são as
Diretrizes Curriculares dentre elas, a progressão continuada nos 3 primeiros anos da
etapa escolar que devem assegurar “alfabetização e letramento; Desenvolvimento das
diversas formas de expressão e continuidade da aprendizagem”.
No município de Poloni esta etapa, é oferecida em duas Escolas Estaduais, a
Escola Professora Alice Sales Cunha, oferece os anos iniciais e a Escola José Zanovelli
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oferece os anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e atividades
complementares. Observa-se ainda que há classes dos anos iniciais do Ensino
Fundamental instaladas na Escola de Educação Infantil Municipal.

Quanto ao atendimento da clientela do Ensino Fundamental de 6 a 14 anos,
como pode ser observado no quadro abaixo atende-se praticamente a 100% da
população, ficando evidente que não há déficit de vagas para o Ensino Fundamental.

Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola- Taxa de atendimento
Ano

Crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola

2010

99,5%

564

Fonte: IBGE/Censo Demográfico / Preparação: Todos Pela Educação
Em relação ao percentual de pessoas com 16 anos com ensino fundamental
completo o município apresenta 93,6% da população, conforme quadro abaixo.
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Quanto ao desempenho dos alunos no ensino fundamental, observamos taxas
elevadas de aprovação tanto na rede municipal, quanto na rede estadual.
Rede Municipal Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Fonte: SEADE
Ano
Matrícula
Aprovação
Abandono
Reprovação
2011 44
100%
0%
0%
2012 61
100%
0%
0%
2013 61
100%
0%
0%
Rede Estadual / Ensino Fundamental – Fonte SEADE
Matrícula: Anos
Aprovação Anos
Abandono: Anos
Ano
Iniciais
Finais Iniciais Finais
Iniciais Finais
2011 238
328
99%
97%
0%
0%
2012 221
319
99%
99%
0%
0%
2013 234
289
100%
94%
0%
1%

Reprovação: Anos
Iniciais
Finais
0%
2%
0%
0%
0%
4%

Nos resultados do IDEB, observamos na Rede Estadual, anos iniciais do
Ensino Fundamental gradativo crescimento, com uma leve queda em 2013. Nos anos
finais, também houve crescimento, com queda em 2011, retornando o crescimento em
2013, conseguindo ultrapassar a meta projetada para o referido ano.

IDEB Rede Estadual
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Município
Poloni

Ideb observado
Metas Projetadas
2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
5.0 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9

IDEB – Rede Estadual
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Município
Poloni

Ideb Observado
Metas Projetadas
2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
4.9 5.19 6.3 6.0 5.80 5.0 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7

2021
6.9
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IDEB Rede Estadual
Ensino Fundamental Anos Finais
Município
Poloni

Ideb observado
Metas Projetadas
2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
5.0 5.09 5.25 4.84 5.41
4.2 4.4 4.7 5.0 5.3 5.5

2021
5.8

Taxa de distorção idade-série - Ensino Fundamental – Fonte: Inep/Qedu

Ano
2010
2011
2012
2013

Rede Estadual: Anos
Iniciais Finais
5,0%
9,0%
6,0%
7,0%
3,0%
11,0%
4,0%
10,0%

Rede Municipal
Anos Iniciais
0%
0%
0%
0%

Em relação a situação de distorção idade-série, em 2006, segundo dados
oficiais do Ministério da Educação/INEP, entre os alunos do ensino fundamental, 2,0%
estão com idade superior à recomendada nos anos iniciais e 8,0% nos anos finais. Em
2013, entre os alunos do ensino fundamental, 4% estão com idade superior à
recomendada nos anos iniciais e 10,0% nos anos finais. Assim, em 2013, nos anos
iniciais (1º ao 5º ano), a média da taxa de distorção foi de 4,0%. Isto significou que, de
cada 100 alunos, aproximadamente 4 estavam com atraso escolar de 2 anos ou mais.
Detalhando por ano: 0% no 1º ano; 2% no 2º ano; 6% no 3º ano; 3% no 4º ano e 5% no
5º ano.
Nos Anos Finais (6º ao 9º ano), 2013, a média da taxa de distorção foi de 10%.
Isto significou que, de cada 100 alunos, aproximadamente 10 estavam com atraso
escolar de 2 anos ou mais. Detalhando por ano: 13% no 6º ano; 6% no 7º ano; 14% no
8º ano e 8% no 9º ano.
A Rede Estadual atende na Escola Estadual Professora Alice Sales Cunha os
alunos do ensino fundamental nos anos iniciais em tempo integral, tendo matriculado
em 2014, 232 alunos. Os anos finais do Ensino Fundamental são atendidos na Escola
Estadual José Zanovelli, tendo matriculado em 2014, 161 alunos que realizaram no
contra turno atividades complementares.
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2.5. ENSINO MÉDIO

Considerando o processo de modernização em curso no País, o Ensino Médio,
tem um importante papel a desempenhar. Nos países desenvolvidos a expansão do
Ensino Médio foi fator preponderante de formação para a cidadania e qualificação
profissional e, para tanto, os demais países devem tê-los como referência para superar
os problemas de desenvolvimento.
O Ensino Médio é amparado pela Constituição Federal de 1998, art. 208, que
garante como dever do Estado, a “progressiva universalização do ensino médio
gratuito.”
Com a aprovação da LDB - Lei 9394/96- o Ensino Médio passou a ser
considerada a etapa final da Educação Básica, sendo a oferta de responsabilidade do
Estado.
O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três
anos, deve contribuir para a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos
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adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, sua
inclusão no mundo da cultura, da ciência, da arte e do trabalho. Deve levar ao
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e
desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico, preparando os jovens e
adultos para os desafios da modernidade. Deverá ainda permitir aquisição de
competências relacionadas ao pleno exercício da cidadania e da inserção produtiva:
autoaprendizagem; percepção da dinâmica social e capacidade para nela intervir;
compreensão dos processos produtivos; capacidade de observar, interpretar e tomar
decisões; domínio de aptidões básicas de linguagens, comunicação, abstração;
habilidades para incorporar valores éticos de solidariedade, cooperação e respeito às
individualidades. A Rede Municipal de Ensino não mantém escola de ensino médio,
uma vez que sua responsabilidade constitucional é com o ensino fundamental e
educação infantil. Em nosso Município temos em funcionamento a Escola Estadual
José Zanovelli, que segundo o Censo Escolar 2014, possuía 122 alunos matriculados no
Ensino Médio e conforme o IBGE de 2010, 184 matrículas (conforme quadro abaixo):

Percentual da População de 15 a 17 anos que frequenta a escola.
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Taxa de escolarização liquida no ensino médio da população de 15 e 17 anos.

População de 18 a 24 anos com Ensino Médio Completo.
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2.6. ENSINO SUPERIOR
Numa sociedade que se propõe justa e desenvolvida, a educação superior
passa a representar não mais a aspiração ou privilégio de poucos, mas a etapa inicial do
processo contínuo da formação de seus cidadãos, daí o investimento em educação nessa
faixa etária ser indispensável.
Para esse atendimento espera-se uma crescente diversificação no ensino
superior, de maneira que as oportunidades se multipliquem e as formações se adequem
às expectativas sociais, culturais, econômicas, científicas e humanísticas que se impõem
numa sociedade moderna.
O Sistema de Educação Superior deve contar com um conjunto diversificado
de instituições que atendam a diferentes demandas e funções. O seu núcleo estratégico
há de ser composto pelas universidades, que exercem as funções que lhe foram
atribuídas pela constituição: ensino, pesquisa e extensão. Esse núcleo estratégico tem
como missão contribuir para o desenvolvimento do país e a redução dos desequilíbrios
regionais, nos marcos de um projeto nacional.
Por esse motivo, estas instituições devem ter estreita articulação com as
instituições de ciência e tecnologia – como, aliás, está indicado na LDB (art. 86). No
mundo contemporâneo, as rápidas transformações destinam às universidades o desafio
de reunir em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, os requisitos de relevância,
incluindo a superação das desigualdades sociais.
A diretriz básica para o bom desempenho desse segmento é a autonomia
universitária, exercida nas dimensões previstas na Carta Magna: didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
Apesar de contar hoje com mais de 3 milhões de alunos matriculados em
educação superior, ainda se tem no país, um percentual de atendimento inferior a 20%
da faixa etária considerada internacionalmente como parâmetro comparativo (18 a 24
anos).
Nosso município não possui instituições de nível superior e devido a este fato
os estudantes interessados em cursar esta etapa da educação precisam se deslocar para
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outros municípios. Para poder se deslocar a estas cidades, o Município repassa um
subsídio para o transporte dos mesmos.

2.7. EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSÃO
A Educação ao longo dos tempos tem buscado acompanhar as transformações
que a contemporaneidade exige. Diante desta perspectiva o respeito e atendimento a
diversidade constituem-se em premissas básicas, neste contexto a inclusão apresenta-se
como necessária para que se faça cumprir a legislação vigente que, de acordo com a
Constituição Federal em seu artigo 208 – inciso III estabelece o direito das pessoas com
necessidades especiais em receberem educação preferencialmente na rede regular de
ensino. Para tanto, faz-se necessário a integração plena dos alunos com Necessidades
Educacionais Especiais às classes escolares regulares fazendo valer, a estes a
oportunidade de usufruir este direito.
O município de Poloni, conforme tabela abaixo vem fazendo cumprir as
exigências legais que primam pela inclusão dos alunos com Necessidades Educacionais
Especiais, nas classes regulares de ensino.

Contanto com uma sala de recursos

multifuncional na rede estadual de ensino, com uma escola de serviços especializado, a
APAE de Poloni, privada-filantrópica, bem como um professor que atende em turno
oposto ao da escolarização.
O atendimento aos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem na sala
de Recursos Multifuncionais tem como objetivo trabalhar as potencialidades do
educando de forma individual ou coletiva, no contra turno.
Segundo dados do Observatório do Plano Nacional de Educação, a
porcentagem de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades, matriculados em 2014, em classe comum, foi de 57,8% (37 alunos) e na
escola exclusiva – APAE - foi de 42,2% (27 alunos).
Em 2014, dos 37 alunos matriculados com necessidades especiais, em classe
comum, 6 (seis) estavam nos anos iniciais e 29 (vinte e nove) nos anos finais do ensino
fundamental. Dois (2) alunos estavam matriculados no ensino médio.
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Número de Alunos Matriculados na Educação Especial – (Fonte: INEP)
Educação Especial (alunos) 2014
Rede
Creche Pré-escola
Estadual
Municipal
Privada

0
0
0

0
0
0

E.F.
Iniciais
06
0
27

Anos E.F. Anos Ensino
Finais
Médio
29
2
0
0
0
0

EJA
0
0
0

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola.

Fonte: IBGE – Censo Populacional – 2010.

2.8. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional
de Educação, a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do
analfabetismo (artigo 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de
recursos humanos e financeiros por parte dos poderes públicos e da sociedade.
São duas as formas de Analfabetismo. Há o Analfabetismo absoluto e o
Analfabetismo funcional. O primeiro refere-se àquelas pessoas que não tiveram acesso à
Educação. O Analfabetismo funcional por outro lado, segundo definição da UNESCO,
"uma pessoa funcionalmente analfabeta é requerida para uma atuação eficaz em seu
grupo e comunidade, e que lhe permitem, também, continuar usando a leitura, a escrita e
o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua
comunidade".
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O déficit no atendimento no ensino fundamental resultou ao longo dos anos,
num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não terminaram o
ensino fundamental obrigatório.

Conforme dados do Censo Escolar/Inep, no ano de 2014 o município não
ofereceu a modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
Taxa de Alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade
a)
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b)

Apesar da Taxa de alfabetização de Poloni atingir 90,6%, os analfabetos
funcionais correspondem a 28,1% da população, isto é, aqueles que apenas conseguem
ler e compreender títulos de textos e frases curtas e apesar de saber contar, têm
dificuldades com a compreensão de números grandes e em fazer as operações
aritméticas básicas. Outros, que conseguem ler textos curtos, mas não conseguem
extrair informações esparsas no texto e não conseguem tirar uma conclusão a respeito
do mesmo.
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade
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2.9. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
situam a educação profissional na confluência dos direitos do cidadão à educação e ao
trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 277, destaca o dever da família, da
sociedade e do Estado em “assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária. ”
Do ponto de vista da organização nacional, não cabe ao município atuar na
educação profissional relativamente aos cursos técnicos de nível médio e superior, pois
a legislação brasileira vigente estabelece que a tal obrigação cabe à União, Estados e
Distrito Federal. Diante de tal realidade o papel do município é apenas de colaborador e
articulador. Entretanto, o Município de Poloni não apresenta em sua área de
abrangência, escola e cursos de educação profissional e tecnológico, mas, com a
colaboração dos Governos Federal e Estadual, pretende implantar, até o final da
vigência deste plano, escola e cursos de educação profissional visando solidificar o
compromisso de elevação dos níveis de escolaridade de sua população, garantindo aos
trabalhadores de baixa renda, empregados e desempregados, especialmente para
adolescentes e jovens menos favorecidos economicamente, o atendimento gratuito em
cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica.
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2.10. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
A formação continuada do professor é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - LDB Nº9394/96. Os profissionais têm os seus direitos
garantidos para um aperfeiçoamento educacional, os períodos reservados a estudos,
planejamento e avaliação. Ainda de acordo com a mesma lei, esses direitos se incluem
na carga horária de trabalho.
A formação profissional não requer somente a conclusão do nível superior. De
acordo com a citada Lei, a prática docente exige aperfeiçoamento, bem como a
necessidade do prolongamento da formação inicial, esperando-se com isso a melhoria
em sala de aula relacionada as novas práticas docentes. A LDB nº 9.394/96, também
destaca como princípios metodológicos que se farão presentes nos currículos de
formação inicial e consequentemente nos de formação continuada.
Além da formação inicial, é preciso assegurar oportunidades visando promover
o aperfeiçoamento das competências dos professores para garantir melhor aprendizagem
dos alunos e melhor intervenção por parte das equipes escolares nos destinos da
educação e da profissão.
Paralelamente, é necessária uma política de valorização do magistério, que
assegure boas condições de trabalho, de salário e carreira.
A rede municipal de ensino conta, no presente ano letivo, 2015, com 16
(dezesseis) professores, sendo 10 (dez) da educação infantil, pré-escola; 4 (quatro) do
ensino fundamental e 2 ( dois) docentes especialistas (Educação Física e Artes)
O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério foi elaborado de acordo
com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional Lei nº 93934/96. O Plano garante o acesso à carreira
somente através de concurso público de provas e títulos, evolução funcional, horas de
trabalho pedagógico inclusas na jornada de docentes, piso salarial profissional, dentre
outros preceitos.
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Os demais profissionais que prestam serviços na educação, normalmente
denominados de servidores de apoio escolar, não possuem plano de carreira específico,
aplicando-lhes os direitos, deveres e vantagens aplicáveis aos demais servidores da
municipalidade.

2.11. GESTÃO DEMOCRÁTICA
A gestão democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da
comunidade escolar, como pais, professores, estudantes e funcionários em todos os
aspectos da organização da educação. Esta participação incide diretamente no
planejamento, na implementação e na avaliação de todas as etapas da gestão escolar,
seja no que diz respeito à construção do Projeto Político Pedagógico e processos
pedagógicos quanto às questões de natureza burocrática.
Esta perspectiva de gestão está amplamente amparada pela legislação
brasileira, a exemplo da Constituição Federal de 1988, a LDB e o PNE, que apontam a
gestão democrática como um dos princípios para a educação brasileira.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº
9394/96), no seu artigo 14, dois princípios importantes regem as normas estaduais e
municipais que tratam da gestão:
a)

A participação de profissionais da educação na elaboração do projeto da
escola.

b)

A participação da comunidade escolar e local e conselhos escolares ou
equivalentes.

A gestão da educação de Poloni está vinculada aos mecanismos legais e
institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social: no
planejamento e elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha
do uso de recursos e prioridades de aquisição, através dos Conselhos Municipais de
Educação, de Controle Social e Acompanhamento do FUNDEB e do Conselho de
Alimentação Escolar. Nas escolas da rede municipal e estadual de ensino a comunidade
é atuante e participativa, a gestão é democrática e conta com a participação dos pais,
alunos e profissionais da educação.
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2.12. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
A Constituição Federal em seu Artigo 212 determina a aplicação de 25% da
receita líquida do município, advinda de impostos, na Manutenção e Desenvolvimento
da Educação.
Além desta fonte de recursos, o município conta com os recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB, com vigência até o ano de 2020, conforme estabelece a Lei nº
11.494/0783. De maneira complementar, conforme determinação legal, com o salárioeducação como fonte adicional de financiamento da educação básica.
O Município também conta com os programas financiados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, como instrumentos de ampliação
das receitas da educação, constituindo, portanto, uma importante fonte adicional de
recursos para a gestão da Rede de Ensino de Poloni.
Os recursos financeiros, Municipais, Estaduais e Federais, aplicados na
educação do município de Poloni, de forma eficiente e transparente, possibilitam que os
diversos órgãos encarregados da fiscalização e acompanhamento, como a Câmara
Municipal de Vereadores, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do FUNDEB
e outros organismos da sociedade civil, possam acompanhar, analisar e avaliar a
aplicação dos referidos recursos.
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III . METAS E ESTRATÉGIAS
META 1:
1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 80% (setenta e cinco por
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS:
1.1 Atender a demanda da educação infantil, ampliando a oferta, com a colaboração
dos Governos Estadual e Federal, para que, até o final da década atinja 80% da
população de zero a três anos e 100% da população de quatro e cinco anos.
1.2 Divulgar a obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos.
1.3 Garantir programa de formação continuada a 100% dos profissionais de
educação infantil, com colaboração da União, do Estado e de universidades
públicas, para que até o final da vigência deste plano, todos os profissionais que
atuam na educação infantil tenham realizado cursos de formação continuada.
1.4 Manter o programa de formação continuada para os profissionais da Educação
Infantil, a fim de propor novas estratégias que possibilitem inovar e qualificar o
trabalho pedagógico realizado nesta etapa, considerando o desenvolvimento
integral do aluno e suas especificidades.
1.5 Fortalecer políticas Inter setoriais entre as áreas de educação, saúde e assistência
social, a partir da vigência deste plano, visando o desenvolvimento de programas
às crianças de 0-5 anos e suas famílias.
1.6 Realizar estudos sobre custo da educação infantil com base nos parâmetros de
qualidade nacional e municipal, para melhoria da eficiência e da qualidade do
ensino, a partir do segundo ano da vigência deste plano, (Estratégia 1.6.da Lei
Federal 13.005/2014 – PNE).
1.7 Garantir para 100% dos alunos da educação infantil a aplicação de testes de
acuidade visual, auditiva e bucal em parceria com a área de saúde, de forma a
detectar problemas e oferecer apoio adequado, a partir da vigência deste plano.
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1.8 Implementar os Conselhos Escolares e outras formas de participação da
comunidade escolar na melhoria da estrutura e funcionamento das instituições de
educação infantil públicas, bem como no enriquecimento das oportunidades
educativas e dos recursos pedagógicos, garantindo-se maior integração na
relação família-escola.
1.9 Viabilizar o Projeto Político Pedagógico das escolas, a partir da revisão da
política e das disposições contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, envolvendo os diversos profissionais da educação, bem como
os seus usuários.
1.10 Garantir materiais pedagógicos, como: agendas, uniformes, materiais didáticos,
brinquedos e jogos pedagógicos, bem como mobiliários adequados à faixa etária,
para todas as turmas de Educação Infantil da rede municipal, com reposições de
acordo com a necessidade de cada instituição.
1.11 Garantir que pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 0-5 anos, frequentem um
período escolar em sala regular da educação infantil, inclusão, e no contra turno
seja assegurando o atendimento educacional especializado complementar e
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola e/ou em
instituições especializadas, como opção da família.
1.12 Fortalecer e ampliar as parcerias com os Governos Estadual e Federal para
garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e
outros materiais pedagógicos acessíveis nas escolas da educação infantil,
considerando as especificidades das faixas etárias e as diversidades em todos os
aspectos, com vistas à valorização e efetivação do brincar nas práticas escolares,
durante o processo de construção do conhecimento das crianças.
1.13 Estruturar, em regime de colaboração, um ambiente tecnológico, com jogos
interativos, programas para computador, aplicativos educacionais, apropriados
às crianças de educação infantil.
1.14 Garantir a todos alunos e profissionais de educação o apoio permanente de
profissionais como Psicólogo e Fonoaudiólogo, presentes no espaço escolar, a
fim de constituir uma rede de apoio eficiente para atender os alunos com
necessidades especiais e dificuldades de aprendizagem em tempo hábil.
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META 2:
2: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa
e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o
último ano de vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS:

2.1 Buscar recursos financeiros junto aos Governos Estadual e Federal, para a partir
de 2018 iniciar a implantação gradativa, do Ensino Fundamental, de 6 a 14 anos,
na rede municipal de ensino.
2.2 Buscar recursos financeiros junto ao Governo do Estado de São Paulo e do
Governo Federal para a construção de uma unidade escolar, para funcionamento
em tempo integral, visando iniciar a partir de 2018 a implantação do Ensino
Fundamental na rede municipal de ensino.
2.3 Fortalecer ações de acompanhamento, instrução e monitoramento do acesso, da
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de
transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e
violências na escola, visando o estabelecimento de condições adequadas para o
sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as famílias e órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.4 Colaborar com o Governo Estadual na busca ativa de crianças e adolescentes
fora da escola, ou em situação de evasão, em parceria com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.5 Priorizar a alfabetização como um processo ao longo dos anos iniciais do ensino
fundamental, entendendo o compromisso com todas as áreas do conhecimento,
expressa na proposta pedagógica da instituição de Ensino Fundamental por meio
de ações de colaboração, acompanhamento e assessoria.
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2.6 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos, por meio do estreitamento das relações entre as
escolas e as famílias.
2.7 Estimular a parceira com movimentos culturais a fim de garantir a oferta de
atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços
escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polo de criação e difusão
cultural.
2.8 Desenvolver formas e alternativas de oferta de ensino fundamental, garantida a
qualidade para atender os filhos e filhas de profissionais itinerantes.
2.9 Proceder ao mapeamento, por meio de censo educacional, das crianças fora da
escola, por bairro, visando localizar a demanda e universalizar a oferta de ensino
obrigatório.
2.10 Assegurar, em colaboração com a União, o Estado e o Município, no prazo de
cinco anos a partir da data de aprovação deste Plano, a universalização do
atendimento de toda demanda do ensino fundamental, garantindo o acesso,
buscando a permanência e a efetiva aprendizagem de todos os alunos na escola.
2.11 Fortalecer o acompanhamento e a frequência dos alunos durante o ano letivo,
mediante a colaboração das famílias, órgãos públicos de assistência social, saúde
e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.12 Assegurar que a partir da vigência deste plano, as escolas reformulem seus
projetos pedagógicos, com a participação ativa dos pais e comunidade,
baseando-se nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e demais
disposições legais.
2.13 Assegurar que 100% das escolas integrem até 2018 no Projeto Político
Pedagógico, a: educação e saúde (droga e sexualidade); a educação para o
trânsito, com abordagem transversal e contextual; a educação ambiental pautada
na Lei Federal 9.795/99 de maneira integrada, contínua e permanente; a
educação para a diversidade; a educação e a qualidade de vida; a educação para
o direito humano; a educação para o empreendedorismo; a educação para a
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informação e comunicação; a educação e os conteúdos da história e cultura afrobrasileira e indígena, Lei 10639/2003.
2.14 Reestruturar o currículo para educação básica garantindo: integração entre
educação infantil e anos iniciais e finais do ensino fundamental; a educação para
a diversidade; a educação e o meio ambiente; a educação e a qualidade de vida;
a educação para o trânsito; a educação para o direito humano; a educação para a
saúde; a educação para o empreendedorismo; a educação para a sexualidade; a
educação para a informação e comunicação; a educação os conteúdos da história
e cultura afro-brasileira e indígena, observados os parâmetros mínimos de
qualidade dos serviços da educação básica estabelecidos pela União, como
referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, bem como
instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino.
2.15 Fortalecer políticas inter setoriais entre as áreas de educação, saúde e assistência
social, a partir da vigência deste plano, visando o desenvolvimento de programas
às crianças e suas famílias.
2.16 Assegurar, em toda a rede de ensino, a implementação de uma política inclusiva
que respeite a diversidade.
2.17 Garantir a implantação de programas de formação continuada para o professor a
partir da aprovação do PME.
2.18 Implementar a formação continuada, em serviço, aos profissionais da educação,
reservando em sua carga horária, tempo suficiente para estudo, planejamento e
avaliação da proposta pedagógica em execução.
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META 3
3: 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 PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco
por cento).

ESTRATÉGIAS:
3.1 Colaborar com o Governo do Estado de São Paulo para a universalização do
atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos até 2016, bem como
a elevação, até 2025, da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%
nesta faixa etária.
3.2 Estabelecer um diálogo permanente com o Estado, para a garantia das vagas para
todos os alunos concluintes do ensino fundamental no médio, garantindo a
progressiva universalização do acesso.
3.3 Fortalecer e aprimorar, por ações do Estado e Município, os mecanismos que
garantem o acesso e a frequência dos jovens à escola, através das redes de
atendimento do conselho tutelar, políticas de assistência e apoio aos jovens e
suas famílias, a partir da vigência deste Plano.
3.4 Incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das
condições de funcionamento da escola.
3.5 Manter o atual programa municipal de transporte escolar com parceria com o
governo do Estado para garantia de transporte escolar gratuito a todos os alunos
do ensino médio.
3.6 Promover em regime de colaboração 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 do Conselho Tutelar do Município.
3.7 Reivindicar junto ao Governo Estadual a oferta diurna e noturna de vagas para o
Ensino Médio, suficiente para garantir o atendimento dos estudantes que
trabalham.
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META 4 :
4: 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:
4.1 Possibilitar a inserção e permanência de pessoas com necessidades educacionais
especiais, de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos no sistema educacional, atendendo
100% da demanda, a partir da aprovação deste Plano.
4.2 Possibilitar atendimento educacional especializado, no contra turno escolar,
disponibilizando acesso ao currículo e proporcionando independência para a
realização de tarefas e a construção da autonomia, de modo que esse
atendimento não seja substitutivo da escolarização.
4.3 Criar, a partir de 2016, banco de dados no município para a obtenção de
informações detalhadas sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação de 4 a 17 anos.
4.4 Disponibilizar em cinco anos a partir da vigência deste plano, acervo literário,
em Braile e em caracteres ampliados, para as escolas que possuem educandos
cegos e de baixa visão, com incrementos anuais de 20% de escolas, com a
colaboração dos governos Federal e Estadual.
4.5 Estabelecer parcerias com órgãos públicos e privados para identificar e atender
os alunos com altas habilidades e superdotação, no prazo de dois anos, a partir
da publicação deste plano.
4.6 Firmar parcerias com as Secretarias da Saúde, Assistência Social, a fim de
apoiar o atendimento na Educação Básica com as crianças e adolescentes com
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deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados em todas as modalidades de ensino.
4.7 Garantir a presença de profissionais de apoio e/ou monitor na sala de aula que
possuam alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação, nos casos onde são necessários, para garantia da
autonomia desses sujeitos nos espaços escolares.
4.8 Possibilitar o atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, para todos os alunos 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.
4.9 Buscar parceria para garantir o acesso ao material especializado para cada tipo
de deficiência dentro da sala de aula.
4.10 Garantir recursos públicos para adequação física, manutenção de profissionais
habilitados e materiais necessários para a estimulação dos alunos em todas as
escolas, visando ao atendimento do público-alvo da educação especial.
4.11 Garantir tecnologia assistiva aos alunos matriculados nas unidades de ensino
com diferentes tipos de deficiência, a partir de 2018.
4.12 Buscar recursos financeiros junto aos Governos Estadual e/ou Federal para
aquisição de um ônibus escolar para o atendimento de estudantes com
dificuldade de locomoção.
4.13 Implantar gradativamente, a partir do primeiro ano deste plano, programas de
atendimento aos alunos com altas habilidades nas áreas artística, intelectual ou
psicomotora.
4.14 Incentivar a criação do Conselho de Deficientes no Município.
4.15 Manter e ampliar gradativamente programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições escolares públicas, garantindo o acesso e a
permanência das crianças e alunos com deficiência por meio da adequação
arquitetônica e de recursos de tecnologia assistiva.
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4.16 Oferecer aos professores e demais funcionários das escolas, cursos de formação
específica para atender a demanda de alunos com diversas deficiências e os
superdotados.
4.17 Promover formação continuada para diretores e professores da Educação
Infantil; Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, na área da
Educação Inclusiva, focando o trabalho com práticas inclusivas e na avaliação
do aluno com deficiência.
4.18 Promover parcerias com a Secretaria da Saúde para o atendimento de alunos
com transtornos de conduta e transtornos mentais.
4.19 Promover permanentemente, o atendimento educacional especializado a todas as
crianças

e

adolescentes

com

deficiências,

transtornos

globais

do

desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou
superdotação, através da capacitação dos professores e adequação dos espaços
físicos, observado o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional Lei 9394/96, garantindo recursos humanos qualificados para assessorar
o professor em sala de aula.
4.20 Realizar 100% a acessibilidade arquitetônica das escolas do Município até o
final da vigência do plano.
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META 5
5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro)
ano do ensino fundamental.

ESTRATÉGIAS:
5.1 Desenvolver tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas abordagens metodológicas e
sua efetividade.
5.2 Elaborar anualmente diagnóstico, considerando dados de alfabetização até o
terceiro ano do Ensino Fundamental, formação de professores, práticas
pedagógicas e de avaliação, sob a responsabilidade da Diretoria de Planejamento
Educacional.
5.3 Elaborar e implementar anualmente um plano de ação com base no diagnóstico
realizado, que contemple percurso/trajetória com submetas por período/ano,
estratégias de práticas pedagógicas e de avaliação, formação docente, sob
responsabilidade da Diretoria de Planejamento Educacional.
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 alunos, consideradas as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.5 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e
da aprendizagem dos alunos em colaboração com as famílias, Conselho de
Escola, órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à
adolescência e à juventude.
5.6 Desenvolver ações para incentivar uma maior participação das famílias na vida
escolar dos alunos.
5.7 Garantir a alfabetização plena de todas as crianças, no máximo, até o terceiro
ano do Ensino Fundamental, até 2020 e durante a vigência deste Plano.
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5.8 Garantir, até 2020, a dimensão da ludicidade e do brincar incorporados à prática
pedagógica nos currículos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, respeitando
as características da faixa etária dos estudantes.
5.9 Garantir, fazendo constar no Projeto Político Pedagógico das escolas municipais,
a dimensão da ludicidade e do aprender brincando nos currículos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, respeitando as características da faixa etária dos
estudantes.
5.10 Incentivar, nas escolas municipais, Projetos que desenvolvam o prazer e hábito
pela leitura e pela escrita.
5.11 Instituir instrumentos de avaliação e monitoramento municipal para aferir a
alfabetização das crianças das escolas municipais, aplicados a cada ano, sob
responsabilidade da Diretoria de Planejamento Educacional, a fim de
acompanhar os (as) alunos (as) com maior dificuldade no processo de
alfabetização, em 100% (cem por cento) das turmas de 1º a 3º ano, a partir da
aprovação do PME.
5.12 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.
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META 6:
6: Oferecer Educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25%
(vinte e cinco por cento) dos alunos da Educação Básica.

ESTRATÉGIAS:
6.1 Buscar recursos financeiros, junto ao Governo do Estado de São Paulo e ao
Governo Federal: Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
Ministério do Esporte, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cultura,
para a construção de 1 (uma) escola de Ensino Fundamental, visando a
implantação de escolas de tempo integral, funcionando em período de pelo
menos sete horas diárias; com infraestrutura adequada, professores e
funcionários em número suficiente, um mínimo de 3 refeições adequadas e
definidas por nutricionista; monitoria das tarefas escolares; desenvolvimento da
prática de esportes, de atividades artísticas e culturais.
6.2 Definir as diretrizes para a Educação de Tempo Integral na Rede Municipal de
Ensino, até 2020.
6.3 Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar, dos
alunos, matriculados na rede pública municipal de educação básica.
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.
6.5 Iniciar o atendimento em tempo integral com as turmas dos 1ºs anos do bloco
alfabetização, ampliando gradativamente para os demais anos.
6.6 Oferecer educação integral em 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas
de forma a atender, pelo menos 25% dos alunos da educação básica até 2025,
com a colaboração de recursos técnicos e financeiros do Governo do Estado de
São Paulo e do Governo Federal.
6.7 Promover a reorganização/adequação da estrutura física e curricular nas
instituições de ensino.
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META 7:
7: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir
as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino
fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio.

ESTRATÉGIAS:
7.1 Incentivar o desenvolvimento, selecionar 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. Garantida a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,
bem como, o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que
forem aplicadas.
7.2 Facilitar o acesso à rede mundial de computadores em alta velocidade, nas
escolas da rede pública municipal de educação básica, dando-lhe suporte técnico
e financeiro para seu pleno funcionamento.
7.3 Ampliar, promover e desenvolver programas e ações de atendimento aos
estudantes em todas as etapas da educação básica, com programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, por
meio de ações articuladas entre os sistemas de ensino e órgãos afins.
7.4 Ampliar o oferecimento do reforço e da recuperação escolar, priorizando as
escolas e alunos que mais precisam.
7.5 Em parceria com o Governo Federal, através do PAR/Plano de Ações
Articuladas, garantir transporte público gratuito para todos os estudantes da rede
pública que dele necessitem, priorizando a educação do campo, na faixa etária
da educação escolar obrigatória, visando reduzir a evasão escolar e o tempo
médio de deslocamento a partir de cada situação local, mediante a renovação e
padronização integral da frota de veículos, acordo com especificações definidas
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
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7.6 Estabelecer ações efetivas, com parcerias da área da saúde e da assistência social
do município, especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais
da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.
7.7 Executar os planos de ações articuladas (PAR) 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 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.
7.8 Fortalecer e realizar acompanhamento mais próximo de alunos indicados pelas
unidades escolares, que precisem de atendimento diferenciado, inclusive indo à
sua residência em casos de muitas faltas, proporcionando um atendimento mais
rápido para aqueles que precisam de atendimento com psicólogos, pedagogos,
fonoaudiólogos, entre outras especialidades.
7.9 Implantar e implementar programas de formação continuada e atualização a fim
de aperfeiçoar o quadro docente.
7.10 Incentivar políticas públicas inter setoriais 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 construção
da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a
comunidade, estabelecendo parcerias com órgãos de defesa da infância e
juventude, garantindo seu acompanhamento.
7.11 Manter e aprimorar sistema de avaliação municipal, a fim de diagnosticar o nível
de desempenho dos alunos do Ensino Fundamental, durante a vigência deste
Plano.
7.12 Participar do programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos
para escolas públicas, visando à equalização das oportunidades educacionais.
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7.13 Realizar diagnóstico, de cada unidade escolar, identificando as necessidades
referentes a:

recursos humanos,

formação dos profissionais,

práticas

pedagógicas; práticas avaliativas; reformulação e adequação do Projeto Político
Pedagógico; possibilitando melhorar o IDEB do município.
7.14 Universalizar, inclusive com o apoio do Governo Federal, até o quinto ano de
vigência deste Plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga
de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno
nas escolas da rede municipal, promovendo a utilização pedagógica, de forma
crítica das tecnologias da informação e da comunicação.

META 8:
8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte
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:
8.1 Identificar e mapear a situação de jovens, adultos e idosos não alfabetizados ou
com escolaridade incompleta para alfabetização, Ensino Fundamental, Médio e
Educação Profissional.
8.2 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 o Estado para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de
maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede
pública regular de ensino.
8.3 Anualmente promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos
segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência
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social, saúde e órgãos de proteção à juventude, com divulgação das vagas
existentes de cursos ofertados na modalidade da educação de jovens e adultos,
através de rádio, TV, imprensa escrita, carros de som, com plantão de matrículas
em bairros determinados.
8.4 Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino
fundamental e do ensino médio.
8.5 Fomentar e estabelecer parcerias para a criação de programas de incentivos e
valorização às culturas afro-brasileiras;
8.6 Ampliar parcerias com o governo estadual, federal, municipal e os órgãos
colegiados, por meio de recursos e incentivos para que o aluno tenha condições e
motivação para dar continuidade na escolaridade.

META 9:
9: Elevar a taxa de alfabetização da população de 15 (quinze) anos
ou mais e até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

ESTRATÉGIAS:
9.1 Manter e aprimorar a oferta de alfabetização na rede municipal através da
modalidade EJA facilitando condições não só de acesso como a permanência e
conclusão exitosa dos educandos em seu processo de alfabetização e
continuidade dos estudos bem como articular política cultural, para que seus
participantes sejam beneficiados com ações que permitam ampliar seus
horizontes culturais.
9.2 Realizar chamadas públicas para Educação de Jovens e Adultos, com ampla
divulgação e executar ações de atendimento ao estudante por meio de programas
suplementares de transporte, alimentação e saúde.
9.3 Considerar as necessidades dos adultos e idosos, com vistas à promoção dos
estudos, erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais
reduzindo o analfabetismo funcional.
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9.4 Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos
idosos, com vistas à promoção de políticas de superação 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.
9.5 Desenvolver projetos inovadores na Educação de Jovens e Adultos que visem ao
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses
alunos, com o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação/MEC.
9.6 Executar ações, em regime de colaboração, de atendimento a estudantes 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 e
assistência social.
9.7 Garantir material didático adequado à EJA: livros e outros materiais necessários,
definidos pelos professores em diálogo com a comunidade escolar e suas
necessidades.
9.8 Incentivar a construção de um currículo que atenda as especificidades da
modalidade tendo como ponto de partida as necessidades de aprendizagem do
educando, considerando seus saberes e fazeres, incentivando a abordagem
interdisciplinar estruturada pela relação teoria e prática, promovendo uma
integração com a educação profissional.
9.9 Manter salas da educação de jovens e adultos em instituições/locais que atendam
idosos, oferecendo atividades recreativas e socialização dos mesmos na
sociedade em geral.
9.10 Perseguir o cumprimento da meta no sentido de elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 anos ou mais e erradicar, até 2025, o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
9.11 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
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META 10:
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:
10.1

Integrar o currículo da EJA à educação profissional.

10.2

Oferecer aos educandos da EJA, bolsa de estudo em programas de educação
profissional específicos, mediante critérios preestabelecidos como: assiduidade,
pontualidade, participação e envolvimento nas atividades escolares.

10.3

Garantir material didático atualizado às novas tecnologias.

10.4

Reivindicar junto ao Governo do Estado de São Paulo a implantação de um
programa de educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

10.5

Estabelecer parcerias para que os alunos da Educação de Jovens e Adultos
tenham acesso aos cursos profissionalizantes.

10.6

Fomentar a expansão das matrículas na Educação de Jovens e Adultos de forma
a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação
profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador.
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META 11:

11: Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por
cento) da expansão no segmento público.

ESTRATÉGIAS:
11.1 Reivindicar junto ao Governo do Estado de São Paulo a implantação da oferta de
educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual de ensino.
11.2 Buscar a implantação de cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores, inclusive cursos articulados com a Educação de Jovens e Adultos.
11.3 Buscar parcerias com os governos federal e estadual visando à expansão da
oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica, de forma
integrada ao ensino público, para os segmentos populacionais considerados.
11.4 Apoiar, contribuir e incentivar ações e iniciativas em regime de colaboração com
a União e o Estado, buscando assegurar o acesso dos munícipes a essa
modalidade de ensino.
11.5 Realizar levantamento da demanda para a educação profissional técnica de nível
médio, em regime de colaboração com a União e o Estado.

META 12:
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 à qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público.

ESTRATÉGIAS:
12.1 Apoiar cursos de preparação para o ENEM em parceria com as instituições de
ensino superior.
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12.2 Apoiar, contribuir e incentivar ações e iniciativas em regime de colaboração com
a União, o Estado e as Universidades públicas e privadas, buscando assegurar o
acesso dos munícipes a este nível de ensino.
12.3 Buscar cursos na Universidade Aberta do Brasil – UAB, acompanhar a
matrícula, a frequência e colaborar na redução da evasão dos alunos nestes
cursos.
12.4 Criar junto ao poder público, mecanismos que estimulem o setor produtivo a
gerar vagas de emprego e absorver jovens com formação superior no município.
12.5 Disponibilizar bolsas para alunos estagiários e incentivar parcerias como, por
exemplo, PROUNI.
12.6 Estabelecer com as instituições instaladas na região programas de incentivo para
que a população do município possa cursar o Ensino Superior.
12.7 Estimular a matrícula na educação superior da população.
12.8 Firmar convênios com as Universidades para fortalecer o oferecimento de cursos
de acordo com as necessidades da comunidade.
12.9 Incentivar a gratuidade, parcial ou total através de bolsas de estudo na Área da
Educação em cursos dos quais há carência de profissionais habilitados.
12.10 Incentivar o aumento das matrículas nos cursos de formação de professores.
12.11 Ofertar, quando necessário e possível, através do Município, meios de acesso
aos cursos instalados em outras cidades da região.
12.12 Reivindicar do Estado ações no sentido de implantar cursos superiores públicos
e gratuitos, com recursos de multimídia, com presença flexibilizada e utilização
de ferramentas de ensino à distância.
12.13 Tomar medidas necessárias para facilitar o acesso dos estudantes às Instituições
de Ensino Superior, quanto ao transporte escolar.

META 13:
13: Elevar a qualidade da Educação Superior e ampliar a
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto
do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do
total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
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ESTRATÉGIA:
13.1 Contribuir com a União e o Estado para que ao final do decênio esta meta seja
alcançada.

META 14:
14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pósgraduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta
mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.

ESTRATÉGIA:
14.1 Contribuir com a União e o Estado para que ao final do decênio esta meta seja
alcançada.

META 15:
15: 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 PME,
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:
15.1 Realizar diagnóstico das necessidades de formação dos docentes, da Educação
Básica Municipal em exercício e da capacidade de atendimento por parte das
instituições públicas, particulares e locais.
15.2 Aderir a programas específicos para formação de profissionais da educação da
área de atendimento educacional especializado.
15.3 Utilizar e divulgar a utilização, pelas escolas e professores, das plataformas
eletrônicas que organizam a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial
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e continuada de profissionais da educação, bem como divulgar e atualizar seus
currículos eletrônicos.

META 16:
16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da Educação Básica, até o último ano de vigência deste PME, 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:
16.1 Garantir o acesso à Plataforma Eletrônica, organizando a oferta e as matrículas
em curso de formação inicial, pós-graduação e extensão, a fim de aprimorar a
formação dos profissionais da educação.
16.2 Garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, responsabilidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
16.3 Assegurar programas de formação continuada aos professores alfabetizadores.
16.4 Divulgar portais eletrônicos que sirvam para subsidiar a atuação dos professores
da Educação Básica, que disponibilizem gratuitamente materiais didáticos e
pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível.
16.5 Divulgar 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.
16.6 Estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino Superior Públicas para a
efetivação da formação continuada dos profissionais da educação.
16.7 Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica,
até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos profissionais da
Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
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16.8 Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica,
por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da
instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a
bens culturais pelo magistério público.
16.9 Identificar as necessidades de formação inicial e continuada do pessoal técnico,
docente e administrativo.
16.10 Oferecer cursos de formação continuada para professores e acompanhar
sistematicamente o trabalho das escolas, a fim de garantir a aprendizagem de
todos os alunos, de acordo com as expectativas previstas na Proposta Pedagógica
da Escola.
16.11 Oferecer formação continuada em serviço a todos os profissionais da educação e
funcionários das escolas, de acordo com as necessidades do Município e
especificidades de cada Escola.

META 17:
17: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de
Educação Básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PME.

ESTRATÉGIAS:
17.1 Manter, sem prejuízo, os direitos adquiridos no decorrer da carreira profissional,
equiparando os vencimentos de acordo com os níveis de formação, requeridos
para o exercício da profissão;
17.2 Assegurar 1/3 da carga horária aos professores da rede pública para estudos,
planejamento e avaliação do trabalho escolar.
17.3 Garantir aos profissionais das Escolas, salários e condições de trabalho,
estabelecendo piso salarial, oportunidades de aperfeiçoamento profissional e
canais de participação na elaboração das políticas públicas.
17.4 Implantar política de melhoria das condições de trabalho dos profissionais da
educação.
17.5 Instituir mecanismos de melhoria da remuneração dos profissionais da educação.
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META 18:
18: Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de Planos de
Carreira para os profissionais da Educação Básica e Superior Pública de todos os
Sistemas de Ensino e, para o Plano de Carreira dos 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:
18.1 Verificar a possibilidade econômica/financeira do município para a elaboração e
implantação de plano de carreira dos profissionais da educação que atuam nas
áreas técnica e administrativa, em todos os níveis e modalidades de educação,
até o ano de 2025.
18.2 Fomentar a oferta de cursos destinados à formação de profissionais da educação
para as áreas de administração escolar, multimeios, manutenção da infraestrutura
e alimentação, sem prejuízo de outras e em atendimento das demandas nas
unidades escolares.
18.3 Garantir a existência de uma Comissão de Profissionais da Educação, eleita
entre os pares, sempre que se fizerem necessárias adequações e reformulações de
Planos de Carreira.
18.4 Intensificar, através das instâncias colegiadas, a fiscalização do cumprimento
dos Planos de Carreira.
18.5 Implantar e implementar uma política de formação de recursos humanos para os
profissionais da educação, objetivando adequar os processos de atualização
profissional ao desempenho de suas funções nos locais de trabalho.
18.6 Assegurar o ingresso dos profissionais da Educação Básica Pública, através de
Concurso Público.
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META 19:
19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.

ESTRATÉGIAS:
19.1 Estimular a implementação e o fortalecimento de Conselhos Escolares e o Conselho
Municipal 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 funcionamento autônomo.
19.2 Favorecer

processos

de

autonomia

pedagógica

e

administrativa

nos

estabelecimentos de ensino, até o final da vigência deste Plano.
19.3 Proporcionar ao Conselho Municipal de Educação condições de analisar,
diagnosticar e emitir pareceres técnicos a respeito da realidade educacional do
município.
19.4 Garantir que o processo de escolha dos membros do Conselho Municipal de
Educação seja feito seguindo os princípios da participação democrática.
19.5 Estimular e manter 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 funcionamento autônomo.
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META 20:

20: Garantir Educação Pública de Qualidade em toda a rede
municipal de ensino com abrangência de manutenção e adequação na rede física,
material didático, formação continuada dos profissionais da educação, transporte
escolar rural/urbana, alimentação, equipamentos técnicos, de mídia e tecnológicos,
valorização dos profissionais da educação, acesso permanência, e sucesso dos
educandos.

ESTRATÉGIAS:
20.1 Garantir a aplicação de recursos financeiros na educação.
20.2 Garantir os recursos financeiros, materiais e humanos necessários à execução do
Projeto Político-Pedagógico das unidades escolares.
20.3 Garantir, entre as metas dos Planos Plurianuais, vigentes nos próximos dez anos,
a previsão do suporte financeiro às metas constantes deste Plano.
20.4 Mobilizar a sociedade civil no acompanhamento e fiscalização da utilização dos
recursos da educação, garantidos por lei.
20.5 Atender as Unidades Escolares com insumos necessários à promoção da
qualidade da educação.
20.6 Zelar pela transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e
financeiros, garantindo a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e
otimização do uso, aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos.
20.7 Garantir o cumprimento legal referente aos recursos municipais, artigo 212,
Seção I Da Educação, Capítulo III DA Educação, da Cultura e do Desporto,
Título VIII Da Ordem Social da Constituição da República Federativa do
Brasil/1988; para o período da execução deste Plano.
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20.8 Garantir os mecanismos e instrumentos que assegure a transparência e o controle
social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação em Audiências
Públicas, portais eletrônicos de transparência, capacitação dos membros de
conselhos de acompanhamento e controle social, do FUNDEB, em regime de
colaboração com a Diretoria de Planejamento Educacional e o Conselho
Municipal de Educação.
20.9 Proporcionar formação para professores e gestores sobre a aplicabilidade dos
recursos e verbas.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME
Frente à importância do Plano Municipal de Educação de Poloni, faz-se
necessário estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação para que as metas e
estratégias elencadas neste documento constituam-se em políticas públicas referentes à
década 2015 a 2025.
A Diretoria de Planejamento Educacional será o órgão responsável pela
coordenação do processo de implantação, consolidação do Plano e com o apoio do
Conselho Municipal de Educação fará o acompanhamento e avaliação do mesmo,
definindo como objetivos a realização do que segue:
a)
Organizar o sistema de acompanhamento e controle da execução do
PME, estabelecendo, inclusive, os instrumentos específicos para avaliação contínua e
sistemática das metas e estratégias previstas.
b)
Realizar, a cada dois anos, avaliação das metas e das estratégias do PME,
com o envolvimento de diferentes segmentos da educação e da sociedade,
redimensionando-os, quando necessário.
c)
Realizar duas audiências públicas, durante a vigência do plano para
prestar contas da execução do mesmo à comunidade escolar, à Câmara de Vereadores e
à sociedade em geral.
d)
Analisar os resultados obtidos nas avaliações e comparar com as metas e
estratégias propostas no PME, identificando pontos de estrangulamento e propondo
ações para correção de rumos.
e)
Elaboração de relatórios circunstanciados, a cada dois anos, elaborados
pelo Conselho Municipal de Educação com a Diretoria de Planejamento Educacional,
descrevendo as metas alcançadas e as ações que não foram cumpridas nos prazos
estabelecidos. Referidos relatórios serão encaminhados ao Chefe do Poder Executivo, a
Câmara Municipal e uma cópia será arquivada na Diretoria de Planejamento
Educacional. A Comissão de Educação da Câmara Municipal fará acompanhamento
permanente da execução deste Plano Municipal de Educação.
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