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APRESENTACAO 

* 
"... A medida que avan^amos para a terra desconhecida do amanha, e melhor ter um mapa 

geral e iocompleto, sujeito a revisSo e corre?6es, do que nao ter mapa algum^lvim Toffler-As 

mudan^as do poder. 

0 Piano Municipal de Educa?2o- PME & um documento que visa contemplar os anseios da 

sociedade, esta embasado em sua historia cultural e na busca de uma sociedade mais igualitaria, 

garantindo seus direitos, preceituada pela Constitui^ao Federal de 1988, em seus artigos 205,206 

inciso I a VIII e 208 incisos I A VH, pardgrafos 1°, 2° e 3° e na lei de diretrizes de bases da 

Educa?ao Nacional LDB N0 9.394/96. 

Considerando a necessidade do estabeleciraento de registro da inten^ao poh'tica no dmbito 

educacional, em tennos de aporte de recursos financeiros, nos limites e capacidades para responder 

ao desaflo de oferecer uma educa9ao de qualidade, o PME constitui um instrumento de 

planejamento visando as diretrizes previstas nos objetivos educacionais para atingir as metas 

estabelecidas. 

O Piano Municipal de Educa9ao objetiva proporcionar educa93o com qualidade e 

responsabilidade social, dimlnuindo as desigualdades sociais e culturais, propiciar a qualifica93o 

para trabalho. 

Resumindo, o Piano Municipal de Educa9ao, defini as diretrizes para a Gestao Municipal, 

bem como, as metas para cada nivel e modalidade de ensino atendido pelo poder Publico 

Municipal, visando a forma93o, a valoriza^o do magislerio e dos demais profissionais da 

Educa9ao. 

Nessa perspectiva, a exemplo do Piano Nacional de Educa9ao, resultante do processo 

democratico de discussao na Conferencia Nacional de Educa9ao - CONAE 2010, e aprovado pela 

Lei n" 13.005/2014, o municipio de latideflagra o processo de constru9So coletiva do Documento 

Base do Piano Municipal de Educa9§o. Para tanto, o Executivo Municipal, por meio do Decreto n0 

05/2014, cria a ComissSo Tdcnica Municipal, coordenada pela SecretariaMunicipal de Educa9ao, 

constituida de representantes desta Secretaria, do Conselho Municipal de Educa9ao e do F6rum 

Municipal de Educa92o com a atribui93o de elaborar o Documento Base do Piano Municipal 
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deEduca^o, a partir de indicadores do diagnostico situacional do municipio, dos flmdamentos 

legais em vigor, e orientases do Ministcrio da Educa^So (MEC). 

Constituirara subsidies para a prepara^ao desse documento, estudos, pesquisas, reunibes e 

tomadas de decis2o, que apontaram as expectativas a serem coniempladas para a ddcada de 2015- 

2025. 

As metas e estrategias contempladas no presente documento atendemigualmente as 

diretrizes do Piano Nacional de Educa^ao, a saber 

I - erradica^ao do analfabetismo; 

II - universaIiza9So do atendimento escolar; 

III - supera9ao das desigualdades educacionais, com enfase na promo9ao da cidadania e na 

erradica9ao de todas as form as de discrimina9ao; 

IV - melhoria da qualidade da educa9So; 

V - forma9ao para o trabalho e para a cidadania, com enfase nos valores morais e eticos em que se 

fimdamenta a sociedade; 

VI - promo9ao do principio da geslao democralica da educa9ao publica; 

VII - promo9ao humanistica, cientifica, cultural e tecnologica do Pais; 

VIII - estabelecimento de meta de apIica9ao de recursos publicos em educa9ao como propor^ do 

Produto Interao Bruto - PIB, que assegure atendimento is necessidades de expansao, com padrio de 

qualidade e equidade; 

IX - valoriza95o dos (as) profissionais da educa9ao; 

X - promo92o dos principios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e i sustentabilidade 

socioambiental. 

Dessa forma, foi elaborado apds consulta publica este Documento Base do Piano Municipal 

de Educa9ao, o qual apresenta 10 diretrizes, 20 metas e 261 estrategias alinhadas ao Piano Nacional 

de Educa9ao,formando um conjunto articulado entre os entes federados, para a garantia da educa9ao 
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com qualidade para todos no municfpio de lati. Esse Piano abrange todos os m'veis, etapas 

modalidades da educa?ao ofertada em lati pelas redes de ensino municipal, estadual e privada. 
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INTRODUCAO 

O Piano 6 um documento que define metas educacionais para o municfpio por um periodo 

de 10 anos. Trata-se de uma exigencia prevista na lei Federal n0 10.172, de 09 de Janeiro de 2001, 

que institui o Piano Nacional da Educat^ao (PNE). 

Um Piano Municipal de Educaijao nSo 6 um piano somente da Rede de Ensino do 

Municipio, mas um Piano de Educafao do Muuicipio. Assim, o Piano deve estabelecer metas e 

estrategias para a educa^So bdsica e para a educa^ao superior no municipio, dialogando com os 

o responsaveis por esses niveis de escolarizatjao. 

o 

A elabora9ao esta em consonancia com o Piano Estadual de Educa^So, em sua versSo 

preliminar, e com o Piano Nacional de Educa^ao e, ao mesrao tempo, garantindo a identidade e 

autonomia do municipio. 

Para tanto, em lati foi criado o Decreto Municipal n". 05/ 2014 que instituiu o F6rum 

Municipal de EducacSo, para acompanhar, monitorar e avaliar as politicas estabelecidas no PMEem 

parceria com o Conselho Municipal de Educagao de lati- CMEI, criado pela Lei Municipal n0 

140/1998 de 19 de mar^o de 1998 que 6 um 6rgao colegiado, integrado a rede Municipal de Ensino, 

que possui natureza representativa na gest3o da educa9ao. A cria9ao deste conselho deu-se em 

cumprimento ao art. 11 da Lei de Diretrizes e Bases n0 93 94 1996. 

A institui9ao do CMEI foi de suma importancia para o municipio, principalmente por este 

consistir em um elemento fundamental para a elabora9ao, implementa9ao e avalia9ao do presente 

piano, conforme estabelece o art. 2 do piano nacional de Educa9ao-lei n0 10. 172/ 2001. O Conselho 

Municipal de Educa9ao de lati e coraposto por 7 membros titulares e igual numero de suplentes, 

indicados pelos respectivos segmentos e nomeados pela portaria n0 380/ 2013. 

Para elabora^o do presente piano foram constitm'dos 10 eixos que, para melhorar a 

visuaIiza9ao e a compreensao, terao sua apresenta9ao subdividida em Diagnostico do municipio 

bem como da educa92o municipal, Diretrizes, Metas e Estrategias, quando necessario. O conjunto 

dos diagnosticos apresentados no inicio de cada eixo permite o conhecimento da realidade. Assim 

sendo, consiste em base de sustenta9§o pela Secretaria Municipal de Educate em 3930 

conjuntacom o Conselho Municipal de Educa9ao mediante o estabelecimento de normas para 0 



funcionamento e avalia^So do trabalho nelas realizado. Por sua vez, a elabora^So do diagndstico da 

educa9ao do municipio foi subsidiada no censo Demogrdfico do IBGE/ 2010, no Atlas de 

Desenvolvimento Humano - PNUD, 2010, no educacenso MEC/ INEP/2009 a 2014, em sistema de 

Coleta de Dados Educacionais, elaborados e desenvolvidos especificamente para esta finalidade, 

junto ao universo das institui95es educacionais do municipio, e identificado, no presente texto, 

como coleta de Dados Educacionais- CODAE- SMEI/2014. 

Mediante o entendimento de que o conhecimento da realidade e a base para elabora9ao de 

um Piano Municipal de Educa9ao consistente e coerente com a realidade em que se insere, este 

topico tern como objetivo introduzir a descri9So da realidade educacional do municipio de lati, a ser 

desenvolvida, buscando contribuir para o conhecimento e a reflexao da mesma, bem como para a 

identifica9ao das demandas e necessidades que nela se manifestam. 

Com este intuito, parte de uma livre considera9ao acerca do Decreto N0 05/2014, como etapa 

essencial para a elabora^o do presente Piano Municipal de Educa9ao de lati, seguida de 

diagnostico da realidade da Educa9ao Municipal, nos diferentes niveis e ambitos, conforrae 

orienta9ao contida no Documento norteador para elabora9ao de um Piano Municipal de Educa9slo, 

bem como das diretrizes, metas e estrategias estabelecidas para cada nivel e modalidade 

educacional. 
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1CARACTERIZACA0 DO MUNICIPIO 

1.1 ORIGEM E FORMACAO DEIATI 

A regiao onde hoje se localiza o Municipio de lati foi primitivamente habitada por Indies 

Carijos e Tupiniquins, que denominavam o local delati, que significa Casa Nova. 

Durante o seculo XVII muitos negros fiigiram e refugiaram-se no interior de Pemambuco. 

No territorio onde hoje se localiza o municipio de lati, enlao chamado de Afude Velho no Sftio 

Federafao foi fundado um Mucambo. TamWm no seculo XVII os brancos apossaram-se da terra, 

afastando os negros e indlgenas que la habitavam. 

A palavra IATI e de origem indlgena e significa Casa Nova como foi mencionado. 

Devido a influencia (lingua hdbitos, costumes) da fusSo dos Indios Carijos e Tupiniquins, na dpoca 

situados na serta dos Cavalos e Comunati no municipio de Itafba, que outrora fez parte do 

municipio de Aguas Betas e, deste ultimo o municipio ao emancipar-se recebeu o nome de lati, com 

o qual perraanece ate os dias atuais. 

Todavia a historia do municipio nao come^a aqui, ela 6 muito antiga e nasceu corao fazenda, 

passou a lugarejo, povoado e vila, tendo o nome de Mucambo, que em dialeto quibundo(lingua dos 

negros), quer dizer Casa Velha. Com o prefixo Mu e o acrescimo de Kambu, significa esconderijo, 

canto de escravos na floresta, quilombo, cho^a, entre outros vocabulos quibundos. Teve este nome 

devido aos negros que moravam em ranches de palha, no local denominado "Aqude Velho", situado 

no sitio FederaqSo hi dois quilometros da sede do municipio. Alguns desses negros vinham para lati 

fugidos do jugo de seus senhores. 

Data de aproximadamente 1.810 a formaqio do lugarejo Mucambo com a constru93o de 

uma fazenda pertencente ao Sr. Francisco Pereira da Costa que veio de Portugal juntamente com 

dois irmSos que se domiciliaram nos sitios:Boa Vista e Passagem Cumprida. O tempo foi passando 

e o lugarejo transformando-se em povoado. Nesta ^poca o lugar passou a ser conhecido por 

Povoado de Sao Paulo, devido ao Santo do mesmo nome que pertencia ao Sr. Manoel da Costa. 

Mas em ! 895 foi eievado k calegoria de vila, retomando e permanecendo ate sua emancipa^io 

(1964), com a denomina^ao original de Mucambo. 

Data do ano de 1860, quando comeqaram as primeiras feiras da vila de Mucambo. Eram 

realizadas nos dias de Domingo debaixo de uma drvore frondosa denominada "Gameleiro". Nos 
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galhos desta arvore eram pendurados cames de boi, cabra, ovelha, porco entre outros, e realizados 

todos os tipos de negocio livremente. 

Posteriormente foram negociados em grande escala a mamona e o algodao, culturas 

predominantes e responsdveis pelo desenvolvimento economico da vila na epoca. Alem desses 

produtos que eram destinados ao comercio, cultivava-se tambem feij3o, milho, mandioca e batata 

doce produzidos em menor quantidade apenas para subsistencia, realidade que continua aid os 

nossos dias. 

Apos a epoca aurea da mamona e do algodao, veio a mandioca que ocasionou a melhoria de 

algumas pessoas nos anos 60 e 70. 

A seguir apresenta-se breve descrifjilo da forma^ao administrativa do munici'pio de lati. 

1.2 FORMACAO ADMINISTRATIVA 

Distrito Criado com a denominaqao de Mucambo, pela lei Municipal n0 1 de 01-06-1892, 

subordinado ao munici'pio de Aguas Belas. 

Em divisSo administrativa referente ao ano de 1911, o distrito figura no munici'pio de Aguas 

Belas. Assim permanecendo em divisoes territorials datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, send© 

que o distrito estd grafado Mucambo. 

Pelo decreto lei Estadual n0 235, de 09-12-1938, o distrito de Mucambo passou a denominar- 

se lati. Pela estadual n0421, de 31-12-1948, o distrito de lati esta grafado lati. Em divisSo territorial 

datada de 01-07-1950 o distrito de lati figura no munici'pio de Aguas Belas. Assim permanecendo 

em divisao territorial datada de 01-07-1960. 

Elevado a categoria de Municipio com a denominatpSo de lati, pela lei estadual n0 4995, de 

26-12-1963, desmembrado de aguas Belas. Sede no antigo distrito de lati. Constituido do Distrito 

sede. Instalado em 14-08-1964. Em divisSo territorial datada 31-12-1968, o municipio e constituido 

do distrito sede. Assim permanecendo em divisao territorial datada de 2005. 

Altera9ao toponimica distritalMucambo para lati alterado pelo decreto estadual n0 235, de 

09-12-1938. AlterafSo delati para lati teve sua grafia alterada, pela lei estadual n0 421, de 31-12- 

1948. 
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Para dar continuidade ao levantamento de caracteristicas do municipio de lati apresenta-se a 

seguir aspectos demogrificos, socials e economicos do lugar embasando-se em dados de 

ententidades especializadas em pesquisa desta area. 

1.3PERFIL DEMOGRAFICO E SOCIOECONOMICO DE IATI 

O municipio de lati esta situado na regiao do Agreste de Pemambuco e localizado na 

Microrregiao de Garanhuns, com uma area territorial de 565 km2,equivalente a 0,36% do Estado, 

1,46% da microrregiao, 6,96% da macrorregiao, com 472m de altitude, alem de ser formado, apenas 

pela sede, Bairro Bela Vista e pelos distritos de Santa Rosa e Tancredo Neves (Quad). "Suas 

coordenadas geograflcas sgo 9° 02'45" de latitude Sul e 38° 51' 00" de longitude Oeste de 

Greenwich. Limita-se ao Norte com Saloa/PE, ao Sul com Cacimbinhas - AL e Aguas Belas/PE, ao 

Leste com Bom Conselho/PE e Salod/PE e a Oeste limita-se com Aguas Belas/PE e Pedra/PE. 

O municipio encontra-se inserido no Planalto da Borborema, com relevo suave e ondulado, 

proprio desta unidade. A vegeta?ao nativa e composta por Florestas Subcaducifdlica e 

Caducifdlica.O tipo de clima i semidrido com uma temperatura m&lia de 30oC. 

O municipio de lati localiza-se nos domlnios da Bacia Hidrografica do Rio Ipanema e tem 

como principals tributarios os rios Garanhuzinho, Quati e Dois Riachos, alem dos riachos do 

Mandante, Baixo do Moco, do Limitdo, da Fora, da Grota, das Lajes, Grande, do Urabuzeiro, dos 

Porquinhos, do Sertao e Amaral Ferreira, todos de regime intermitente. 

Abaixo apresentamos uma tabela com algumas destas informafSes, para sintetizd-las, 

retiradas do Atlas do Desenvolvimento. 

AREA populaqAo DENSIDADE MICRORREGIAO MESORREGIAO 

637,78 Km2 18.360 hab. DEMOGRAFICA Garanhuns Agreste de 

28,65 hab/Km2 Pemambuco 

Fonte: IPEA, 2013. 

As principais atividades econoraicas praticadas no municipio sao a agricultura e a pecuaria, 

principalmente, para o sustento familiar, ainda. A produijSo de leite, came e ovos e comercializada 

no pr6prio municipio bem como os alimentos produzidos o que demanda af6es da gestSo publica 

para enriquecer e proporcionar melhorias neste setor. 
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0 setor de servigos 6 o responsavel por mais da metade da produgSo economica de lati 

seguido da agricultura e da industria. 

w 

ParticKpa^So dos setores econdmicos no Produto Intemo Bruto do 
Munlcfpio em 2009 

impostos 

2,3% 

Agricultura 
16,3% 

Industria 
6,5% 

Pooe*:l96€ 

IBGE/Ceoso DemogrdSco, 2010. 

Como mostra o grdfico abaixo, a estrutura economica municipal deraonstrava em 2009, 

participa^o expressiva do setor de services, o qual corresponde px>r 75,0% do PIB municipal. 

Produto Intemo Bruto (Valor Adicionado) 

lati 

80.000 

60.000 

40000 

20 000 

| A^opecuada 
| kKfeftia 

| Scrvifos 

Produto Wemo Brvtfo (Vatof Aifckmado) 

Fonle; IBGE, em parceria com os 6rgaos Estaduais de Estatlstica, Secretarias Estaduais de Govemo e 

Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 
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O mercado de trabalho formal do municfpio apresentou em todos os anos saldos positives na 

gera^ao de novas ocupa^ftes entre 2004 e 2010. O numero de vagas criadas neste periodo foi de 81. 

No ultimo ano as admissoes registraram 49 contrata9Qes contra 21 demissoes. 

Admftldos e desligados no Munictpio entre 2004 e 20X0 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-Admitidos 

■Desligados 

2004 

17 

0 

2005 

22 

10 

2006 

35 

27 

2007 

19 

13 

20O8 

18 

IB 

2009 

24 

21 

2010 

49 

21 

FoniffiCadasiroGeral de&npregadcxe Desempregados/MTE 

IBGE/Censo Demogr^fico, 2010. 

Segundo dados do Ministerio do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal em 

2010 totalizava 825 postos, 144,8% a mais em relapao a 2004. O desempenho do munidpio ficou 

acima da media verificada para o Estado, que cresceu 50,3% no mesmo periodo. 

Administrafao Publica foi o setor com maior volume de empregos formais, com 732 postos 

de trabalho, seguido pelo setor de Comdcio com 83 postos em 2010. Somados, estes dois setores 

representavam 98,8% do total dos empregos formais do municipio. 

Dlstribul^ao dos postos de trabalho formais 
por setor de atlvidades no Municfpio em 2004 e 2010 

800 
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0 ixuattva 
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Trans form a? io 

Serv*9a a 
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Con struck) 
CMl Com^roo Services Admlnlstragao 

Publica Agropecudri* 

■ 2004 0 0 0 0 37 24 276 0 
y 2010 0 0 0 1 83 9 732 0 

Fonte: So A/ruai de 1 n formagoes Soo»ft/MTV 

IBGE/Censo Demogrifico, 2010 
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O crescimento demografico do municipio tem direcionado para a necessidade de 

reformuIafSo das atividades da gestao piiblica. A popula^So de lati tem uma taxa de crescimento 

elevada, como mostra a tabela abaixo, entre 1991 e 2000, a popula^ao do municipio cresceu 

aumentando tamWm, na decada, o numero de pessoas que habitam a zona urbana. 

Popukfao Total, per Genera, Rural/Urbana - lati - PE 

Popular Populaflo (1991) % do Total (1991) Populate (2000) % do Total (2000) Populate (2010) % do Total (2010) 

Populapo total 19888 100,00 17.691 100,00 18.360 100,00 

Homens 9.774 49,15 8.874 50,16 9,180 50,00 

Mulheres 10.114 50,85 8817 49,84 9.180 50,00 

Urbana 5.431 27,31 6608 37,35 7.718 42,04 

Rural 14 457 72,69 11.083 62,65 10.642 57,96 

FcrtePWJO.taeFP 

Fonte: IPEA, 2013. 

Apesar disto, dados do IBGE, 2010 mostram que a maioria da popula92o do municipio 

reside na zona rural. 

Pogu4ac4o-laU (PE) 

■ UnBAN0 77lB<tf%) ■ RURAL; TOfrcf 
t zoto 

IBGE/Censo Demogrtfico, 2010. 

Os dados do IBGE de distribui^ao da popula^So por sexo, segundo os grupos por idade 

representados abaixo, apresentam que em 2010 a popula^So de homens e mulheres em 

latidemonstram uma diferen9a irreievante. 
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Disthbui^ao da popula^ao por saxo, segundo os grupos d* idade 
toti (PE)"|2010 

Mais de 100 >n<M 1 3.0% 'o;o% 
95 a 99 anos 9 0.0% | Jo.a% B 
90 a 94 anos 23 i.1* Ml ■ JB 
•5 9 09 »nQ% 43 0.2% || 0.3% 50 
00 a 04 Mrm ao 0-4HB ^ 0.4% '0 
75 9 79 anos 108 0.8% H ■gM% 13a 
79 a 74 anos • B2 '-0%OE BBf'0* Mo 
05 m 09 anos 235 1.3% m 1.4% 202 

•w' 00 a 64 anos 280 8%m H ■■M 
55 a 59 anos 307 1.7% m " « 1.0* 3B7 
50 a 54 anos 31W 2.1% ies 

V-^ 49 a 49 anos 430 ' ^ ii 2.3* 420 
40 a 44 anos 45b 2.8* Ml 
95 a 99 anos 408 2.7% 12.9% 925 

Vw/ iO a 54 anos 63d '3.7% §79 
25 a 29 anos 737 
20 a 24 anos 83' m 
15 a 19 anos 082 015 
10 a 14 anos 1121 9.5% 003 

5 a 9 anos 085 005 
0 a 4 anos 010 

Hon^ns ■ 

IBGE/Censo DemogrdQco, 2010. 

E ainda observa-se que a divisao entre generos dos moradores, indica que M raais bomens e 

mulheres na zona rural. 

Popiacao^w«a'ifi5 TO ft3piia0o Masa*ra - TO 

■ lKawOS237|<W ■ RURAL: ft fOULSM(!£IV| 
BCL ?■ mgif 2010 Fwece.owOwe*ii»»w 

IBGE/Censo Demogrtfico» 2010. IBGE/Censo Demogr^fico, 2010. 
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As mudan9as na estrutura demografica, na decada de 2000 a 2010, se devem a amplia^ao da 

populafao idosa em contra partida com a dijminui92o da participa9ao de crian9as e jovens, por6m a 

popula9ao do municipio neste periodo citado ainda e de maioria de crian9as e jovens. 

Populagao residente no municfpio por faixa etaria entre 2000 e 2010 

0 a 14 anos 15 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 59 anos 
60 anos ou 

mais 

112000 6.721 4.771 1.981 2.593 1.625 

y20io 5.861 4.957 2.338 3.159 2.045 

Fontc:C«nsoiDemogf^k:os<ie 2000e20IcyiBGE 

i w 

FBGE/Censo Deraogrifico, 2010. 

A popula9ao de lati ampliou entre os Censos Demograficos de 2000 a 2010 a taxa de 0,37% 

ao ano, passando de 17.690 para 18.360 habitantes. O 1BGE estima que em 2014 a popula93o do 

municfpio tenha chegado aos 18.982 habitantes. 

Taxa d© cr©sclm©nto anual por ^r©a 
selecionada entre 2000 o 2010 

1,40% 

1,20% 

l,0O% 

0,80% 

0,60% 

0,40% 

0,20% 

o,oo% 
Municfpio 

Fonte: Censos Oemo£r*ficxB de 2000e 2D1CVIBGE 

1,07% 1,08% 
1,18% 

0,37% 

Estado RegiSo Brasil 

IBGE/Censo Demogrffico, 2010. 
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A taxa de urbaniza^ao apresentou altera<?2o no mesmo periodo. A populate urbana em 

2000 representava 37,34% e em 2010 passou a representar 42,04% do total. 

A estrutura demogrdfica tambem apresentou mudan^as no municipio. Entre 2000 e 2010 foi 

verificada amplia?5o da populafSo idosa que, em termos anuais, cresceu 2,3% em media. Em 2000, 

este grupo representava 9,2% da popula^ao, ja em 2010 detinha 11,1% do total da popula^So 

municipal. 

0 segmento etario de 0 a 14 anos registrou cresciraento negative entre 2000 e 2010 (-1,4% 

ao ano). Crian^as e jovens detinham 38,0% do contingente populacional em 2000, 0 que 

correspondia a 6.721 habitantes. Em 2010, a participa9ao deste grupo reduziu para 31,9% da 

popula^So, totalizando 5.861 habitantes. 

O quadro a seguir traz a evolu9ao da popula9ao de lati da decada de 1970 2 2010. Nas 

ultimas decadas de houve urn crescimento. 

EvcriucAo da Poputa^Ao nos Cenaos DafnoprAficos - lati (PE) 

inooo 
17000 
IftOOC 
15OO0 

l300Ch 
12000 
nOOO 
IOOOO 
9000 
aooo 
7000 
6000 
5000 
4000 
3ooa 
2000- 
1000 

1970 1980 

Porrtr rtJOC, CWrt* 2010 

1991 2000 2010 

IBGE/Censo DemogMfico, 2010. 

No que diz respeito 2 habita9ao no municipio, dados do Atlas de Desenvolvimento Humano 

(PNUD Brasil - 2010) demonstram que na ultima ddcada houve uma eleva9ao do numero de 

pessoas era domicflios com dgua encanada de 16,28% a 52,34%, em domicflios com energia 

eletrica de 86,42% para 97,86% e em domicilios urbanos com coleta de lixo de 72,68 para 97,39%, 

vale ressaltar que a coleta de lixo 6 realizada apenas na zona urbana. 
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o 

o 

v-/ 

U 

tndiudonsdeH^ita^-titj-PE 

1931 2000 2010 

% da poputac^o m ttofcilos ccci jgua eiKanada 132? 16.28 52,34 

%da popu^ao etn doracilos com enecgia eieirta 40,32 86.42 97,86 

V^ 

W 
X da popu^ em (Jomldbs c«i) coto <Je Iffl. "Son^ para popoia^ uitara 

popula^oifDaM 
46.98 72.68 97.39 

RrtrP(*JD,^BieFJP 

Fonte; IPEA,2013. 

No municipiode acordo com dados do IBGE, 2010 ha muitos domici'lios particulares nSo 

ocupados. 

Domlcttios PanicifLares N&o Ocupados - iatl (PE) 

V-> 

O 

■ VAGOS: 054 <808%) B USOOCASIONAIJ 205<1 

Forte ©Q6, Omflteta 2010. 

IBGE/Censo Demogrdfico, 2010. 

Dados do IBGE, 2010 revelam que a religiSo catolica apostolica romana tem maioria de 

seguidores no municipio totalizando 16.901, depois vem a religiao evangelica com 35% e a espmta 

com 5% da popula$ao. 

w' 

/ 
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lath Distribui^ao das Religioes 

o 

94 6% 

Calolica Apostolica 
Romana 

Evangelica 

Outro 

IBGE/Censo Demogr^fico, 2010. 

A cidade de lad dispde de oito estabelecimentos de saiide todos pertencentes ao proprio 

municipio, dado revelado no 1BGE, 2010 (ver grdfico abaixo). Uma delas i o hospital, as outras 

TsSo unidades de saiide que estSo localizadas nos distritos e na propria sede. A popula^ao municipal 

e atendida principalmente pelo SUS. 

Estabelecimentos desaude 

lati 

Federals 
| Estaduais 

| 
1 Privates 

Estabelecimentos de saude 

Fonle: IPEA, 2013. 

0 municipio de lati n§o apresenta transito constante, nao tem sinaliza96es de transito, pois 

dispoe de uma reduzida frota de veiculos como apresenta o grdfico do Ministerio das Cidades, 

DENATRAN, 2014. 

V-/ 
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Frola municipal <te veiculos^ 
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iJtfOO 
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Fontc: Minisierio das Cidades, Departamento Nacional de TrSnsito - DENATRAN - 2014. 

A popula^So utiliza diversos meios de transportes, principalmente, particulares. A 

motocicleta e o veiculo mais usado pelos mumcipes devido a mobilidade pelo territorio rural e 

urbano. 

Quanto aos m'veis de pobreza, em termos proporcionais, 37,6% da popula93o esta na 

extrema pobreza, com intensidade maior na area rural (48,4% da populagao na extrema pobreza na 

area rural contra 22,7% na drea urbana). 

Participa^io da populafSo extremamente pobre no munidpio e no 
Estado por situafSo do domlcnio em 2010 

48,4% 

22,7% 

60,0% 

50,0% 
37.6% 

40,0% 

30,0% 

15,7% 20,0% 

10.0% 

0,0% 

32,1% 

11,6% 

Total 

Rmtt C<nM» Demojraficcsite 2000e 201CVSCE 

Urbano 
B municipio u estado 

Rural 

IBGE/Censo Demogiifico, 2010. 



22 
* 

Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 35,8%. Na drea 

urbana, a taxa era de 29,7% e na zona rural era de 40,2%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa 

de analfabetismo era de 14,9%. 

OAtlas de Desenvolvimento Huraano (IPEA - 2013) traz os dados domunicipio de 

latiquanto ao IDHM, de 1991 a 2010.Nesse periodo, o 1DHM do munici'pio passou de 0^20, em 

1991, para 0,528, em 2010, enquanto o IDHM do Brasil passou de 0,493 para 0,727. Isso implica 

em uma taxa de crescimento de 140,00% para o municipio e 47% para o pais; e em uraa taxa de 

redu9ao do desenvolvimento humano de 60,51% para o municipio e 53,85% para o Brasil. No 

municipio, a dimens2o cujo indice mais cresceu em termos absolutos foi a EducapSo com 

crescimento de 0,316, seguida por Longevidade e por Renda. No Brasil, por sua vez, a dimensSo 

cujo indice mais cresceu era termos absolutos foi Educai^ao com crescimento de 0,358, seguida por 

Longevidade e por Renda. Como se verifica no quadro a seguir: 

'w 
Wlci di D«»nvoivbMnto Huwno Municipal c »us compcntntis - lati • RE 

1 Vw>" tCMI»wfnpontnit$ 1391 2000 2010 

IDHM Educate 0,053 0,140 0.369 

Nw' 
%<Je 18 anos o<j mas com ensmo fundamental compfeio 3.75 7.42 20,87 

% de 5 a 6 anos trequentando a es«fe 17,86 46.73 84,06 

% de 11 a 13 anos frequenlando os «tos InaS do ensiio ^ndamenlal 6.87 19,54 72,88 

O 
tide 15 a 17 anwcom enslno fwidamentaiccmplelo 0.17 7,85 2665 

% de 18 a 20 yios com tnstto compieto 0.24 3.01 12.08 

mi Longevidade 0,517 0,639 0.768 

Espefanja de Wa ao nascer (em anos) 56.03 63.34 71,09 

IDHM Renda 0.368 0,416 0.518 

Renda per capita (em RS) 89.51 106.34 206.95 

FortjPNUO.teaeFjP 

Fonte: IPEA, 2013. 

lati conquistou methores resultados no IDHM pela amplia^So da oferta e da quahdade de 

services basicos como: o acesso a saude, educate, moradia e saneamento bdsico, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida dos iatienses, e, consequentemente, para o aumento da expectativa 

de vida ao nascer. A evolu^ao do IDHM do municipio e demonstrada no grdfico abaixo: 
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Evolu^ao do IDHM - lati - PE 

Vw/ 

Vw> 
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Fonte: 1PEA, 2013. 

0 municipio de lati ocupa a 5408a posi^ao entre os 5.565 munidpios brasileiros segundo o 

IDHM, sendo que o maior IDHM e 0,862 de Sao Caetano do Sul e o menor e 0,418 de Melga90. 

A tabela abaixo demonstra que as tax as de mortalidade no municipio diminuiram 

consideraveimente e que a esperanga de vida ao nascer cresceu 7,8 na ultima decada, passando de 

63,3 anos, em 2000, para 71,1 anos, em 2010. 

w 
Longevidade, Mortalidade e Fecundldade • lati ■ PE 

1991 2000 2010 

EsperaiKa de vida ao nascer (em anos) 56,0 63,3 m 

MortaSdade ale 1 ano de idade (por m nasodcs vivos) 92,8 65,9 23,7 

w Mortaidade ale 5 anos de idade (poc mi nascidos mos) 117,5 72,9 25,6 

Taxa de fecunrfidaifc Iota! (&os fw mtfier) 4.4 4.1 2.3 

F(ifePNUO,&aeFJP 

Fonte; IPEA, 2013. 

A popula^ao ativa do municipio de 18 anos ou mais corresponde a 54,4%, com aumento do 

nivel educacional. 
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ComposisSo da populate de 18 anos ou mais de idade - 2010 

I Popular 3o 
ecowrncafwrtc awa 
ocupaca 

I Popvti^So 
ecorw*aflame 
OcsorupwSa 

I Popiifc^^o 
economic amerte 
mauva 

IBGE/Censo Demogrdfico, 2010. 

Porem com diminuifao do rendimento medio como mostra os dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano (IPEA, 2013): 

Ocupajio da populate de IS anos ou mats - tati - PE 

2000 2010 

Taxadeativldade 69,00 54,39 

Taxadedesocupa^o 6,75 5.19 

Giau de lomafea^ao dos ocupados -18 »os ou mais 9,18 12,72 

Kvel educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental compfeto 7,48 25,42 

% dos ocupados com medio compieto 323 1527 

Rendimento medio 

% dos ocupados com rendimento de fie i s.m 90,83 77,18 

\ dos ocupaaos com fendinento de ate 2 s m. 97^0 94,37 

Petcenlua! dos ocupados com rendmento de afe 5 sala/los minmo 99,54 98,85 

ForcRflO.lpsaeFJP 

Fonte: IPEA. 2013. 

A cidade tamb&n dispSe de alguns pontos turisticos: Sitio Arqueologico Pedra Pintada, 

Mata Nativa da Grota do Pajeii, Rapel na antiga cachoeira na Serra da Grota do Pajeu. Cachoeira da 

Serra do Frio/Divisa Saloi com latique recebem visitantes de outros municipios. 

O muniefpio tem diversas manifesta9oes culturais que resgatam a hist6ria dos raunicipes e o 

do proprio estado. Abaixo apresenta-se os elementos culturais de lati: 
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- INSTITU1COES CULTURAIS DE IATI 

* CARACTERISTICAS NOMES TOTAL 

FOLCLORICA - Reisado do Trapia 01 

w - Ban da de pifano: A 

zabumba de Mane Rita 

01 

MUSEU - Museu Historico e 

Arquivo Publico Municipal 

01 

PROJETOS 

CULTURAIS 

- Quadrilha estilizada 

dos idosos 

01 

- Reisados dos idosos 01 

- Quadrilha Flor de 

Mandacaru 

01 

-Teatro Somine Atores 

01 

- Grupo de Capoeiras 

Vw/ 

Vv 

ESPORTES - Badminton Equipes estudantis 

-Futsal 06 

Fonte; Secretaria Municinal Hp 

- Futebol 

^/inrsirSn ICtlA 

03 

Pautando-se na necessidade de diagnosticar as caracteristicas do munici'pio para melhor 

esclarecer as metas e estratdgias compostas para este piano faz-se necessaria a descn^ao i 

dos aspectos educacionais da cidade que apresenta-se na prdxima 56920. 
minuciosa 

1.4 ASPECTOS EDUCACIONAIS DE IATI 

Hste topico contem mfonna9oes referentes 2 infraestrutura da Rede Municipal de Ensino do 

Munici'pio de lati, contemplando o niimero de estabelecimentos de ensino, sala de aula e turmas nos 

diferentes mveis e ambitos da educa93o; 0 grupo de docentes e sua fonna92o bem como dados sobre 

matriculas, movimento e rendimento escolar do munici'pio. Sua apresenta9ao se justifica pela 
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necessidade de conhecimento da amplitude e dimensSo do sistema educacional do Municipio, como 

elemento inicial para a posterior analise do contexto e demandas de cada um dos eixos definidos no 

presente Piano Municipal de Educa^ao, bem como para a elabora^ao de metas e estrategias de a$2o 

compativeis com a realidade e possiveis de serem concretizados. 

A tabela 1, apresenta os dados referentes ao numero de estabelecimentos de Ensino 

existentes era 2014, por dependencia administrativa e m've! de ensino, conforme informado pela 

Secretaria Municipal de Educa93o. 

Cabe destacar que, para efeito da realiza9§o do diagnostico da educa^ao do municipio foram 

consultadas todas as institui96es de ensino inseridas na tabela acima, sendo solicitados os dados 

referentes ao ano de 2014, em decorrencia da coleta de dados ter iniciado em meados do mesmo 

ano. 

Tabela - 1 Etapas e Modalidades da Educa9ao Bdsica por estabelecimento no municipio. 

Estabelecimento/ Dependencia administrativa/ Etapas e Modalidade de EDsino/2014. 

Dependencia Administrativa 

Estabelecimentos de Ensino 

Municipal Estadual Privada 

Educa9ao Infantil 02 

Educa^o Infantil e Fundamental 17 01 

Ensino Fundamental OS 

Ensino Medio 01 

Ensino Fundamental e Mtidio 01 

Educate Especial 01 

Educa9ao de Jovens e Adultos 02 01 

Educavao Superior 

Total de Estabelecimentos 28 02 01 

Fonte: Secretaria Municipal de EducapSo, 2014. 
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Como se pode observar na tabela, o atendimento educacional, abrangendo da Educa^So 

Infantil ao Ensino Fundamental e ofertado por vinte e quatro institui^des da rede municipal e uma 

da rede privada. A modalidade de Ensino Medio e oferecida pela institui9ao estadual. Ja a Educate 

de Jovens e Adultos 6 ofertada em duas escolas municipals e na estadual, enquanto que a Educate 

Especial se da em uma escola municipal. A oferta de Ensino Superior e de uma institui?ao privada 

que funciona em parceria com o raunidpio. Para tanto, estas redes de ensino dispoem de cento e 

vinte e quatro salas de aula, para atender a cento e oitenta turmas. 

Pode-se destacar, ainda com base na tabela acima, a predominancia do atendimento escolar 

em instituitoes publicas municipals que correspondem por um total aproxlmado de 93% das escolas 

do Municipio. 

Grafico - I Percentual de mstitui96es por etapas e modalidades. 

iducacaa 
Especial 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educa^o, 2014 

O detalhamento das caracteristicas e especificidades dos diferenles niveis e ambitos da 

educafao do municipio sera apresentado para efeito de melhor compreensao da realidade e andtise 

da viabilidade de materializai^ao das metas e estrat^gias de 3980 propostas para cada nfvel de 

Ensino, nos respectivos eixos tematicos que os contemplam. 

Conforme dados do 1BGE (2010) a popula9ao infantil de 0 a 5 anos em lati e de 2.117 

crian9as sendo que dessas 1.377 estSo na faixa etaria de 0 a 3 anos e 740 na faixa etaria de 4 a 5 

anos. 
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Os dados da tabela 2 referente a distribui^ao das matriculas na rede municipal no periodo de 

2009 a 2014, apontam que o atendimento a crian^as na faixa etdria de 0 a 3 anos (creche) na rede 

municipal de ensino teve um crescimento no ano de 2012 e que no ano de 2013 houve um declmio 

de 294 para 261entretanto, constata-se que desde 2009 vem ocorrendo o mesmo na faixa etaria de 4 

a 5 anos (confere tabela 3). 

Tabela - 2 Matricula inicial para estudantes de 0 a 3 anos de idade na rede municipal. 

MATRICULA INICIAL CRECHE 

REDE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MUNICIPAL 255 237 233 262 219 193 

PARTICULAR 07 16 29 32 42 13 

TOTAL 262 253 262 294 261 206 

Fonte: Censo Escolar/ MEC/INEP 2009-2014 

Tabela - 3 Matricula inicial para estudantes de 4 a 5 anos de idade na rede municipal. 

MATRICULA INICIAL NA PRE- ESCOLA 

REDE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MUNICIPAL 865 661 639 644 599 571 

PARTICULAR 3 18 17 29 23 67 

TOTAL 868 679 656 673 622 638 

Fonte: Censo ■scolar/ MEC/IN EP 2009-2014 

De acordo com a tabela 4, pode-se observar que houve um declmio no atendimento de 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, no periodo de 2009 a 2014, fica evidente tambem que a oferta a 

este nivel de ensino concentra-se na Rede Municipal de lati. 

Tabela-4 Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

MATRICULA INICIAL 

REDE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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MUNICIPAL 3.049 2.828 2.658 2.583 2.546 2.231 

PARTICULAR 87 94 104 93 100 122 

TOTAL 3.136 2.922 2.762 2.676 2.646 2.353 

Fonte: Censo Escolar/MEC/INEP 2009-2014. 

Neste cenario, foram atendidos no ensinofundamental anos iniciais em 2009 3.136 

estudantes reduzindo-se este numero para 2.353 em 2014. 

Iniciando com a evolu9ao de raatriculas da faixa et^ria de 6 a 14 anos, no Ensino 

Fundamental no periodo de 2009 a 2014, observa-se na tabela 4, que no periodo de 5 anos houve 

urn decli'nio nas matriculas da rede municipal e que a oferta na rede privada iniciou-se no ano de 

2013. De acordo com a situagSo deste segmento de ensino, podemos observar que, a matricula 

inicial no periodo de 2009 a 2014, concentrou-se predominantemente na rede municipal. 

Vale ressaltar que os anos finaisantes ofertados tambem na rede estadual, neste periodo a 

oferta e de atribuigSo e prioridade do atendimento neste segmento, ao munidpio. 

Tabela - 5 Ensino Fundamental anos Finais. 

MATRICULA INICIAL 

REDE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ESTADUAL 243 262 361 242 117 38 

MUNICIPAL 

1.796 

1.821 1.655 1.716 1.774 1.625 

PARTICULAR - - - 30 43 

TOTAL 2.039 2.083 2.016 1.958 1.921 1706 

Fonte: Censo Escolar/MEC/INEP 2009-2014. 
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A tabela 6traz numeros da matricula inicial na rede estadual. Ao observar-se o periodo de 

2010 a 2014 houve uma diminui^ao de alunos matriculados. 

Tabela - 6 Ensino Mddio. 

MATRICULA INICIAL 

REDE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ESTADUAL 778 831 770 721 631 548 

Fonte: Censo Escolar/ MEC/INEP 2009-2014 

Conforme pode ser observado na tabela 7, nos anos iniciais houve reduijao nos indices de 

repetencia, que passaram na rede municipal de 15,8% em 2009 para 8,9% em 2013. Em 

decorrencia, os indices de aprova^ao na mesma rede aumentaram de 79,2% para 87,5% no mesmo 

periodo. 

A tabela 7 traz dados da matricula em EJA com base nos dados do Censo Escolar, 2013 e de 

dados da Secretaria Municipal de Educa^ao, 2014. 

Tabela - 7 Matricula inicial de estudantes da EJA. 

REDE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MUNICIPAL 615 560 450 539 691 438 

ESTADUAL 0 0 0 70 158 143 

TOTAL 615 560 450 609 849 581 

Foote: Censo Escolar/ MEC/INEP 2009-20 

A oferta de Educa9§o de Jovens e Adultos de lati atende a uma pequena parcela da 

popula^ao adulta que ainda nSo concluiu o ensino fundamental e o ensino medio, pois dadas as 

condigoes sociais e economicas desta popula^So o estudo e sempre deixado de lado para que 

dediquem-se ao trabalho. Nesse sentido, faz-se necessario a ado^ao de politicas publicas que 

ofereijam subsidies para as atividades de trabalho na cidade que permitam tambdm a forma^o da 

popula^ao adulta do municipio como forma de diminuir a sua taxa de analfabetismo. 



Tabela - 8 Movimento e Rendimento Escolar Municipal anos iniciais. 
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MOVIMENTO E 2009 2010 2011 2012 2013 

RENDIMENTO 

ESCOLAR 

Afastamento por 182 188 137 171 80 

abandono 

■— Afastamento por 249 220 174 209 336 

Transferencia 

Admitidos apds 54 22 79 128 163 

31/03/2013 

Aprovados 2.249 2.280 2.267 2.250 2.438 

Reprovados 414 316 376 295 207 

Fonte: Secretaria Municipal de Educa^So, 2014. 

No que se refere a evasao escolar, com base nos dados do MEC/INEP, 2013 evidencia^se 

um movimento distinto na rede municipal, esladual e privada. Na primeira, constata-se que no 

periodo de 2009 a 2013 houve redu93o de 5%para 3,6% nos anos iniciaise 14,7% para 9,4% nos 

anos finals e no ensino medio 25% para 6,8% (ver grafico 1 e 2). 

Grafico -1 Evasao no ensino fundamental e m^dio no municipio em 2009. 

Anos iniciais ■ Anos finals ■ Ensino medio 
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Grafico -2Evas§o no ensino fundamental e medio do municipio em 2013. 

W 
Anos inciais ■ Anos Finals ■ Ensino medio 

Tabela - SMovimento e rendimento Escolar Municipal anos Finais 

MO VI MEMO E 

RENDIMENTO 

ESCOLAR 

2009 2010 2011 2012 2013 

w Afastamento por 389 419 270 252 181 

abandono 

Afastamento por 71 94 121 102 115 

Xv 
Transferencia 

Admitidos apos 03 02 14 - 65 

31/03/2013 

Aprovados 1.098 947 997 1.103 1.151 

Reprovados 481 623 623 494 442 

Fonte: Secretaria Municipal de Educacao, 2014 

E notorio que nos anos finais, como verifica-se nos dados do MEC/INEP, 2013 tambdm 

houve ura crescimento na taxa de aprova9ao de 58,3% para 65,5% em 2013 como lambem oa taxa 

de repetencia ocorreu diminui^ao de 27% para 25,1%. Na rede Estadual, houve avan90s na taxa de 
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aprova9ao bem como na taxa de repetencia,pois a mesma passou de 18,5% para 8,7% em 2013. O 

indice de aprova^So em 2009 foi de 55% aumentando para 57,5% em 2013 (confere grafico 3 e 4). 

Grafico - SAprova^So nos anos finais no municipio em 2009. 

■ Anos Finals Municipal ■ Anos Rnais Estadual 

Grafico — 3 Aprova^So nos anos finais no municipio em 2013. 

i Anos Finais Municipal ■ Anos Rnais Estadual 

•w 

O municipio tem apresentado resullados satisfatorios nos anos iniciais do ensino 

fiindamental. Resultado do trabalho articulado entre a Secretaria Municipal de Educa^ao, as escolas 

e os proflssionais de educa^So. 



Tabela-9Movimento e rendimento Escolar Ensino Medio 
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MOVIMENTO E 

RENDIMENTO 

ESCOLAR 

2009 2010 2011 2012 2013 

Afastamento por abandono 165 185 148 71 43 

Afastamento por 

Transferencia 43 33 24 31 43 

Admitidos apos 31/03/2013 
04 - - - - 

Aprovados 

364 

378 

247 478 576 

Reprovados 131 

157 128 72 70 

Fonte: Secretarla Municipal de Educa^o^OH. 

Finalizando a apresentatao dos indices educacionais dos anos iniciais, anos finals e ensino 

raddio, com base nos dados do MEC/INEP, 2013 o grdfico 5 informa os dados relacionados i 

distor^So idade-serie nas diferentes redes. A distorgao idade-serie nos anos iniciais e de 30,3% em 

2009 e 29,2% em 2013 nos anos finais podemos observar que ocorreu um acrescimo na taxa de 

distor93o de 50,7% em 2009 para 52.8% em 2013, No ensino medio o movimento foi similar houve 

tambem um acrescimo na taxa de distorgao idade- serie de 55% para 57,5% no mesmo perfodo. 

Grafico -5Percentual das taxas de distor^o idade-serie nas etapas da Educa9ao Basica em lati. 
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l erminada a apresenta9ao dos aspectos municipais faz-se necessario expor as caracteristicas 

e o diagnostico das etapas e modalidades da Educa9ao B3sica em lati. 
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2 NIVEIS, ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCACAO EM 1ATI 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional, Lei 9.394/96, em seu Art. 21, organiza a 

educa9ao escolar em dois m'veis: Educa9ao Basica e Educa9So Superior. 

Na sequencia, sao apresentados e analisados os principals indicadores educacionais da 

Educa9ao Basica e Superior em lati, considerando as respectivas etapas e modalidades. 

2.1 ETAPAS DA EDUCAQAO BASICA 

A EducaqSo Basica e o primeiro nivel do ensino escolar no pai's e compreende tres etapas: a 

Educa9ao Infantil (para crianqas de zero a cinco anos), o Ensino Fundamental (para alunos de seis a 

quatorze anos) e o Ensino Mddio (para alunos de quinze a dezessete anos). Ao longo desse 

percurso, crian9as e adolescentes devem receber a fomia9ao comum indispensavel para o exercfcio 

da cidadania, como aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educaqao (LDB). Tambem 6 um objetivo 

da Educa9ao Basica fomecer os meios para que os estudantes posteriores sejam eles no ensino 

superior ou em outras modalidades educativas. 

Na cidade de lati, atualmente o ensino municipal atende a Educaqao Infantil, o Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, a Educa9So Especial e a Educa9ao de Jovens e Adultos, o 

Ensino Mddio atendido na rede Estadual e o Ensino Superior ofertado por institui95es privadas. 

2.1.1 Educa9ao Infantil 

A Educaqao Infantil conquistou um novo espaqo social que rompe nao s6 com a tradicional 

vocaqao assistencialista das creches, se sua importancia para a forma9ao huraana, pois, proporciona 

na crian9a desenvolver-se integralmente em seus aspectos fisico, psicoldgico, intelectual e social.O 

grande desafio e possibilitar que as crian9as de zero a cinco anos tenham acesso a uma Educaq&o de 

qualidade e possara frequentar as institui96es de Educa9ao Infantil com a garantia de que 

encontrarao um espa9o adequado para atender assuas necessidades e interesses, sendo respeitado 

dentro do coletivo, suas individualidades. Para tanto, se faz necessdrio por parte do poder public© a 

realizaqSo de aqoes efetivas que possibilitem: 

• A garantia do atendimento as crian9as de zero a cinco anos em tempo integral; 
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• Prover a instiiui^So de Educa9ao Infantil de infraestrutura adequada, recursos materiais de 

forma a atender a demanda; 

• A qualificafao e profissionaliza^ao dos docentes, coordenadores, gestores e fiincionarios 

que atuam com essas crian^as; 

Um levantamento raais detalhado do atendimento da Educa^ao Infantil, ofertado pelo 

municipio de lati, aponta que ha muito a ser feito para que possamos alcan^ar os objetivos 

educacionais especificos, definidos para essa faixa etaria nos diversos documentos oficiais que 

normatizam esse mvel de ensino, conforme expressam os dados referentes a populate infantil e ao 

atendimento de qualifica^ao profissional. 

No que se refere ao grau de escolaridade dos docentes da Educat^ao Infantil verificamos que 

50 % dos docentes da Educa9ao Infantil- Creche apresentam curso de licenciatura completa e 50 % 

p6s-graduado (ver tabela 1). 

I abela — 1 Numero de professores da Rede Municipal por grau de forma9§o/ Modalidade e 

forma9ao academica. 

Modalidade Medio 

Licenciatura 

Completa/Inco 

mpleta 

Pos Graduado 

Area de 

atua9ao. 

Vinculo do 

Empregado 

Efeth'O. 

Vinculo do 

Empregado 

Contrato 

Creche 
10 10 18 02 

Pre-escola 08 11 06 11 14 

Ensino 

Fundamental 

anos inicias 26 42 52 74 46 

Ensino 

Fundamental 

anos finais 46 53 63 36 

EJA 
10 10 12 08 

Ensino Medio 
03 15 15 03 
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Total 
34 122 146 193 109 

Fonte: Secretaria Municipal de Educa^ao, 2014 

Embora o alendimento a Educate Infantil- El em latitenha iniciado mais tarde na rede 

publica, ate 1998 este ainda era feito de maneira muito timida, podendo-se dizer que de modo geral, 

as pre-esco!as visavam ^ preparafao da crian^a para o ingresso no denominado ensino de 1° grau, ao 

mesmo tempo em que as creches, caracterizavam-se pelo atendimento assistencial, destinado 

predorainante ao cuidado das crian9as das fanu'lias de baixa renda. 

A partir da CF/88 este quadro come^ou a se alterar e a El passou a receber maior altera^ao. 

Alem disto, em cumprimento ao estabelecido pela lei n0 9394/96 iniciou-se a incorporaipao das 

creches a Secretaria de Educa^ao ampliadas as Institui9oes de Educa9ao Infantil e do numero de 

turmas consonantes destas institui9oes e do numero de turmas, consonantes com o discurso da El 

como urn direito da crian9a e da sua familia, subsidiado no reconhecimento de seu impacto positivo 

na forma9ao integral da crian9a e na capacidade de aprendizagem. 

De acordo com este movimento de valoriza9ao da El, pode-se observar que houve 

amplia9ao no municipio do atendimento neste nivel de ensino, visto que essa e um direito da 

crian9a o que contribuiu para que este atendimento fosse realizado nasinstitui96es municipais e 

privadas. 

Pica evidente (cf. tabela 2 p.28) que o atendimento na faixa etdria de 0 a 3 anos, no periodo 

abarcado, foi majoritariamente realizado pelas institui9oes municipais. 

No que se refere ao atendimento as crian9as de 04 e 05 anos, no mesmo periodo, o maior 

numero de matriculas se concentra na rede municipal (cf. tabela 3 p.28). Neste nivel de ensino 

observa-se uma tendencia ao crescimento do atendimento na rede municipal nos ultimos anos. 

A analise dos dados permite constatar que em 2014 na rede municipal atendeu a 764 

matriculas na El, a saber: na creche 193 e na pre-escola 571 matriculas, correspondendo, 

respectivamente, a 44% da demanda do municipio. Conforme levantamento realizado pela 

Secretaria Municipal de Educa92o junto 2s institui9Ses de Educate Infantil no ano de 2014, 

atualmente ha uma demanda real de 2.525 vagas, sendo 1.377de 0 a 3 anos e 1.740 de 04 a 5 anos. 

Tabela - 2 Quantidade de estudantes e percentuais e metas para atendimento na Educa9ao 

Infantil. 

W 

o- 
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PopulafSo 

por faixa 

etaria 

Universo Matriculas 
Percentual de 

Atendimento 

PME 

Para 10 

anos 

0 a 03 anos. 1.377 253 19% 50% 

04 a 05 anos 740 679 82% 100% 

Fonte: IBGE/Censo escolar, 2010 

Agora apresenta-se as caracteristicas gerais do ensino fundamental com citato das 

diretrizes bem como um breve diagnostico desse nivel de ensino no municipio. 

2.1.2 Ensino F undamental 

Conforme estabelecido na CF/ 88 o Ensino Fundamental constitui etapa obrigatoria de 

escolariza^So sendo o acesso a este m'vel de escolariza^ao direito publico subjetivo, pelo titular do 

direito. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional- Lei n0 9.394/96, garantiu o 

direito a oferta do EF-Anos Iniciais, em consonancia com esta determinaijSo, latiampliou o 

atendimento neste nivel de ensino atingindo atualmente a totalidade de demanda. 

Com a aprovagao da Lei n0 11.274/06, que aiterou os art. 29, 30,32 e 87 da Lei n09493/96, 

dispondo sobre amplia9ao do Ensino Fundamental para nove anos, no que concerne i nova 

demanda criada esta ja se encontra atendida em lati, restando enfrentar os desafios referentes a 

busca da melhoria de qualidade, a amplia95o da jomada escolar e imp!ementa9ao da educa9ao 

inclusiva nos distintos contextos escolares. 

O conhecimento da realidade dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental no 

municipio apresentado a seguir, constitui elemento fundamental para a delimita9So de metas e 

estrategias para o decenio 2015-2025. 

Iniciando com a evolu9ao de matriculas da faixa etaria de 06 a 14 anos, no Ensino 

Fundamental no periodo de 2009 a 2014, pode-se observar na tabela a seguir, que no periodo 06 

anos houve um acr^scimo nas matriculas da rede Municipal e privada e ura declinio na rede 

Estadual (cf. tabelas 4 e 5 p.29).Esta alten^So pode ser explicada pela atribui9ao a prioridade de 

atendimento deste segmento, ao municipio. 
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No mesmo periodo, observa-se uma queda no numero absoluto de rnatriculas, em 

conformidade com a redu^ao da popula9ao brasileira anunciada nas andlises demogrificas do 

IBGE. Neste cenario, foram atendidos no Ensino Fundamental anos iniciais, de 2009 a 2014, 

aproximadamente 3.136 estudantes/ ano reduzindo-se este numero para 2.646 em 2014. 

Grifico - 1 Meta de percentual para o ensino fundamental em lati. 

a- 

NJ Indicador 2A - Percentual da popula^ao de 6 a 14 anos que frequenta a escola, 

■Brad iRegOo luetone^iio 
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Fonte INEP/Censo Escolar da Educagao Bdsica, 2013. 

De acordo com o grafico apresentado o municipio atende a um percentual de 90,5% da 

popular^o de 6 a 14 anos. Pode-se observar que o atendimento a esta populaqSo concentra-se na 

rede municipal sendo uma pequena parcela atendida na rede particular. A tabela 1 apresenta 

quantitativo de alunos desta etapa escolar em 2010, bem como o percentual que o municipio almeja 

para o decenio 2015-2025. 

Tabela - 1 Anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
■w 

o 

Popula^ao 

por faixa 

etaria 

Universe Matriculas 
Percentual de 

Atendimento 

PME 

Para 10 anos 

6 a 14 anos. 3.744 3.136 84% 100% 

Fonte: IBGE/Censo escolar, 2010. 

De acordo com o Censo/INEP, 2013 sobre os rendimentos no ensino fundamental no 

municipio verifica-se que o maior numero de alunos que abandonaram e dos anos finais e que os 

anos iniciais tem maior numero de aprovados. 

Grdfico - 2 Numeros de estudantes do ensino fundamental por indicativos de abandono, 

aprova^ao e reprovaqao de 2013. 
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Aprovagao -♦-Reprovagao —Abandono 

1.151 

m 442 

■A 181 

EFanosiniclais £F-9no? finais. 

Fonte: IBGE/Censo escolar, 2010 

A seguir faz-se a apresenta^ao da etapa escolar, ensino medio, destacando-se suas 

especificidades e peculiaridades no que diz respeito ao munici'pio de lati. 

2.1.3 Ensino Medio 

Com base no dispositive da Conslitui^o Federal 1988, a LDB determinou este nlvel de 

ensino como etapa final da Educafao Basica. Sob esta perspectiva, o Ensino Medio, cuja oferta 6 

responsabilidade dos Estados, passou a integrar a etapa educacional considerada essencial para o 

exercfcio da cidadania, atem de construir base para o acesso as atividades produtivas e para o 

prosseguimento nos m'veis mais elevados da educa^ao. 

A oferta de Ensino M^dio fundamenta-se no entendimento de que a educaf§o deve ser 

humanizadora e contribui para construgao de uma sociedade mais justa e solidaria, que respeite a 

diversidade e minimize a segmenta?ao social, possibilitando a inser^So de todos no processo 

produtivo e na produfSo de sua propria subsistencia. 

Neste sentido, o acesso ao Ensino Medio gratuito e de qualidade deve ser garantido a todos, 

em especial, aos que a ele nSo tiveram acesso na idade adequada e a pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

O raaior desafio e garantir condi^oes de acesso ao Ensino Medio a todos que conchuram o 

Ensino Fundamental, de forma que este cumpra a finalidade de ter, efetivamente, a etapa final da 
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Educagao Basica e contribua para que o indivi'duo possa alcan^ar seu pleno desenvolvimento e 

exercicio da cidadania, alem de se inserir no mundo do trabalho e dar prosseguimento nos niveis 

educacionais raais elevados. 

A grande importancia do Ensino Medio deve-se ao acesso que ele oportuniza ao dominio 

dos conhecimentos cientificos, tecnoldgicos, socioculturais e de linguagens, que penneiam e 

contribuem para o desenvolvimento dos sujeitos, bera como para a compreensao de que a produce 

de conhecimento e situada social, cultural, economica e politicamente, oportunizando a cada 

estudante conhecer seu papel e fun9So na sociedade. 

Compete ainda ao Ensino Medio, na sociedade contemporanea, fortalecer a solidariedade e a 

racionalidade dtica frente a 16gica de mercado, hem como oportunizar o desenvolvimento da 

consciencia dos estudantes acerca de sua condi9ao de sujeitos sociais e historicos e, portanto, 

agentes de transforma9ao da realidade social. 

Em lati, apenas uma escola da rede estadual oferece ensino m&iio. O numero de matricula 

no ensino medio vem dimlnuindo ao longo dos ultimos 05 anos em lati. De um total de 778 em 

2009, chegando a 548 em 2014. A forma9ao existente nossa etapa nao e tecnica ou profissional, 

talvez seja este um motive pelo qual 0 numero de estudantes esteja era declinio. De acordo com 

dados da propria escola a partir de 2011 houve uma redu9§o na matricula desta etapa escolar em 

decorrencia da extin9ao do Normal Medio, curso tecnico e profissional, na institui9ao. 

Percebe-se claramente que ha vagas no ensino mddio em lati. A diferen9a entre matricula e 

popula9ao em idade escolar em 2010 revela a falta de 23,7% estudantes no ensino medio. 

Grafico - 1 Percentual da popula9ao de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 

NJ Indlcador 3A ■ Percentual da popula?ao de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 
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Fonte INEP/Censo Escolar da Educasflo Bdsica, 2013. 

A imensa diferen9a entre as matriculas e concluintes do ensino mddio evidencia a 

necessidade de se estabelecer em programas parcerias e curso tecnico e profissionalizante no 
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municipio de lati, bem como uma politica de oferecimento de pratica de estralegias, corn formas de 

diminuir o abandono. 

Grafico - 2 Percentual de escolarizaijao no ensino medio. 

^ Indicador 3B - Taxa de escolarizagao liquida no ensino medio da populate de 15 a 17 anos. 
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Fonte INEP/Censo Escolar da Educa?ao Bdsica, 2013. 

Para a popula^ao pobre a necessidade de trabalhar nesta faixa de idade, para que possa 

colaborar com o or9amento familiar, e uma realidade que concorre com a escola de maneira 

evidente. Outro aspecto importante a se destacar, tem relatjao com os fenomenos anteriores, 6 a taxa 

de distor^ao idade/serie de 2009 a 2013 ocorreu um acr^scirao. A idade mddia do concluinte do 

ensino medio em lati e de 18 anos. Tal fato aponta para uma distonjao idade-sdrie, na medida em 

que, normalmenle, conclui-se essa fase aos 17 anos. 

Na prdxima se^So busca-se expor as particularidades das modalidades da Educa?§o Bdsica e 

seu diagnostico em rela^ao ao municipio. 

2.2 MODALIDADES DA EDUCAQAO BASICA 

2.2.1 Educa95o de Jovens e Adultos 

Um dos grandes desafios da educa^ao brasileira e promover com sucesso a Educa^So para 

Jovens e Adultos. Data do final da decada de 1940 a primeira iniciativa do govemo brasileiro com 

relate d EducafSo de Jovens e Adultos - EJA, com a realizagSo da Campanha de Educate de 

Adultos. Na decada de 1960, surgiu uma nova visao do probleraa do analfabetismo que culminou 

em uma pedagogia de alfabetiza^ao de adultos, referenciada no educador Paulo Freire. 

A tentativa mal sucedida de incorpora^ao das oricntagoes ffeirianos nos programas oficiais 

de alfabetiza^ao de adultos, mediante a cria^ao do Movimento Brasileiro de Alfabetiza^do - 

MOBRAL que, mesmo recebendo uma volumosa do tat; do de recursos provindos da loteria esportiva 
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e de deduces do Imposto de Renda a partir da decada de 1970, tomou-se desacreditado nos meios 

politicos e educacionais sendo extinto em 1985, contribuindo para agravar os efeitos dos deficits do 

atendimento no Ensino Fundamental, ao longo dos anos, resultando num grande niimero de Jovens 

e Adultos que nSo tiveram acesso ou puderam concluir este mvel de Ensino. 

For esta razSo, a erradica^ao do analfabetismo conforme preconizar a Constitui?3o Federal 

de 1988, e um desafio que demanda a integra?ao das a?6es do poder publico e a mobiliTa^So de 

recursos humanos e financeiros por parte dos govemos e da sociedade. 

Em favor da supera?ao da visao tradicional da EJA reslrita a uma etapa de vida ou a uma 

finalidade previamente, definida, coloca-se o conceito de educa^ao ao longo de toda a vida, que se 

inicia com a alfabetiza^ao. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para esta modalidade, a EJA tem uma 

identidade prdpria, devendo ser considerado o perfil, a circunstancia e a faixa etdria dos estudantes, 

de forma que sejam: 

• Conhecidas e respeitadas suas diferemjas; 

• Dadas condifoes e oportunidades de acesso ao conhecimento, 

indistintamente, de acordo com suas necessidades; 

• Oportunizar situa96es de aprendizagem nas areas do conhecimento, 

similarraente ao que ocorre com os estudantes dos demais niveis de ensino, reconhecendo e 

valorizando a importancia de cada sujeito e a necessidade de sua inser^So na sociedade, 

mediante oportunidade de descoberta que o mobilizem a lutar por seus direitos e o 

conscientizem de suas responsabilidades sociais. 

lati fomentando o sucesso de seus raum'cipes e a inserfSo social estuda passo a passo a 

forma de inovar a Educagao de Jovens e Adultos com um olhar para o futuro, visando ds reais 

necessidades dos adultos que por inumeros raotivos Ihe foi imputado o direito de frequentar os 

bancos escolares. Na inte^ao de promover a educagao com qualidade a Secretaria Municipal de 

Educa^ao edita as Diretrizes Municipals para a Educafao de Jovens e Adultos, igualando assim aos 

demais niveis da educafSo, a Educa^ao Bdsica. 

No municipio de lati a Educa^ao de Jovens e Adultos define sua identidade como 

modalidade da Educa^ao Basica, sendo ofertada em especial na rede publica que atende da 
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alfabetiza^ao ao Ensino Medio, embora o atendimento, no arabito municipal, se restrinja ao ensino 

fundamental. 

A Educayao de Jovens e Adultos como oferta de modalidade de ensino, e algo novo no 

Sistema Municipal de Educa9So. E na Constitui92o de 1988, em disponivel Iransitorias, que a lei 

incumbe os raunidpios e, supletivamente, os Estados e a Uniao, de prover cursos presenciais para 

Jovens e Adultos. A LDB n0 9.394/96, na se^ao dedicada a educa9ao basica de Jovens e Adultos, 

reafirma o direito destes a urn ensino basico adequado as suas condi^Ses, e o dever pdblico de 

oferece-lo gratuitamente, na forma de cursos e exames supletivos. 

Em decadas passadas, a Educa^ao de Jovens e Adultos sempre foi marcada pela realiza^ao 

de programas de car&er compensatorio que nSo linha espa^o garantido nos sistemas oficiais de 

ensino. Foram campanhas, movimentos pianos, cruzadas, etc., que visavam a atender e sanar as 

exigencias do mundo em expansSo. 

Entretanto so nas ultimas duas d6cadas 90/2000 e que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educa9ao de Jovens e Adultos, resolu9ao CNE/CEB n0 1/2000, definem a EJA como 

modalidade da Educa9ao Basica e como direito do cidadSo, afastando-se da ideia de "compensafao, 

suprimeato" e assumindo a de "repara^ao e equidade e quaIifica?§o" e que reprcsenta uma 
^w' 

conquisia. Constata-se no quadro, que a modalidade da EJA no Municipio de lati 6 ofertada com 

exclusividade pela rede publica Municipal, retratam a oferta de Educa^ao de jovens e adultos no 

municipio de lati, por etapa, modalidade presencial e em dependencia administrativa, auma serie 

historica de 2005 a 2014. 

Segondo o site 1BGE/PNAD 2013, a taxa deanalfabetismo no municipio e considerada apopulafao 

alvo entre 15 anos de idade ou mais , incluindo residentes em zona rural e urbana, que estejam 

estudando ou nSo. 

latitem demonstrado esfor9os para garantir o acesso e a conclusao dos estudos aqueles que 

nao puderem faze-lo na idade escolar obrigatoria. Essa politica de inclusao social tem como meta 

oportunizar a todos os cidadaos com quinze anos ou mais de idade, o acesso a escolariza^So 

proporcionando alem do conhecimento cientifico, o direito a cidadania. 

A elabora?3o da alfabetizagao da populafSo de 15 anos ou mais de idade em nosso 

municipio e um desafio diante da meta e das estrategias propostas para a poputa9ao nessa faixa 
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etaria. Com reiaipao a taxa de analfabetismo fimcional em nosso municipio esta 6 inferior a nacional 

e estadual. 

Diante do quadro que se encontra o municipio com relagao a taxa de alfabetiza^ao dos 

jovens e adultos com 15 anos ou mais de idade faz-se necessdrio esfor90S conjunto e integrado 

entre sistemas de ensino com a promotao de parceria e o fortalecimento do regime de colaborafao 

entre os entes federativos. Neste sentido, a9oes isoladas nSo darao conta do alcance de meta, mas 

a96es planejadas a partir do diagnostic© dessa popula92o alvo alcan9arSo o objetivo coraum que d 

garantir o acesso aos niveis mais elevados do ensino. 

Na proxima se9ao apesenta-se as particularidades da educa9ao especial no municipio aldm 

de caracteristicas da modalidade a nivel nacional. 

2.2.2 Educa9ao Especial 

A transforma9ao da escola em um ambiente educacional inclusivo e que respeite as 

diferen9as dos estudantes tern sido um desafio para aqueles envolvidos com a educa9ao. 

Diante dessa realidade educacional, duvidas e dificuldades surgem por parte dos professores 

e dirigentes de escola, para atender aos principios da educa9ao inclusiva. Com base na constata^ e 

subsidies tedricos, pretende-se refletir sobre questdes que norteiam a educa9§o especial, na 

perspectiva da Educa9ao Inclusiva. 

Nessa perspectiva, a fim de minimizar a segrega9ao de pessoas com deficiencia do sistema 

de ensino comum e favorecer o que foi denominado por inclusSo social, a partir da decada de 1990. 

O movimento pela escola inclusiva propiciou uma gradativa reforma no sistema educacional 

brasileiro, a qual continua atd os dias atuais. 

A educa9So inclusiva represenlou um grande avan90 em rela93o aos movimentos anteriores 

destinados ao tratamento das pessoas com deficiencias e ao principio de uma escola para todos, 

principalmente em termos legislatives. Pordm, ainda hoje, as escolas publicas encontram 

dificuldades pedagdgicas e administrativas para promover um ensino de qualidade aos estudantes 

com deficiencia. 

A transfonna9ao da escola em um ambiente educacional inclusivo e que respeite as 

diferen9as dos estudantes tem sido um desafio para aqueles envolvidos com a educa9ao. Essa, por 

sua vez, e lenta e exigird esfor9os de todos os profissionais que oela atuam. 
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Diante dessa realidade educacional, duvidas e diiiculdades surgem por parte dos professores 

e dirigentes de escolas, para atender aos principios da educa^So inclusiva. Com base nessa 

constatafao e nos subsi'dios do respaldo teorico, pretende-se refletir sobre questoes que norteiam a 

Educate Especial, na perspectiva da Educa^ao Inclusiva. 

O processo de Inclusao Social advem de uma luta constante de diferentes minorias em prol 

de seus direitos humanos. A Historia de relagao da sociedade com a pessoa com deficiencia 6 

marcada por um processo classificatorio, fundajnentado na ideologia da normaliza^ao. 

A Constituivao Federal de 1988 define no artigo 205, a educa?ao como direito de todos 

garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercicio da cidadania e a qualificafSo para o 

trabalho. De maneira complementar, estabelece no artigo 206,1, a igualdade de conclusao de acesso 

e permanecia na escola como um dos principios para o ensino e garante no art 208 a oferta do 

atendimento educacional especial izado, como dever do Estado, preferencialmente na Rede regular 

de Ensino. 

Estas orienta^oes foram respaldadas, na d^cada de 1990 pela declara^So Municipal de 

Salamanca que passaram a influenciar a fonnula^ao das politicas publicas da educa^ao inclusiva. 

Em 1994, a publica^ao da politica nacional introduziu a orienta9§o de acesso ^s classes 

como de ensino regular aqueles que possuera condi96es de acompanbar e desenvolver as atividades 

curriculares programadas no ensino regular, no mesmo ritmo que os estudantes ditos normais. 

Dando seguimento a este processo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa^ao Nacional n0 

9394/96, preconiza no art. 59, que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes o 

curriculo, os mdtodos, os recursos e a organizaQSo especificos para atender as suas necessidades. 

Alem disto, assegura a terminalidade especffica para a conclusao do ensino fundamental, em virtude 

de suas deficiencias e a acelera9ao de estudos para a conclus§o do programa escolar aos 

superdotados. 

Em consonancia com este processo as Diretrizes Nacionais para a Educa9ao Especial na 

Educa9§o B^sica, resolu9ao CNE/CEB2/2001, determina no art. 2 que os sistemas de ensino devem 

matricular todos os estudantes, cabendo as escolas organizar-se para o atendimento aos estudantes 

com necessidades educacionais especiais, assegurando as condi9oes necessarias para uma educa9iio 

de qualidade para todos. 

O atendimento educacional que se idealiza para o municipio de lati, no ambito da educa93o 

especial, se respalda nas Diretrizes da Politica Nacional de Educa9ao Especial na perspectiva da 
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educa^ao inclusiva (MEC, 2008), que aponta a educa^ao especial como uma modalidade de ensino 

que perpassa todos os m'veis, etapas e modalidades da educa^So e se materializa mediante 

programas de enriquecimento curricular com o ensino das linguagens e codigos especlficos de 

comunicatjao e expressao, com ajudatecnicae tecnoldgica assistida, dentre outros. 

Cabe ao atendimento educacional especializado elaborar e organizar recursos pedagdgicos e 

acessibilidade que eliminem as barreiras e garantam a plena participaijao dos estudantes, 

considerando suas necessidades especificas. 

Considerando que as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

devem se diferenciar daquelas realizadas na sala de aula comum, estas nao podem ser substituidas 

por aqueias, mas complementam-se e/ou suplementam-se com vistas a aprova^ao do conhecimento, 

ao desenvolvimento da autonomia e fora da escola. 

Neste sentido, a grande contribuifao da inclusao escolar deve ter inicio o mais cedo 

possfvel, comefjando na Educafao Infantil e estendendo-se a todo o processo de escolariza^So dos 

estudantes. 

Grafico - 1 Percentual de estudantes de 4 a 17 anos com deficiencia que frequenta a escola 

em lati. 

m. 
NT indicador 4 - Percentual da populate de 4 a 17 anos com deficiencia que frequenta a escola. 

|S(a4l iRegao |Ues«regio EUuncipb 

MetaBrasil: 100% MttaBrasil: 100X Meu Brasil: 100% Meta Basil: 100% 

85. 

Brasil 

85,0% 

Nordeste 

83,2% \ f 7],5% 

Agre ste Per nambucan o PE-lati 

Fonte INEP/Censo Escolar da EducagSo Bdsica, 2013. 

O indicativo de percentual deste grafico demonstra que o municipio camlnha para alcanijar a 

meta nacional com rela^So a educa^So especial. 

lati, por meio da Secretaria Municipal de Educa^ao, vem trabalhando na perspectiva da 

inclusSo escolar. Com isso, conta com o apoio de profissionais habilitados que atuam nas turmas 

com estudantes com deficiencia, dispde de uma equipe raultiprofissional e visa promover o acesso e 

permanencia dos estudantes no contexto escolar. Tern como objetivo oferecer apoio a InclusSo 

Escolar e atendimento Educacional Especializado -AEE, para os estudantes publico - alvo da 
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educate especial, matriculados na rede municipal de lati. A rede municipal de ensino conta com 1 

(uma) sala de recursos multifuncionais, atendendo as crianfas com diferentes deficiencia 

devidamente matriculadas na rede publica municipal de ensino. E avaliadas as necessidades, os 

estudantes contam com professores de apoio pedagogic© nas salas comuns. 

Concluida a apresenta?ao sobre a educa^So inclusiva parte-se agora para o detalhamento das 

caracteristicas da educate escolar do campo. 

2.2.3 EducagSo Escolar do Campo 

A Educai^ao Escolar no Campo e compreendida como um trabalho pedagogic©, que visa 

atender as coraunidades que se encontram distantes da area urbana, do municipio. Assegura a LDB 

9394/96 em seu Art. 28 aos sistemas de ensino a promo^ao de adapla^Ses, para a adequatjSo as 

peculiaridades da vida rural de cada regiSo, conforme pode ser observado abaixo: 

- conteudos curriculares e metodologias apropriadas reais necessidades e interesses dos 

alunos da zona rural; 

- organizafao escolar propria, incluindo adequa9So do calendario escolar as fases do ciclo 

agricola e Ss condigoes climaticas; 

- adequafao a natureza do trabalho na zona rural. 

A Resolufao CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, que institui DiretrizesOperacionais para a 

Educa$5o Bdsica nas Escolas do Campo, no Art. 2°, define "Estas Diretrizes, com base na legista^So 

educacional, constituem um conjunto deprincipios e de procedimentos que visam adequar o projeto 

institucional das escolasdo campo as Diretrizes Curriculares Nacionais As etapas e 

modalidades, oferecidas nas escolas do campo, s3o pautadas na Resolu93o n0 2, de 28 de abrii de 

2008, que estabelece diretrizes complementares, normas e principios para o desenvolvimento de 

politicas publicas de atendimento de Educa9ao Basica do Campo, a qual em seu Art. 1° rege que: A 

Educa92o do Campo compreende a Educa93o Basica em suas etapas de Educa9ao Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Medio e Educa9§o Profissional Tecnica de nivel medio integrada com o 

Ensino Mddio e destina-se ao atendimento as popula96es rurais em suas variadas formas de 

produ9ao de vida - agricultores familiares, extrativistas, Pescadores artesanais, ribeirinhos, 

assentados e acarapados da Reforma Agraria, quilombolas, cai9aras, indigenas e outros. 

Em lati a Educa9So Bdsica do Campo 6 oferecida apenas pela rede municipal de ensino que 

atende nove unidades escolares, reconhecidas pelo Ministerio da Educa9ao - MEC, organizadas em 

classes multisseriadas, em sua maioria,atendendo alunos da creche, pre-escolar - educa93o infantil, 
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e de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de nove anos. O curriculo das classes 

multisseriadas atende ao sistema desenvolvido para cada ano de escolaridade. A oferta de educafdo 

no campo no municfpio de lad se da em insdtui^oes de ensino representadas pela Secretaria 

Municipal de Educagao. Na tabela a seguir tem o demonstrativo das institui^des: 

QUADRO DE ESCOLAS MUN1CIPAIS DE EDUCACAO NO CAMPO 

ESCOLAS LOCAL ETAPAS DA EDUCACAO 

BASICA 

Escola Municipal Maria de 

Fatima 

Sido P090 

D'Agua 

EducafSo Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Vicente 

Tenorio Leandro 

Sitio P050 do 

Cosmo 

Educag3o Infandl e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Jos^ 

Lourenfo do Carmo 

Sitio Baixio Educa^ao Infandl e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Moises 

Feliciano Lopes 

Sido Azevem 

de Dentro 

Educa?ao Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Sao Lucas Sitio P090 do 

Cosmo 

Educat^o Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Felix 

Barbosa 

Sido Trapia I Educa^o Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Sao Jose Sido Trapia II Educa^ao Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Padre Cicero Sido Arapua EducafSo Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Caetano 

Ferreira 

Sitio Jussara Educaf§o Infandl e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Manoel 

Pereira 

Sido Baixo Educa<;ao Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Padre Cicero Sido Exu Educa^ao Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Narciso 

Ferreira da Rocha 

Sitio Redro Educa93o Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Sitio Barra Educa^So Infantil e Ensino 
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CristaliaBranco de Melo Nova Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal JoSo Pedro 

da Silva 

Sitio Limpo do 

Feijao 

Educa^So Infant! 1 e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Jose Araci 

Ivo Ubirajara 

Sitio Baixio Educaijao Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Sao Jose Sitio Mata 

Escura 

Educa^ao Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Escola Municipal Sao Roque Sitio 

Bananeira 

Educagao Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais 

Fome; Secretaria Municipal de Educa^ao, 2014 

As instituifoes de ensino municipals estao localizadas principalmente na zona rural, ver 

grafico a seguir com base nos dados da SME, do municipio e atendem a uma demanda da populaij2o 

rural considerdvel nas etapas iniciais da Educa92o Bdsica. 

Percentual de escolas mrais e urban as do municipio. 

Escolas rurais e urbanas do municipio 

-scolas 

A 

Escofas rurais 
73% 

Para as escolas do campo tambem sSo oferecido program as e projetos pelaSecretaria 

Municipal de Educa^ao e pelo Govemo Federal, previstos conforme arealidade de cada regiSo. 

Contam, de modo geral, com um diretorou urn professor responsavel. 

A proxima se^ao mostra as particularidades da educa^ao em tempo integral do municipio 

Bern como traz urn apanhado geral da educa^ao basica baseando-se na literatura divulgada. 
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2.2.4 Educa93o em Tempo Integral 

Dentro de um conceito de Educa^ao Integral 6 precise (re)sigmficar espa^os, conteudos e 

prdticas pedagdgicas que irapulsionem aprendizagens expressivas, que considerem o estudante 

como um ser unico sujeito de direitos e possibilidades variadas. A utiliza^So de espa^os 

comunitarios teatrais, salao, etc. traz uma mellior qualidade de intera^ao escola/comunidade, 

ampliando o universe das possibilidades de aprendizagem para estudante. 

Acredita-se que a oferta de educate em tempo integral proporcionaria a melhoria dos 

indices de educa^ao do municlpio e se concretizaria como o melhor caminho para diminuir as 

desigualdades sociais e de aprendizagem entre os estudantes de comunidades mais carentes. 

Tambem, cre-se que as atividades oferecidas fora dos muros da escola efetiva um sendmento de 

pertencimento do estudante em rela^ao ao seu meio e abre as portas da sociedade para o estudante. 

A educa^So Integral em lati encontra-se em estagio insatisfatorio, correspondendo ao 

percentual de 5,6 % (Ver figura abaixo), porem de um total de 548 estudantes matriculados na Rede 

Publica, apenas no Ensino Mddio. 

Grafico - 1 Percentual de estudantes que permanecem na escola pelo menos 7h era lati. 

fl Indicador 6B • Percentual de alimos que permanecem pelo menos 7h em atividades escofares. 

■Brtri lutwrtgfc \ Jutifo 

M«»b«i:2SS Utulfisil: 25\ Utufcul 25X Utw ^isi. 25X 

13.2% ^ 14,7% ^21,3% \ 5,6% 

Brisif Nwdeste Agresw PefMnUwano PE-UU 

Fonte INEP/Censo Escolar da Educa?ao Bdsica, 2013. 

Pela proposta da CONAE 2010, a escola integral, deve ter no mlnimo 7 boras de atividades, 

alem de infraestrutura compativel com a permanencia dos estudantes em dois tumos di£rios, 

curriculo que articule as areas de conhecimento, alem de profissionais com solida forma^So e 

devidamente valorizados. 

Atualmente, a Educa^ao Integral esta presente em apenas 13 % dos estabelecimentos de 

ensino municipais, pois somente o Ensino Medio Regular e oferecido por escola estadual em regime 

integral. Como se ve, o municipio necessita se adequar para atender a meta 6, deraostrada com a 

figura seguinte, ( 50% dos estabelecimentos ofertados Educa^ao Integral) todavia, faz-se necessario 
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a amplia^ao nos limites humanos, fmanceiros, logi'siicos e de natureza Csico-estrutural da Secretaria 

de Educate) de lati e dos aportes fmanceiros federals. 

Grdfico — 2 Percentual de escolas com alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades 

escolares no municipio. 

^ toreador 6A - Percentual de escoiae pubiicaj com alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades escotares. 

|&M< KMo iuewfjic lAnpe 
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7% 
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5% 
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Fonte INEP/Censo Escoiar da Educa^So Basica, 2013 

* 
E import ante ressaltar que o municipio vem trabalhando para oferecer mais tempo de 

permanencia na escola apoiando-se no Programa Mais Educa^So o qual ainda nao esta em 

andamento no municipio para atender estudantes nas escolas municipals urbanas e rurais. 

Diante da situagao, no que tange a Educa^So Integral no municipio encontra-se com um 

percentual baixo de atendimento ao tempo integral nas escolas publicas. O municipio apresenta um 

percentual de 13,8% de escolas e de 5,6% de estudantes atendidos em tempo integral com 

verificado nos graficos 1 e 2 p. 52. 

Diante desse quadro sera necessario empregar maiores esfor9os para aumentar o percentual 

de escolas com matriculas em tempo integral nos anos iniciais e anos finals ensino m&iio na rede 

publica de lati. Atender, pelo menos 50% das escolas e 25% dos estudantes da Educa^ao Bdsica em 

tempo integral, em escolas publicas, exigira defini^ao de estrat^gias e a^oes sistematicas e paiceria 

entre o municipio e a Secretaria de Educa^ao do Estado e o Govemo Federal a fim de avan9armos 

no percentual de cobertura de atendimento aos estudantes e atingirmos a meta estabelecida, no que 

se refere, principalmente, aos estudantes do ensino fundamental e medio, que esta abaixo do 

estipulado no Piano Municipal de Educa93o. 

Analisando os indicadores INEP/Censo Escoiar da educa9ao basica ,2013, evidencia-se que 

o municipio ainda n2o oferece educa9§o em tempo integral, apenas na Escola da Rede Estadual 

oferece educatpSo de tempo integral. 
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Portanto, para que se materialize-se os percentuais de atendimento na Educa^ao em 

Tempo Integral propostos na Meta 6, at6 a vigencia deste piano, seri preciso garantir suporte 

t^cnico e flnanceiro da Unlao, fortalecer o regime de colaboravao articulado entre os entes 

federados e estabelecer parcerias com o programa Mais Educa9ao para a iraplanta^ao do programa 

do municipio de lati, 

Terminada a apresentagao dos aspectos relevantes sobre a educa^ao escolar em tempo 

integral faz-se a seguir o detalhamento das peculiaridades a respeito da valorizagao profissional e da 

forma93o de profissionais da educa9ao basica do municipio. 

2.3 Profissionais da Educa92o Basica 

No planejamento estrategico da educa93o no municipio, a questao da va!oriza93o dos 

trabalhadores da educa93o deve receber aten93o especial. 40 fazer pedagogico' n§o e uma 3930 

isolada, mas uma intera9ao constante entre necessidades e possibilidades das crian9as em 

construirem seus conhecimentos e, para isso, a uiterven9ao do professor e de outros fimcionarios 

sao decisivos. 

A aprendizagem dos alunos serd facilitada pela 3930 do professor: 

Ao organizar a proposta pedagogica; 

Ao questionar; 

Ao adequar os interesses; 

Ao lan9ar desafios; 

Ao proper metodologias diferenciadas e inovadoras; 

Ao respeitar a diversidade. 

A caracteriza9ao da situa9ao existente 6 imprescindivel para proper a96es que favore9ain um 

melhor desempenho dos docentes e dos demais profissionais era educa9ao, que atendam as questSes 

de salario, carreira, qualifica9ao, etc... 

A valoriza9ao dos profissionais da Educa9ao e um elemento essencial para raelhoria da 

qualidade da educa9ao. Esta somente pode ser obtida mediante uma politica global que incida 

simultaneamente sobre a forma9ao inicial e continuada, sobre as concedes de trabalho, salirio e 

piano de carreira. 

z 
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Se por um lado e necessario repensar a formaQao docente, em vista dos desafios e demandas 

que a realidade nos coloca e que requerem profissionais cada vez qualificados e continuamente 

atualizados, por outro lado a articulafao entre os Sistemas de Ensino e as Institui?oes de Ensino 

Superior e fundamental para atualizar, modemizar e melhorar os cursos de formafSo em raagist^rio, 

e, em especial, as iicenciaturas. 

Subsidiado neste entendimento, o presente eixo expressa o resultado de estudos e acordos 

entre a Secretaria Municipal de Educa9ao) professores e demais profissionais que atuam na Rede 

Municipal de Ensino. Sendo assim, tanto as diretrizes quanto as metas e estrat^gias para o mesmo, 

visam contemplar as reivindica95es dos educadores, bem como estabelecer um planejamento 

possivel de ser concretizado no decorrer da prdxima decada. 

A melhoria da qualidade da Educa93o € primordial para garantir o pleno acesso k cidadania. 

Por sua vez, ela esta diretamente relacionada a valoriza9ao do magisterio e a forma9ao docente, j4 

que estes tem um papel fundamental neste processo. 

Para garantir uma educa9§o de qualidade, bem como desenvolver um trabalho pedagdgico 

consistente 6 indispensavel fortalecer uma politica de forma9ao inicial e continuada e de 

valori2a9ao dos profissionais da educa9ao que integram o quadro docente, tecnico e fundamental 

para as escolas da rede municipal observada as disposi96es legais vigentes e as demais demandas 

educacionais. 

Tendo em vista que a qualifica9ao dos profissionais da educa9ao 6 hoje um dos maiores 

desafios da educa9ao brasileira, a forma9ao destes profissionais deve ser fortalecida, 

principalmente, mediante parcerias com institui96es de ensino superior localizadas nas 

proximidades. 

Neste sentido, entende-se que a forma9ao continuada e uma estrategia essencial para busca 

permanente de melhoria da qualidade da educa93o, que tem com fmalidade precfpua o 

aprimoramento tecnico, ^tico e politico dos profissionais que integram o sistema educacional; Por 

esta razao, a fbrma9§o continuada dever3 ser viabilizada pela Secretaria Municipal de EducaQSo, 

mediante a manuten93o, implanta93o e adesSo a projetos e programas que possam contribuir para 

este fim. 

Em decorrencia dos esfor9os e empenho dos docentes na busca de maior qualifica93o e 

aprimoramento profissional, devera ser contemplado, no PCCS dos profissionais que atuam na Rede 

Municipal de Educa93o, percentual especifico a conclusao de um novo m'vel educacional, em 

Institui9oes reconbecidas e recomendada pelo MEC. 
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0 grande paradoxo presente na sociedade atual, que tanto enfatiza o valor da EducafSo e ao 

mesmo tempo nSo valoriza o professor adequadamente, suscita queslionamentos profundos sobre o 

papel do educador e os cuidados especificos com a sua forraa9ao. 

A forma^ao inicial docente em nivel superior e fundamental, embora nao suficiente, para 

que a melhoria da Educagao aconlefa. E consensual a afirmafao de que no processo de forma9ao do 

professor deve-se tambem levar em conta a "cria^So de sistemas de forma9ao continuada e 

permanente para todos os professores". (MEC, 1999, P 17). 

Dentre as politicas educacionais, a fortna9ao e o desenvolvimento profissional dos 

trabalhadores em educa9ao tern sido uma das mais discutidas e analisadas nas ultimas ddcadas. 

Desta forma, e fundamental reconhecer a importancia destes profissionais para a qualidade do 

ensino publico oferecido a popula9ao. 

A fonnafao dos docentes na atualidade foi revista e apresentou avan9os com a promuIga93o 

da Constitui9ao Brasileira em 1988 e a lei de Diretrizes e Bases da Educai^o Nacional em 

Dezembro de 1996. 

Na se93o seguinte apresenta-se dados referentes ao indice de desenvolvimento da educa9ao 

bdsica no muntcipio de lati. 

2.4 Indice de Desenvolvimento da Educa93o Basica 

O IDEB foi criado em 2005, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Am'sio Teixeira- INEP, como parte do Piano de Desenvolvimento da Educa9ao PDE, para medir a 

qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. 0 indice utiliza escalas de zero a dez e s2o 

medidos a cada dois anos. 

O objetivo e que o pats, a partir do alcance das metas municipals e estaduais, chegue a nota 

6,0 em 2021 que corresponde a qualidade do ensino em parses desenvolvidos. 

Para obter-se o IDEB, os munidpios devem participar da AvaliafSo Nacional da 

Alfabetiza93o ANA,com apIica9ao de teste de leitura e matemdica para turmas do 3° ano dos anos 

iniciais eda Prova Brasil para o ensino fundamental e medio. No indicador de qualidade est3o 

reunidos dois referenciais fundamentals para a qualidade da Educa9ao: O fluxo escolar (taxas de 

aprova9ao e reprova9ao e evas3o obtidas no censo da Educa9ao Bdsica) e a media na avalia93o da 

Prova Brasil. 
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Em 2013, os estudantes matriculados nos anos iniciais (4a serie/ 5° ano) do Ensino 

fundamental das escolas municipals tiveram o resultado do IDEB em 3.9,ameta estabelecida pelo 

MEC para as Escolas Municipals de lati foi de 3.5 pontos, portanto, os alunos das escolas 

municipals nas series iniciais ultrapassaram a meta estabelecida para o ano de 2013. 

Em 2011, os estudantes matriculados nos anos fuiais (8a serie/90 ano) do ensino fundamental 

das escolas municipais obtiveram como resultado do IDEB a pontua9ao de 2,6 resultados inferiores 

do IDEB DE 2009. A meta estabelecida pelo MEC para as escolas municipais de lati foi de 3.1 

pontos. Portanto, os estudantes das escolas municipais nas series finals demonstra dimmui5§o da 

meta estabelecida para o ano de 2011, bem como a meta projeta para o ano de 2013 de 3.5 ficando 

com a mddia de 3.0 no ano de 2013. A seguir verifica-se nas tabelas de 1 a 4 as metas projetadas e 

os resultados observados do EDEB de cada etapa escolar do municipio de lati ao observar-se o 

INEP, 2014. 

Tabela - 1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

2.5 3.2 3.3 3.7 3.9 2.5 2.9 3.3 3.5 4.7 

Fonte; INEP/Censo escolar, 2014. 

Tabela - 2 Anos Finais do Ensino Fundamental 

Fonte: INEP/Censo escolar, 2014. 

Tabela - 3 Anos finais do Ensino Fundamental - Rede Estadual 

Fonte: INEP/Censo escolar, 2014. 

Tabela - 4Ensino Medio — Rede Estadual 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

2.5 1.9 2.9 2.6 3.0 2.6 2.8 3.1 3.5 4.7 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

2.2 1.9 2.4 2.7 4.5 2.2 2.4 2.6 3.0 4.2 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

2.7 2.7 3.0 3.1 3.6 2.7 2.8 3.0 3.2 4.5 

Fonte: INEP/Censo escolar, 2014. 
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Era 2013, foram avaliadas 06 Escolas Municipais e 01 Escola Estadual. Das 06 Escolas 

avaliadas, obtiveram a pontuafao de 3.9 e a Escola Estadual obteve a meta projetada pelo MEC para 

o Brasil em 2013. 

Num comparativo entre o IDEB 2007 e 1DEB 2013 das Escolas Municipais dos anos 

iniciais(confere tabela 1 abaixo) observados as maiores evolu^Ses foram; As tres escolas nas quais 

funcionam com o programa alfabetizar com sucesso do Goverao Estadual. 

Tabela - 1 Resultados do IDEB de escolas da rede municipal de ensino. 
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Cicero 
Fonte: 1NE VCenso esco ar, 2014. 

Observados e analisados os resultados e projefoes do IDEB para a educate basica do 

municipio faz-se necessdrio o levantamento de caracteristicas da educa9ao superior a m'vel nacional 

e municipal. 

w 

'w 
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2.5 Educa9ao Superior 

Segundo a Lei n0 9394/96, a Educa9ao Superior tem como uma de suas finalidades estimular 

o conhecimento dos problemas existentes, em especial, no context© nacional e regional, bem como 

prestar servi9os especializados a comunidade estabelecendo com ela uma rela9So de reciprocidade. 

Neste sentido a finalidade precipua do Ensino Superior e realizar a forma9ao de 

profissionais habilitados para atuarem nas diferentes areas e campos de conhecimento, bem como 

intervirem frente aos problemas existentes nos distintos contextos e realidades em que se inerem. 

Sob esta perspectiva, fundamenta-se na defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensao, que o ensino nao se sustenta apenas na apropria9ao do conhecimento produzido, mas 

tambem, na sua reflexao e redimensionamento a realidade. Sendo assim, nao tem solidez uma 

Educa9§o Superior que nao contemple simultaneamente a apropria^o do conhecimento e a 

produ9ao de novos conhecimentos. Da mesma forma, nao tem utilidade, a apropria93o ou produce 

de um conhecimento, se este nao puder reverter em beneficios socials ou para a supera9ao de 

problemas de seu tempo. Mediante tal analise, toma-se evidente a relevSncia do acesso e 

permanencia em uma Educa93o Superior de qualidade, bem como sua integra93o com a 

comunidade local. 

Cabe destacar que, devido 3 localiza93o geografica do municipio de lati, os jovens que aqui 

habitam, tem grande facilidade de acesso a Institui96es de Ensino Superior, dentre as quais se 

destacam a Universidade de Pemambuco. 

Considerando que a proposi93o de metas para a Educa9ao Superior transcende o ambito da 

responsabilidade do municipio, o presente piano versar3 sobre o necessdrio apoio do poder publico 

municipal para que a Institui93o de Ensino Superior instalada em seus limites e proximidade 

possam desempenhar sua missao educacional. 

r~ 
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Sob este prisma, toma-se desejavel realizar parcerias, atraves da Secretiria Municipal de 

Educagao, que atendam simultaneamente a necessidade de forma^So de novos profissionais no 

ambito do Ensino Superior, mediante abertura de campo para realizatjao de cstagios 

supervisionados e programas de forma^ao em service para os docentes da Hduca9ao Basica. 

Tambdm sSo desejaveis parcerias que resultem na oferta de cursos de extensao e atualizafSo 

visando o alendimento da demanda do trabalho pedagogico dos diferentes niveis da Educa^ao 

Basica, assim como a tealiza^o de cursos especi'ficos de pos-graduafSo lato senso e stricto senso 

e/ou oferta de turmas/vagas nos mesmos aos docentes e demais profissionais que atuam na rede 

municipal, como estrategia de fortalecimento dos programas de forma9ao continuada e em servi90, 

bem como de alcance das metas de titula9ao legalmente estipulada para os mesmo. 

For fira, cabe ressaltar a relevancia da contribui9ao que pode advir das Universidades e 

demais lnstitui95es de Ensino Superior da regiao, para o desenvolvimento de projetos voltados a 

melhoria de qualidade da Educa9ao Basica, no tocante as diferentes modalidades de ensino, a 

avalia9ao do desempenho dos estudantes, dos distintos contextos e espelhos educativos, bem como 

a melhoria da qualidade da educa93o e aprimoramento dos resultados do sistema educacional. 

A proxima se9ao apresenta aspectos da gestao democratica e os passos que estao sendo 

dados pelo municipio para se adequar as tendencias da educa9So municipal. 

2.6 Gestao democratica da Educa9ao 

O artigo 14 da lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional e o artigo 22 do Piano 

Nacional de Educa93o (PNE) indicam que os sistemas de ensino definirao as normas da gestSo 

democratica do ensino publico na Educa9ao Basica obedecendo aos principios da participagao dos 

profissionais da Educa9ao na eiabora9ao do projeto pedagogico da escola e a participa^ das 

comunidades escolares. 

A gestao democratica da Educa93o esta vinculada aos mecanismos legais e institucionais e a 

coordena9ao de atitudes que propSem a participa9ao social: no planejamento e elabora9ao de 

politicas educacionais, na tomada de decisSes de avalia9oes; na escolha de recursos e prioridades de 

aquisi9ao, na execu9ao das resolu96es colegiadas; nos periodos de avalia9ao da escola e da politica 

educacional, para tal todas as escoias municipais e a estadual possuem seus Conselhos Escolares 
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que sao sustentados na Constituigao Brasileira de 1988, em seu artlgo 206, assumidos no artigo 3° 

da lei 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educaijao Nacional. 

Em consonancia, a constm?ao do presente PME, fruto da participa^ao de muitos segmentos 

da sociedade, que, de forma coletiva, refletiram o contexto educacional atual e idealizaram o future 

da educa^So iatiensecontempla em urn de seus eixos a gestSo democrdtica. 

Ao faze-lo, o objetivo deste piano e continuar garantindo a participa^ao de todos os 

segmentos sociais nas decisoes politicas relacionadas a Educa9ao. 

Para todos os segmentos sociais nas decis5es politicas relacionadas a educafao. Para tanto, 

todos tem que ter consciencia de que sao corresponsaveis pela materializa^ao e defesa da educa^do 

como interesse piiblico. 

Complementarmente, 6 necessario aprimorar o processo de conslru^ao coletiva do projeto 

politico pedagogico no ambito de cada instituifao educacional, contemplando a avaliaQdo de 

trabalho desenvolvendo o estabelecimento de metas, a^Ses e estratdgias para aprimoramento do 

mesrao. 

Na se^So seguinle trata-se do financiamenlo da educa^ao, os gastos da educayao municipal a 

identiflca^ao dos elementos para comprova^ao dos financiamentos. 

2.7 Financiamento da Educa^ao 

^ Conforme determma^o legal, o municipio conta com tres fontes fixas de recursos publicos 

para a educafao escolar: 

a) No rmnimo 25% ou o percentual fixado pela Lei organica de seus imposlos ((EPTU, 

1SS, ITBI) e transferencias (ITR, IPVA, LRRFSM), sendo 60% exclusivamente para o ensino 

fundamental e educa^ao infantil; 

b) 10% ou o percentual que exceder a 15% dentro do fixado para MDS pela Lei 

Organica do FPM, IPI Exporta^ao, e ICMS para o ensino fundamental, educa^ao infantil, educa^So 

inclusiva de jovens e adultos. 

c) A transferencia do FUNDEB integralmente para o ensino fundamental, 60% da qua! 

para pagamento de profissionais do magisterio em efetivo exercfcio. A realiza^ao das metas 

estabelecidas neste piano Municipal de Educa^ao depende dos recursos disponiveis para a 

educafSo. A vincula9So e realizada em rela^ao as receitas resultantes de unipostos e nao a totalidade 
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dos recursos onpanientdrios. Embora o percentual fixado para educate seja 25%, o Municipio tern 

gasto indices maiores, conforme demonstrado nos quadros anexos. 

Tabela— 1 Financiamento e Gestao dos Recursos 2014. 

ESPECIFICACAO DO RECURSO 

VALOR ANUAL DO 

RECURSO (RS) 

ORIGEM DO 

RECURSO 

Merenda Escolar 407.480,00 FEDERAL 

Caminho da Escola (Transporte Escolar) 102.778,88 ESTADUAL 

Fundeb 13.241.700,05 FEDERAL 

Salario Educa9ao 785.307,42 FEDERAL 

25% Educagdo 4.579.312,08 MUNICIPAL 

Brasii Carinhoso (Apoio a Creches) 127.991,92 FEDERAL 

TOTAL 19.244.57035 

Fonte: Prefeilura Municipal de lati, Secretaria de Finan^as, 2015. 

O direito a Educagao Basica Integral, para todos os brasileiros, do nascimento a maioridade, 

independente de sua condiijao social 6 conquista fundamental que deve ser defendida por toda a 

sociedade. 

A lei LDB define em seu artigo 74, que a Uniao, em colabora^ao com Estados, o Distrito 

Federal e os Municipios, "estabelecera padrao minimo de oportunidades educacionais para o ensino 

fundamental, baseado no calculo do custo minimo por aluno capaz de assegurar ensino de 

qualidade. O custo minimo de que trata este artigo serd calculado pela Uniao ao final de cada ano, 

com validade para o ano subsequente, considerando varia?6es regionais do custo dos insumos e as 

diversas modalidades de ensino" e, em seu artigo 75, que a 3930 supletiva redistributiva da Uniao e 

dos Estados sera exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir 

0 padr§o minimo de qualidade de ensino. 

A forma de financiamento da Educa9ao por meio do mecanismo de fundos foi implantada 

inicialmente por meio do FUNDEF em 1996, para repasse de recursos ao ensino fundamental. 

Posteriormente, houve a ampliagao do financiamento para a educapao bisica pelo FUNDED, em 

2007. 

A legisla9ao informa que os estudos sao responsaveis pelo ensino fundamental e Medio, 

enquanto os Municipios tern a responsabilidade sobre a Educa^So Infantil (creches e pre- escolas), 

Ensino Fundamental e Educa9ao de Jovens e Adultos; e a Uniao sobre o Ensino Superior. 
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Outra forma de analisar o investimento na Educagao e basear-se no PIB (Produto Intemo 

Bruto), dividindo pela popula9ao residente no pais. Desta forma teremos o valor per capita. 

Em 2000, o flnanciamento em Educapao absorveu 4,7% do PIB oacional. Em 2005 o valor 

evoluiu para 5,7% a soma dos municipios produziu 2,2 % de investimento em Educate no ano de 

2009. 

Os recursos Financeiros sao oriundos da parcela das receitas federais arrecadadas pela Uniao 

€ repassada aos Estados ao Distrito Federal e aos Municipios. O rateio da receita proveniente da 

arrecadagao de imposto entre os entes federados representa um mecanismo fundamental para 

amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilibrio socioeconomico 

entre Estados e Municipios. 

Cabe aos dispositivos constitucionais, efetuar as transfereneias desses recursos aos entes 

federados, nos prazos legalmente estabelecidos. 

Dentre as principals transfereneias da Uniao para os Estados, o DF e os Municipios, 

previstos na Constitui9ao, destacam-se o Fundo de Participa9ao dos Estados e do Distrito Federal 

(FPE), o fundo de participa9ao dos municipios (FPM), o Fundo de compensa9£lo pela exporta9ao de 

produtos industrializados- FPEX, o fundo de Manuten9ao e Desenvolvimento da Educa9§o B^sica e 

de valoriza9§o dos profissionais da Educa9ao- FUNDED, e o imposto sobre a propriedade territorial 

Rural- ITR. 
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3 METAS E ESTRATEGIAS 

Meta 1: universa]izar. ate 2016, a educa^o infantil na pre-escola para as criangas de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educa^ao infantil em creches de forma a atender, no 

minimo, 50% (cinquenla por cento) das crian9as de ate 3 (tres) anos atd o final da vigencia deste 

PNE. 

1.1) definir, em regime de colabora^So entre o Munici'pio, a Uniao e o Estado, metas de expansHo 

da respectiva rede publica de Educa^ao infantil segundo padrao nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locals; 

1.2) considerar as demandas mensuradas para a etapa da educa^ao infantil visando planejamento e 

oferta de novas vagas. Viabilizar mecanismos para localizar possi'vel demanda oculta para as tunnas 

de Pre-escola, demanda da obrigatoriedade, e assegurar o atendimento na sua totalidade; 

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colabora9ao, levaniamento da demanda por creche para 

a popula9ao de at^ 3 (tres) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 

demanda manifesta; 

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigencia do PNE, normas, procedimentos e prazos para 

defini9ao de mecanismos de consulta publica da demanda das familias por creches; 

1.5) aderir aos programas nacionais para constru9ao de novas unidades como: Piano de A96es 

Articuladas - PAR, o Fundo de Arrendamento Residencial ~ FAR, e Programa de Atendimento a 

Infancia - Pro-infancia; 

1.6) implantar, ate o segundo ano de vigencia deste PNE, avalia9ao da edaca9ao infantil, a ser 

realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parametros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 

infraestrutura fisica, o quadro de pessoal, as condi9des de gestao, os recursos pedagogicos, a 

situa9ao de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

1.7) ampliar a oferta de matriculas gratuitas em creches, com a expansao da oferta na rede publica 

at6 vigencia do PME. Dispor e manter o banco de dados atualizado, sobre custo crian9a, na 

Educa93o Infantil, com informa96es de ordera pedagogica e administrativa, que subsidiem as 

politicas publicas para infancia; 

1.8) promover com parceria a forma93o inicial e continuada dos (as) profissionais da educa92o 

infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com fomia9ao superior; 

Estrat^gias: 
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1.9) estimular a articulaQao entre pos-gradua^ao, nucleos de pesquisa e cursos de forma^io para 

profissionais da educa^ao, de modo a garantir a elaboragao de curriculos e propostas pedagogicas 

que incorporem os avanipos de pesquisas Hgadas ao processo de ensino-aprendizagem e as teorias 

educacionais no atendimento da popula^ao de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.10) assegurar o atendimento as crianqas das populafoes do campo, da comunidade quilombola, na 

educa^ao infantil atendendo as especificidades dessas comunidades conforme demanda local; 

1.11) priorizar o acesso a educa^ao infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar aos (as) alunos (as) com deficiencia, transtomos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotatao, assegurando a educa^ao bilingue para 

crian^as surdas e a transversalidade da educa?ao especial nessa etapa da educat^So basica; 

1.12) fortalccer parcerias intersetoriais com as demais areas de atendimento como: Saude, 

w Assistencia Social, Promotoria Publica e Conselhos, visando o desenvolvimento integral da crian9a 

de at6 5 anos de idade; 

1.13) preservar as especificidades da educa^ao infantil na organizagao das redes cscolares, 

garantindo o atendimento da crianga de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em eslabelecimentos que atendam 

a parSmetros nacionais de qualidade, e a articula9ao com a etapa escolar seguinte; 

1.14) promover a busca ativa de crian9as, era idade correspondente a educa9ao infantil, em parceria 

com orgaos publicos de assistencia social, saude e prote9ao a infancia, preservando o direito de 

op9ao da familia em rela9ao as crian9as de ate 3 anos de idade; 

1.15) estimular o acesso a educa^o infantil em tempo integral, para todas as crian9as de 0 (zero) a 

O 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa95o 

^ Infantil; 

1.16) assegurar a manute^So e qualidade dos espa9os extemos, e brinquedos de parques das 

lnstitui96es de Educa^o Infantil, considerando a diversidade etnica, de sexo e sociocultural; 

1.17) construir, reformar, arapliar e regulamentar em parceria com a uniao e o Estado escolas de 

educa9ao infantil em conformidade com os padrbes arquiletonicos estabelecidos em legisla95o 

vigente, respeitando as normas de acessibilidade e ludicidade e os aspectos regionais estimulando a 

oferta da educa9ao infantil em tempo integral; 

1.18) fortalece e ampliar parcerias com o govemo federal a fim de garantir recursos mobilidrios, 

equipamentos brinquedos pedagogicos, jogos educativos e outros materiais pedagogicos acessiveis 

considerando as especificidades da faixa etaria e as diversidades em todos os aspectos, com vista a 
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valorizafao e efetiva^go do brincar nas praticas escolares durante o processo de construfao do 

conhecimento da criao^a; 

1.19) estabelecer criterios para atendimento em tempo integral na crecbe, atrav^s de comprova^So 

de trabalho, flexibilizar a permanencia da crian^a nas turmas de creche de acordo com a carga 

horaria de trabalho familiar. 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a populaijao 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, ate o ultimo ano de vigencia deste PNE. 

^ Estrategias: 

2.1) pactuar entre Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, no ambito da instancia pennanente 

de que trata o § 5° do art. 7° desta Lei, a impianta^ao dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que conflgurar3o a base nacional coraum curticular do ensino fundamental; 

w 2.2) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanencia e do 

aproveitamento escolar dos beneficiarios de programas de transferencia de renda, bem como das 

situa?6es de discriminafao, preconceitos e violencias na escola, visando ao estabelecimento de 

condi^des adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colabora^ao com as familias e 

com orgSos publicos de assistencia social, saude e prote9§o & infancia, adolescencia e juventude; 

2.3) promover a busca ativa de erian^as e adolescentes fora da escola, em parceria com orgaos 

publicos de assistencia social, saude e prote9ao 3 infancia, adolescencia e juventude; 

2.4) estimular o desenvolvimento de tecnologias pedagogicas que combinem, de maneira articulada, 

a organiza9ao do tempo e das atividades didaticas entre a escola e o ambiente comunitario, 

considerando as especificidades da educa9ao especial, das escolas do campo e da comunidade e 

quilombola; 

2.5) assegurar no ambito dos sistemas de ensino, a organiza93o flexivel do trabalho pedagdgico, 

incluindo adequa9ao do calendario escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e 

as condi96es climaticas da regiao; 

^ 2.6) promover a rela9ao das escolas com institui95es e movimentos culturais, a fim de garantir a 

oferta regular de atividades culturais para a livre frui9§o dos estudantes dentro e fora dos espa90s 

escolares, assegurando ainda que as escolas se tomem polos de cria9ao e difusao cultural; 
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2.7) incentivar a participa9ao dos pais ou responsaveis no acorapanhamento das atividades escolares 

dos filhos por meio do estreitamento das relates entre as escolas e as familias; 

2.8) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para a popula95es do 

campo, e quilombolas, nas proprias comunidades; 

2.9) desenvolver formas altemativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, para 

atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicara a atividades de carater itinerante; 

2.10) oferecer atividades extracurriculares aos estudantes, de incentive e de estimulo a habilidades, 

e fomentar a participa9ao em certames e concursos de ambito municipal, estadual e nacional; 

2.11) promover atividades de desenvolvimento e estimulo a habilidades esportivas nas escolas, 

interligadas a um piano de dissemina9ao do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo 

municipal, estadual e nacional; 

2.12) efetivar, com as areas de saude, 3930 social e cidadania, rede de apoio ao sistema estadual e 

municipal de ensino para atender o publico da educa9ao especial; 

2.13) Implementar politicas publlcas para a corre9ao da distor9ao idade-serie nos anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental; 

2.14) adotar, ap6s amplo debate com a comunidade escolar, ate o terceiro ano de vigencia deste 

Piano, modelo de organL^So escolar em ciclo, em substitui9ao ao regime seriado, de modo a 

enfrentar os indices de reprova9ao e os percursos diferenciados de escolariza9ao; 

2.15) reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educa9§o, a organiza9ao do 

trabalho pedagogico, buscando raelhorar a qualidade da educa9ao; 

v_. 2.16) fomentar as Politicas Publicas referentes a alfabetiza9ao dos estudantes ate o 3° ano do Ensino 

^ Fundamental para minimizar os altos indices de estudantes em defasagem idade/s&ie/ano. 

Meta 3: universalizar, ate 2016, 0 atendimento escolar para toda a popuJa93o de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, aid 0 final do periodo de vigencia deste PNE, a taxa liquida de matriculas 

no ensino medio para 95% (oitenta e cinco por cento). 

Estratdgias: 

3.1) institucionalizar politica de reforraula9ao e fomento do Ensino Medio, junto a programas 

federais, capazes de organizar a dinamica escolar, por meio de curriculos que dialoguera com as 

dimensdes da teoria e da prdtica e abordem de maneira interdisciplinar conteudos ligados 3 ciencia. 
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ao trabalho, is linguagens, a tecnoiogia, as artes e a cultura corporal (esporte, dan^a, lutas entre 

outras form as de expressSo corporal); 

3.2 garantir, por meio de politica de renovate e valoriza^ao do Ensino Medio, a aquisi^So de 

equipamentos e laboratories (informatica, ciencias, artes), bera como espaijos adequados para a 

aprendizagem e frui9ao de prdticas corporals para todas as institui^Qes de Ensino M6dio, bem como 

produ^So de material didatico; 

3.3) pactuar entre Uniao, Estados, Distrito Federal e Munidpios, no ambito da instancia permanente 

de que trata o § 5o do art. 7o desta Lei, a implanta^So dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarao a base nacional comum curricular do ensino medio; 

3.4) garantir a fruifao de bens e espaijos cuiturais, de forma regular, bem como a amplia^So da 

pratica desportiva, integrada ao cuiriculo escolar, 

3.5) ampliar a oferta de matriculas, fomentando a expansao do ensino medio integrado a educa^ao 

profissional; com oportunidade de parcerias com o Sistema e institutes federals; 

3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM, fundamentado em matnz de 

referencia do conteudo curricular do ensino medio e em tecnicas estatisticas e psicometricas que 

permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avalia^io da 

Educa^ao Basica - SAEB, e promover sua utiliza<;ao como instrumento de avaIia5ao sistemica, para 

subsidiar politicas publicas para a educa^ao basica, de avaliagao certificadora, possibilitando 

aferifio de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avalia9So 

classificatoria, como criterio de acesso a educate superior; 

3.7) fomentar a expansao das matriculas gratuitas de ensino medio integrado a educa^ao 

profissional, observando-se as peculiaridades das populates do campo, das comunidades indlgenas 

e quilombolas e das pessoas com deficiencia; 

3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanencia dos e 

das jovens beneficiarios (as) de programas de transferencia de renda, no ensino mddio, quanta i 

frequencia, ao aproveitamento escolar e i interaqSo com o coletivo, bem como das situaqdes de 

discriminaqSo, preconceitos e violencias, pralicas irregulares de exploraqao do trabalho, consume 

de drogas. gravidez precoce, em colaboraqao com as familias e com orgaos piiblicos de assistencia 

social, saude e proteqao a adolescencia e juventude; 

3.9) promover a busca ativa da populate de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em 

articula^ao com os servi90s de assistencia social, saude e proteqao a adolescencia e & juventude; 
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3.10) fomenlar program as de educa^ao e de cultura para a popula^ao urbana e do campo de J ovens, 

na faixa etaria de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualifica9ao social e 

profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 

3.11) fomentar a expansao das matriculas na rede piiblica de ensino medio integrado a educate 

profissional, obser\ando-se as peculiaridades das popula^Ses do campo, das comunidades indigenas 

e quilombolas e das pessoas piiblico da educa9ao especial; 

3.12) redimensionar a oferta de ensino medio nos turnos diumo e notumo, como a distribui93o 

territorial das escolas de ensino mddio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as 

necessidades especificas dos estudante; 

3.13) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino medio, garantida a qualidade, para atender 

aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de carater itinerante; 

3.14) implementar polfticas de preven9ao a evas3o motivada por preconceito ou quaisquer formas 

de discrimina9ao, criando rede de prote9ao contra formas associadas de exclus2o; 

3.15) estimular a participa9ao dos adolescentes nos cursos das areas tecnologicas e cientificas; 

3.16) promover e acompanhar a celebra9ao de convenios entre empresas e escolas de educa9So 

basica, profissional e tecnologica para oportunizar estdgio, possibilitando o acesso do estudante ao 

mundo do trabalho; 

3.17) avaliar, ate o 5° quinto ano de vigencia desse Piano, o dispositivo da Lei Complementar n 

170/1998, que trata do numero de estudantes por turma. 

Meta 4: promover a universaliza9ao do atendimento educacional especializado aos alunos com 

deficiencia, transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdota93o, com faixa 

etciria de 3 a 17 anos na rede regular de ensino de lati. 

Estrat^gias: 

4.1) promover a Educa9ao Inclusiva, promovendo a articul^ao pedagogica entre o atendimento na 

rede regular e o atendimento educacional especializado, para pessoas com idade de 3 a 17 anos. 

4.2) assegurar a un}versaliza9So do acesso das pessoas com deficiencia, transtomo global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdota9ao, independente da idade, nas escolas regulares 

e/ou nas unidades especializadas. 
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4.3) buscar parcerias para a implementafao, ao longo deste PME, salas de recursos multifiincionais 

e fomentar a forma^ao continuada de professores e professoras para o atendimento educacional 

especializado nas escoias urban as, do campo, indigenas e de comunidades quilombolas; 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos mullifuncionais, classes, 

escoias ou servi^os especializados, publicos ou conveniados, nas formas complementar e 

suplementar, a todos (as) aiunos (as) com deficiencia, transtomos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdota^ao, matriculados na rede publica de educafao basica, conforme 

necessidade identificada por meio de avalia^ao, ouvidos a familia e o aluno; 

4.5) estimular a criaijao de centres multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados 

com institui9des academicas e integrados por profissionais das ireas de saude, assistencia social, 

pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalbo dos (as) professores da educa^ao basica com os (as) 

alimos (as) com deficiencia, transtomos globais do desen%'oIvimento e altas habilidades ou 

superdota9ao; 

4.6) manter e ampliar forma9ao continuada aos profissionais das escoias de lati, nas diferentes Areas 

de atendimento aos estudantes com deficiencia, transtomo global do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdoia9ao; 

4.7) manter e ampliar a oferta de educa9ao bilingue, em Lingua Brasileira de Sinais - LtBRAS 

como primeira lingua e na modalidade escrita da Lingua Portuguesa como segunda lingua, aos (as) 

aiunos (as) surdos e com deficiencia auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escoias e classes 

o bilingues e em escoias inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, e dos arts. 24 e 30 da Conveo9ao sobre os Direitos das Pessoas com Deficiencia, bem como a 

ado9ao do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 

4.8) fortalecer a oferta de educa9ao inclusiva, vedada a exclusao da Educa9ao Bdsica sob alega9ao 

de deficiencia e promovida a articulafSo pedagogica entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado; 

4.9) fomentar o acompanhamento e o monitoramento do acesso a escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanencia e do desenvolvimento escolar dos (as) 

estudantes (as) com deficiencia, transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdota93o beneficiarios (as) de programas de transferencia de renda, juntamente com o combate 

as situa96es de discrimina9ao, preconceito e violencia, com vistas ao estabelecimento de concedes 

adequadas para o sucesso educacional, em colabora9ao com as familias, conselho municipal de 
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garantia de direitos a crian9a e do adolescente e Fundo do direito da crian9a e do adolescente com 

os 6rgSos publicos de assistencia social, saude e prote93o a infancia, a adolescencia e a juventude; 

4.10) fortalecer o uso de materiais diditicos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com 

vistas a promo9ao do ensino e da aprendizagem, bem como das condi96es de acessibilidade dos (as) 

estudantes com deficiencia, translomos giobais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdota9ao; 

4.11) promover o desenvolvimento de metodologias e de pesquisas interdiscipllnares e para 

subsidiar a formula92o de politicas publicas intersetoriais que atendam as especificidades 

educacionais de estudantes com deficiencia, transtomos giobais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdota^o que requeiram medidas de atendimento especiaiizado; 

4.12) promover a articula9ao intersetorial entre orgaos e politicas publicas de saiide, assistencia 

social e direitos humanos, em parceria com as familias, com o fim de desenvolver modelos de 

atendimento voltados k continuidade do atendimento escolar, na educa93o de jovens e adultos, das 

pessoas com deficiencia e transtomos giobais do desenvolvimento com idade superior a faixa etdria 

de escoIariza9ao obrigatoria, de forma a assegurar a ateo9ao integral ao longo da vida; 

4.13) apoiar a ampIia9So das equipes de profissionais da educa9So para atender 3 demanda do 

processo de escolariza9ao dos (das) estudantes da educa9ao especial, garantindo a oferta de 

professores (as) do atendimento educacional especiaiizado, profissionais de apoio ou auxiliares, 

tradutores (as) e interpretes de Libras, guias-intdrpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 

prioritariamente surdos, e professores bilingues; 

4.14) definir, ate a de vigencia deste PME, indicadores de qualidade e politica de avalia93o e 

supervisSo para o funcionamento de institui96es publicas e privadas que prestam atendimento a 

alunos com deficiencia, transtomos giobais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdota9ao; 

4.15) utilizar dados de pesquisa realizada por orgaos publicos de demografia e estalistica 

competentes, no intuito de atender as pessoas com deficiencia, transtomos giobais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdota9ao de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

4.16) incentivar a inclusSo nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de forma9£lo para 

profissionais da educa9ao, inclusive em nivel de p6s-gradua9ao, observado o disposto no caput do 

art. 207 da Constitui^o Federal, dos referenciais teoricos, das teorias de aprendizagem e dos 

processes de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com 

deficiencia, transtomos giobais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdota9ao; 

0'r 
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4.17) fomentar parcerias com entidades formadoras, como universidades publicas e privadas, e 

institui95es especializadas para a oferta de formaijSo continuada e a produ9§o de material diditico 

acessivel, assim como os serv^os de acessibilidade necessarios ao pleno acesso, participa9ao e 

aprendizagera, dos alunos publico alvo da educa9ao especial matriculados na rede publica de 

ensino; 

4.19) promover parcerias com o poder publico, a fim de favorecer a participa93o das famflias e da 

sociedade na constru9ao do sistema educacional inclusive; 

4.20) adquirir, com apoio da Uni§o, o transporte escolar acessivel para todos os educandos da 

Educa9ao Especial que necessitam desse servi9o para deslocamento as unidades de ensino de lati e 

as institui95es de atendimento especializado, urbana e rural, nos hordrios relatives a regencia e ao 

atendiraento educacional especializado em sala de recursos. 

Meta 5: alfabetizar todas as crian9as, no mdximo, atd o final do 3° (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

Estrategias: 

5.1) estruturar os processes pedagogicos de alfabetiza93o, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

articulando-os com as estrategias desenvolvidas na pre-escola, com qualifica9So e valoriza93o dos 

(as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagogico especifico, a fim de garantir a 

alfabetiza9ao plena de todas as crian9as; 

5.2) utilizar instrumentos de avalia9ao nacional periodicos e especificos para aferir a alfabetizafSo 

das crian9as, aplicados a cada ano, bem como ampliar os instrumentos de avalia93o e 

monitoramento das institui96es de ensino municipals, implementando medidas pedagogicas para 

alfabetizar todos os alunos e alunas ate o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

5.3) assegurar a diversidade de mdtodos e propostas pedagdgicas, bem como o acompanhamento 

dos resultados no sistema de ensino, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como 

recursos educacionais abertos para favorecer a alfabeliza9ao, a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodologicas e sua 

efetividade; 

5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais com base na divulga9ao e andlise dos 

resultados das avalia9des de aIfabetiza92o extemas e intemas para melhoria da aprendizagem dos 

alunos; 
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5.5) assegurar a alfabetizatjao de crianfas do campo, quilombolas e de populatjoes itinerantes, 

orientando quanto a disponibilidade e emprego de materiais diddticos especificos e fomentando 

propostas poh'tico-pedagogicas que considerem e valorizem as identidades culturais, semprc que 

houver demanda; 

5.6) incentivar e estimular a forma?2o inicial e continuada de professores (as) para a alfabetizapio 

de criaiifas, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e praticas pedagdgicas 

inovadoras, estimuiando a articula9ao entre programas de pos-gradua^ao stricio sensu e affles de 

forma^ao continuada de professores (as) para a alfabetizafSo; 

5.7) criar polfticas para a alfabetiza^So das pessoas com deficiencia, considerando as suas 

especiflcidades, inclusive a alfabelizafilo bilingue de pessoas surdas, sem estabelecimento de 

terminalidade temporal; 

5.8) aderir aos Programas e Projetos do Ministerio de Educate - MEC que favore9am a 

alfabetiza93o; 

5.9) planejar e garantir processes pedagogicos de alfabetiza9ao, na perspectiva do letramento nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, articulados com estrategias desenvolvidas na pr6-escoIa, 

objetivando transformar a Educa9ao Basica em um conjunto organico, sequencial e articulado; 

5.10) implementar as Diretrizes Curriculares do 1° ano ao 3° ano das redes de ensino; 

5.11) criar polftica de alfabetiza9ao para buscar e identificar professores com perfil de alfabetizador 

para o trabalho nos tres primeiros anos do ensino fundamental; 

5.12) buscar parceria com as familias para o processo de ensino-aprendizagem para favorecer o 

desenvolvimento da alfabetiza92o na idade certa. 

O 

Meta 6: oferecer por meio de Programa Mais Educate) a educafao em tempo integral em, no 

mlnimo, 50% (trinla e cinco per cento) das escolas publicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte por cento) dos (as) alunos (as) da educa^ao bdsica. 

Estrategias: 

6.1) promover, com o apoio da UniSo, a oferta de educa^So basica publica em tempo integral, por 

meio de atividades de acompanhamento pedagogico e multidisciplinares, inclusive culturais e 

esportivas, de forma que o tempo de permanencia dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua 

responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diarias durante todo o ano letivo, 

com a ampliafao progressiva da jomada de professores em uma unica escola; 
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6.2) instituir, em regime de colabora^So, infraeslrutura fisica adequada, prioritariamente em 
vw 

comunidades pobres, ou, com crian^as em situagao de vulnerabilidade social; 

^ 6.3) aderir e manter, em regime de colaboraijao, o programa nacional de amplia^ao e reestmtura?3o 

das escolas piiblicas, por meio da insta^So de quadras poliesportivas, laboratorios, inclusive de 

mformatica, espa^os para atividades culturais, bibliotecas, auditdrios, cozmhas, refeitdrios, 

banheiros e outros equipamentos, bem como da produqao de material didatico e da forma^ao de 

recursos humanos para a educagao em tempo integral; 

6.4) fomentar, com apoio de drgaos e politicas piiblicas, a articula9ao da escola com os diferentes 

espagos educativos, culturais e esportivos e com equipamentos publicos, como centros 

comunitarios, bibliotecas, prajas, parques, museus, teatros, cinemas e planetarios; 

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas h amplia9ao da Jornada escolar de alunos (as) 

matriculados nas escolas da rede piiblica de educa9So basica por parte das entidades privadas de 

servi90 social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articula9ao com a rede 

piiblica de ensino; 

6.6) oferlar a gratuidade de que trata o art 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em 

atividades de amplia9So da Jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede piiblica de educa93o 

basica, de forma concomitante e em articuIa9ao com a rede piiblica de ensino; 

6.7) atender, com parceria entre o Municipio, a Uniao e o Estado, as escolas do campo, com base 

em consul la prdvia k comunidade, na oferta de educa9ao em tempo integral, considerando-se as 

peculiaridades locais; 

6.8) buscar parcerias com institui96es especializadas para promover o atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar para os estudantes da educate especial na faixa etAria 

de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos; 

6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanencia dos estudantes na escola, direcionando a 

expansao da Jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, 

esportivas, culturais e a96es de educa9ao nutricional; 

6.10) assegurar alimenta9ao escolar, que contemple a necessidade nutricional diaria dos estudantes 

que permanecem na escola em tempo integral, conforme legisla9ao especifica; 

6.11) avaliar e acompanhar o rendimento escolar, no decorrer do ano letivo, assegurando 

qualitativaraente o desenvolvimento das habilidades e competencias; 
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6.12) promover reunioes intersetoriais, secretarias de esportes, de assistencia social, de cultura, 

meio ambiente, a fun de articular e qualificar as 39668 de Educa9ao em Tempo Integral/Educa92o 

Integral. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educa9ao bdsica em todas as etapas e modal idades, com melhoria 

do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes medias municipals para o IDEB: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino 

fundamental 

3.8 4.1 4.4 4.7 

Anos finais do ensino 

fundamental 

3.9 4.2 4.9 4.7 

Ensino medio 3,4 3,7 3,9 4,2 

Estrategias: 

7.1) dar contimudade na implementa9ao, bem como a constante atualiza9ao das diretrizes 

curriculares, ja existentes nos sistemas de ensino, respeitando os direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvknento dos alunos para cada ano do Ensino Fundamental e Medio, 

respeitando-se a diversidade estadual, regional e local; 

7.2) assegurar que: 

a) no quinto ano de vigencia deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do 

ensino fundamental e do ensino m6dio tenham alcan9ado nivel suficiente de aprendizado em 

rela9So aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% 

(cinquenta por cento), pelo menos, o nivel desejavel; 

b) no ultimo ano de vigencia deste PME, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do 

ensino medio tenham alcanfado nivel suficiente de aprendizado em rela9ao aos direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o 

nivel desejdvel; 

7.3) participar da constiti^o estadual de indicadores de avalia^o institucional, com base no perfil 

do alunado e do corpo de profissionais da Educa9ao, nas condi96es de infraestrutura das escolas, 

nos recursos pedagogicos dispomveis, nas caracteristicas da gest3o e em outras dimensSes 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino; 
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7.4) dar continuidade ao processo de avaIia9ao institucional adotadas no municipio, aprimorando os 

instrumentos de avalia^ao que orientem as dimensoes a serem fortalecidas, destacando-se a 

elaboraijao de planejamento estratdgico, a melhoria continua da qualidade educacional, a formaqao 

continuada dos profissionais da Educa^ao e o aprimoramento da gestao democratica; 

7.5) executar os pianos de a^des articuladas dando cuniprimento as metas de qualidade 

estabelecidas para a educaqao basica piiblica e as estrategias de apoio tdcnico e fmanceiro voltadas 

a melhoria da gestSo educacional, a Ibrma^So de professores e professoras e profissionais de 

serviqos e apoio escolares, k ampliaqao e ao desenvolvimento de recursos pedagbgicos e k melhoria 

e expansao da infraestrunira fisica da rede escolar; 

7.6) colaborar no desenvolvimento de indicadores especificos de avalia^ao da qualidade da 

Educaqao Especial para o municipio; 

7.7) contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes da educaqao bdsica, nas avaliaqSes 

extemas e intemas da aprendizagem; 

7.8) acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagbgicos dos indicadores do SAEB e do 

1DEB, relatives as escolas municipals, assegurando a contextuaUza9ao desses resultados, com 

rela9ao a indicadores sociais relevantes, como os de nivel socioeconbmico das familias dos alunos, 

e a transparencia e o acesso publico as informa9oes tecnicas de concepqao e operafao do sistema de 

avaliaqao. 

7.9) acompanhar e replanejar afbes possiveis de serem impiantadas, de forma a buscar atingir as 

metas do 1DEB, diminuindo a diferen9a entre as escolas com os raenores indices e a media 

municipal, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, ate o ultimo ano de 

vigencia deste PME, as diferen9as entre as medias dos indices das escolas. 

7.10) incentivar e divulgar o desenvolvimento de tecnologias educacionais para a educaqao infantil, 

o ensino fundamental e o ensino medio e incentivar praticas pedagbgicas inovadoras que assegurem 

a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de metodos e propostas 

pedagbgicas, com preferencia para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 

7.11) garantir transporte gratuito, por meio de convenio entre as Secretarias Municipais de 

Educa9ao e Secretaria de Estado da Educa9ao, com acessibilidade para todos os estudantes da 

educa9§o do campo na faixa etiria da educa95o escolar obrigatbria, mediante renovaqSo e 

financiamento compartilhado, com participaqao da Uni§o proporcional as necessidades dos entes 
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federados, visando a reduzir a evasao escolar e o tempo medio de deslocamento a partir de cada 

situa^So local; 

7.12) desenvolver pesquisas de modelos altemativos de atendimento escolar para a popuIa^So do 

campo que considerem as especificidades locals e as boas praticas nacionais e internacionais; 

7.13) complementar e raanter programa de formagSo em informStica basica para estudantes do 

ensino fundamental em escolas com laboratorios de informatica e estender ,com apoio da Uniao e 

do Eslado, a todas as escolas da rede municipal que contemplem esta modalidade de ensino; 

7.14) prover progressivamente, com apoio da Uniao, equipamentos e recursos tecnoldgicos digitals, 

para a utiliza9ao pedagogica no ambiente escolar a todas as escolas publicas da Educa^So Basica, 

criando inclusive mecanismos para implementa9ao das condi96es necessarias para universaliza^o 

das bibliotecas nas institui9Qes educacionais, com acesso a redes digitals de computadores, 

inclusive a Internet; 

7.15) universalizar, em parceria com a UniSo e o Eslado, ate o quinto ano de vigencia deste PME, o 

acesso & rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, ate o final da 

decada. a rela9ao computador/aluno (a) nas escolas da rede publica de educa9ao bdsica, 

promovendo a utiliza93o pedagdgica das tecnologias da informa95o e da comunica9So; 

7.16) assegurar o funcionamento de prograraas e aprofundar a9oes de atendimento ao (a) aluno (a), 

em todas as etapas da educa9ao basica, por meio de programas suplementares de material diddtico- 

escolar, transporte, alimenta9ao e assistencia k saude; 

7.18) assegurar, em parceria com a Uniao e o Estado, a todas as escolas publicas de educa9ao b&sica 

o acesso a energia eletrica, abastecimento de kgua tratada, esgotamento sanitario e manejo dos 

residuos sdlidos, garantir o acesso dos alunos a espa90s para a prdtica esportiva, a bens culturais e 

artisticos e a equipamentos e Iaborat6rios de ciencias e, em cada edificio escolar, garantir a 

acessibilidade is pessoas com deficiencia; 

7.19) adquiri e manter, em regime de colabora9ao, programa nacional de reestrutura9ao e aquisi9ao 

de equipamentos para escolas publicas, visando a equaliza9ao regional das oportunidades 

educacionais; 

7.20) aderir, colaborar e participar era regime de colabora9ao com a Uniao, Estado e Municlpios, na 

elabora9ao dos parametros minimos de qualidade dos servi9os da educa9ao basica, a serem 

utilizados como referencia para infraestrutura das escolas e para recursos pedagogicos, entre outros 

insumos relevantes, e como instrumento para ado93o de medidas para a melhoria da qualidade do 

ensino. 
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7.21) informatizar integralmente, em parceria com a Uniao, a gestao das escolas publicas e da 

secretaria de educate municipal, bem como participar do programa nacional de forma^So inicial e 

continuada para o pessoal t6cnico das secretarias de educa^ao; 

7.22) garantir politicas de combate a violencia na escola, inclusive pelo desenvolvimento de a^Ses 

destinadas a capacitafSo de educadores para detectSo dos sinais de suas causas, como a violencia 

domestica e sexual, favorecendo a ado^ao das providencias adequadas para promover a constru^ao 

da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de seguramja para a comunidade; 

7.23) implementar politicas de inclusSo e permanencia na escola para adolescentes e jovens que se 

encontram em regime de liberdade assistida e em situa^ao de rua, assegurando os principios da Lei 

no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Crian9a e do Adolescente; 

7.24) garantir nos curriculos escolares conteudos sobre a hist6ria e as culturas afro-brasileira e 

indtgenas e implementar afdes educacionais, nos termos das Leis nosIO.639, de 9 de Janeiro de 

2003, e 11.645, de 10 de manjo de 2008, assegurando-se a implementaijao das respectivas diretrizes 

curriculares nacionais, por meio de a^bes colaborativas com fdruns de educaijao para a diversidade 

etnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagogicas e a sociedade civil; 

7.25) consolidar a educate escolar no campo, respeitando a articula^ao entre os ambientes 

escolares e comunibkios e garantindo: o desenvolvimento sustenlavel e preserva^ao da identidade 

cultural; a participa9ao da comunidade na defini9ao do modelo de organiza93o pedagogica e de 

gestao das institui96es, consideradas as praticas socioculturais e as formas particulares de 

organiza9ao do tempo; a aquisi9ao de equipamentos; a oferta de programa para a forma9ao inicial e 

continuada de profissionais da educa9ao; e o atendimento em educa9ao especial; 

7.26) desenvolver curriculos e propostas pedagbgicas especificas para educa9ao escolar para as 

escolas do campo e para a comunidade quilombola, incluindo os conteudos culturais 

correspondentes & respectiva comunidade e considerando o fortalecimento das praticas 

socioculturais e da lingua matema desta comunidade, produzindo e disponibilizando materiais 

didaticos especificos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiencia; 

7.27) mobilizar as familias e setores da sociedade civil, articulando a educa9ao formal com 

experiencias de educa9ao popular e cidada, com os propositos de que a educa9ao seja assumida 

como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das politicas 

publicas educacionais; 

7.28) promover a articula9ao dos programas da area da educa9ao, de ambito local e nacional, com 

os de outras areas, como saude, trabalho e emprego, assistencia social, esporte e cultura. 
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possibiliiando a cria^go de rede de apoio integral ks familias, como condifao para a melhoria da 

qualidade educacional; 

7.29) universalizar, raediante articula^ao entre os orgaos responsdveis pelas areas da saude e da 

educa9ao, o atendimento aos (as) estudantes da rede escolar publica de educa^ao basica por meio de 

a^Qes de preven^So, promo9ao e aten9ao k saude; 

7.30) estabelecer a96es efetivas especificamente voltadas para a promo9ao, preven9ao, aten9So e 

atendimento a saude e a integridade fisica, mental e emocional dos (das) profissionais da educaqSo, 

como condi9ao para a melhona da qualidade educacional; 

7.31) fortalecer, com a colabora9ao tdcnica e financeira da Uni3o, em articula9ao com o sistema 

nacional de avalia9ao, os sistemas estaduais de aval^So da educa9ao bdsica, com participa9ao, por 

adesao, das redes raunicipais de ensino, para orientar as politicas publicas e as praticas pedagogicas, 

com o foraecimento das informa9oes as escolas e a sociedade; 

7.32) promover, com especial enfase, em consonancia com as diretrizes do Piano Nacional do Livro 

e da Leitura, a forma9ao de leitores e leitoras e a capacita9ao de professores e professoras, 

bibliotecarios e bibliotecarias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras 

da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da 

aprendizagem; 

7.33) instituir, em articulafao com o Estado, programa nacional de fonna9ao de professores e de 

estudantes para promover e consolidar politica de preserva9ao da memdria nacional; 

^ 7.34) promover a regula9ao e supervisao da oferta da educa9ao basica nas redes publica e privada, 

de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da fun9ao social da educa9ao; 

7.35) estabelecer politicas de estimulo as escolas que melhorarem o desempenho no 1DEB, de modo 

a valorizar o merito do corpo docente, da dire9ao e da comunidade escolar. 

Meta 8: elevar a escolaridade media da popula9ao de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo 

a alcazar, no minimo, 12 (doze) anos de estudo no ultimo ano de vigencia deste Piano, para as 

popula96es do campo, da regiao de menor escolaridade no Pais e dos 25% (vinte e cinco por cento) 

mais pobres, e igualar a escolaridade mddia entre negros e nao negros declarados, com vistas 3 

redu9ao da desigualdade educacional. 

Estrategias: 

/ 
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8.1) implantar, quando houver demanda, programas e tecnologias, para corre^So de fluxo, 

acompanhamento pedagdgico individualizado, recupera^So e progressSo parcial, bem como, 

priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, atendendo especificidades dos segmentos 

populacionais aqui considerados; 

8.2) assegurar acesso e permanencia quando houver demanda k programas de educa^ao de jovens e 

adultos para os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem 

idade-s£rie, associados a outras estratdgias que garantam a continuidade da escolariza?!!©, apos a 

alfabetiza^So iniciaJ; 

8.3) apoiar e divulgar o acesso gratuito a exames de certificaqiio da conclusao dos ensinos 

fundamental e medio; 

8.4) promover, em parceria com as areas de saude e assistencia social, o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso a escola especificos para os segmentos populacionais considerados, 

identificar motives de absenteismo e colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios 

para a garantia de frequencia e apoio a aprendizagem, de maneira a eslimular a ampliaqSo do 

atendimento desses (as) estudantes na rede publica regular de ensino; 

8.5) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais 

considerados, em parceria com o Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Garantia dos Direitos da 

Criantja e do Adolescente e do Fundo de Direito da Crian^a e do Adolescente; 

8.6) garantir a oferta publica de ensino m6dio e EJA assegurando condi^des de acesso e 

w permanencia; 

8.7) fomentar a produqSo de material diddtico, bem como o desenvolvimento de curriculos, 

conteudos e metodologias especiflcas para o desenvolvimento da educa^ao da populai^So 

considerada nessa meta. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetizafSo da popula9ao com 15 (quinze) anos ou mais atd a vigencia do 

PME, e reduzir a taxa de analfabetismo funcional. 

Estrategias: 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educa^o de jovens e adultos a todos os que nao tiveram acesso a 

educa9ao basica na idade prbpria; 

V— 
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9.2) realizar em parceria com a secretaria de saude, assistencia social, diagnostico dos jovens e 

adultos com ensino fundamental e medio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas 

na educa95o de jovens e adultos; 

9.3) implementar a^oes de alfabetizagao de jovens e adultos com garantia de continuidade da 

escolariza^ao basica; 

9.4) realizar chamadas publicas regulares para educa^ao de jovens e adultos, promovendo-se busca 

ativa em regime de colabora<;ao entre entes federados e em parceria com organiza^oes da sociedade 

civil; 

9.5) realizar avalia9ao diagnostica que permita aferir o grau de alfabetiza9ao de jovens e adultos 

com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

9.6) apoiar a95es de atendimento ao (a) estudante da educa9ao de jovens e adultos por meio de 

programas suplementares de transporte, alimenta9ao e saude, inclusive atendimento oftalmologico e 

fomecimento gratuito de oculos, em articula9ao com a drea da saude; 

9.7) assegurar a oferta de educa9ao de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e mddio, 

as pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se forma^o 

v- especifica dos professores e implementa9§o de diretrizes nacionais em regime de colabora^So; 

9.8) apoiar tdcnica e Cnanceiramente projetos inovadores na educa9ao de jovens e adultos que 

visem ao desenvolvimento de modelos adequados as necessidades especificas desses (as) alunos 

(as); 

9.9) estabelecer mecanisraos e incentivos que integrera os segmentos empregadores, publicos e 

^ privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibiliza9ao da jomada de trabalho dos 

empregados, com a oferta das a9(5es de alfabetiza9ao e de educa9ao de jovens e adultos; 

9.10) implementar programas de capacita9ao tecnologica da popula9ao jovem e adulta, direcionados 

para os segmentos com baixos niveis de escolariza9ao formal e para os (as) alunos (as) com 

deficiencia, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educa9ao Profissional, Cientffica 

e Tecnologica, as universidades, as cooperativas e as associa96es, por meio de a9oes de extensSo 

desenvolvidas em centros voeacionais tecnoldgicos, com tecnologias assistivas que favorefam a 

efetiva inclusao social e produtiva dessa popuIaQao; 

9.11) implementar curriculos adequados ^s especificidades da EJA para promover a insei^ao no 

mundo do trabalho, inclus3o digital e tecnologica, e a participa9ao social; 

r 
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9.12) considerar, nas politicas publicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas k 

promo9ao de politicas de universaliza9ao da alfabeti2a9ao, ao acesso a tecnologias educacionais e 

atividades recreativas, culturais e esportivas; 

9.13)estabe!ecer programas perraanentes em parceria entre uniSo, Estado e Municipios que 

assegurem as escolas publicas de ensino fundamental, localizadas em areas caractenzadas por 

analfabetismos e baixa escolaridade a oferta de projetos de alfabetm^So de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais propostas para a educa9ao de jovens e adultos; 

Meta 10: apoiar em regime de colabora9ao com a Uniao e com o estado de Peraambuco aid o final 

da vigencia deste piano, a fomenta^o de matriculas de educa95o de jovens e adultos, nos ensinos 

^ fundamental e mddio, na forma integrada a educa9ao profissional. 

W 

w 

Estrategias: 

10.1) aderir e participar de Programa Nacional de Integra93o da Educa9ao Basica h Educa^ 

Profissional na raodalidade de educa9ao de jovens e adultos, na perspectiva da educa9ao inclusiva. 

10.2) expandir as matriculas na educa9ao de jovens e adultos, de modo a articular a form39^0 inicial 

e continuada de trabalhadores com a educa9ao profissional, objetivando a eleva9ao do nlvel de 

escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

10.3) promover a integra9§o da educa9ao de jovens e adultos com a educa9ao profissional, em 

cursos planejados, de acordo com as caracteristicas do publico da educa9ao de jovens e adultos e 

considerando as especificidades das popula96es itinerantes e do campo e das comunidades 

indigenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educa9ao a distancia; 

10.4) estimular as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiencia e baixo nlvel de 

escolaridade, por meio do acesso a educa9ao de jovens e adultos articulada a educa9ao profissional; 

10.5) aderir programa nacional de reestrutura9ao e aquisi92o de equipamentos voltados k expansSo 

e a melhoria da rede fisica de escolas publicas que atuam na educa9ao de jovens e adultos integrada 

a educa92o profissional, garantindo acessibilidade a pessoa com deficiencia; 

10.6) diversificar o curriculo da educa9ao de jovens e adultos, articulando a forma9ao basica e a 

prepara9ao para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-rela95es entre teoria e pratica, nos eixos 

da ciencia, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar 0 tempo e o 

espa9o pedagogicos adequados as caracteristicas desses estudantes. 
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10.7) fomentar a produ^So de material didatico, o desenvolvimento de cum'culos e metodologias 

especlficas, os instrumentos de avalia9ao, o acesso a equipamentos e laboratdrios e a forma^o 

continuada de docentes das redes publicas que atuam na educagao de jovens e adultos articulada <i 

educa95o profissional; 

10.8) prover forma^ao continuada e permanente dos professores que atuam na Educate de Jovens 

e Adultos, ampliando programas de produ^ao e fomecimento de material didatico-pedagdgicos 

adequados aos estudos nessa modalidade em m'vel de ensino fundamental, sob responsabiiidade da 

SME em parceria com as Lnstitui^oes de Ensino Superior; 

10.9) implementar mecanismos de reconheciraento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a 

serem considerados na articula^So curricular dos cursos de forma^So inicial e continuada e dos 

cursos tecnicos de m'vel medio. 

Meta 11; colaborar com o estado de Pemambuco para triplicar as matri'culas da educaijao 

profissional tecnica de mvel medio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta 

por cento) da expansao no segmento publico. 

Estrategias: 

11.1) fortalecer a parceria com o Estado para a oferta de Educa^ao Profissional em todos os 

quadrantes, conforme as demandas identificadas pela Central de Vagas, a partir do diagndstico, 

garantindo progressive acesso; 

11.2) fomentar, em parceria com o Estado, a expans3o da oferta de educa^ao profissional tecnica de 

nivel medio nas redes publicas estaduais de ensino; 

11.3) apoiar o Estado na oferta de educa9ao profissional tecnica de m'vel medio, na modalidade de 

educa9ao a distancia, assegurada padr5o de qualidade; 

11.4) incentivar, com apoio da Uniao e do Estado, a cria9ao de escolas de educagSo profissional no 

municipal levando-se em considera9ao as especificidades de cada curso, a necessidade de m^quinas 

e equipamentos, implementos diddticos e tecnoldgicos, bem como a capaci 13920 dos profissionais 

envolvidos, 

11.5) fomentar, com parcerias entre a Uniao, o Estado e institui9oes de ensino profissional e 

tdcnico, a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certifica9ao profissional 

em m'vel tecnico; 

r 
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11.6) incentivar oferta de matriculas gratuitas de educate profissional tecnica de m'vel mddio pelas 

entidades privadas de formafSo profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins 

lucrativos de atendimento k pessoa com deficiencia, com atuafao exclusiva na modalidade; 

11.7) pactuar com a UniSo oferta de financiamento estudantil a educayao profissional tecnica de 

nivel medio oferecida em institui96es privadas de educa^o superior; 

11.8) apoiar a institucionalizagao de sistema de avalia^ao da qualidade da educa^ao profissional 

tecnica de m'vel medio das redes escolares publicas e privadas; 

11.9) incentivar, a partir de parceria entre a Uniao, o Estado e instituifdes publicas e privadas, a 

oferta de educate profissional tecnica de nivel medio para popula^oes do campo, quilombolas e 

publico da educa^ao especial, de acordo com seus interesses e necessidades; 

11.10) colaborar na eleva^o gradual da taxa de conclusao media dos cursos tecnicos de nivel 

medio; 

11.11) colaborar com o Estado para a ades3o a programas de assistencia estudantil e mecanismos de 

mobilidade academica, visando a garantir as condi96es necessarias a perraanencia dos estudantes e 

a conclusao dos cursos tecnicos de nivel medio; 

11.12) apoiar a UniSo e o Estado na redu9ao das desigualdades etnico-raciais e regionais no acesso 

e permanencia na educa92o profissional tecnica de m'vel medio; 

11.13) colaborar com o Estado na fomenta9ao e garantia de estudos e pesquisas sobre a articulate 

entre forma9§o, curriculo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades economicas, 

sociais e culturais do municipio. 

Meta 12: colaborar com a Uni2o e com o estado de Pemambuco para elevar a taxa bruta de 

matricula na educa9ao superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa liquida para 33% (trinta e 

tres por cento) da popula9ao de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expans2o para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matriculas, no segmento 

publico. 

Estrategias: 

12.1) estimular a matricula na educa92o superior da popula9ao de 18 a 24 anos; 

12.2) apoiar cursos de prepara92o para o ENEM em parceria com as institui95es de ensino superior 

da cidade; 
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!2.3) divuJgar os programas do govemo federal de financiamento do ensino superior, como 

PROUNI, FIES nas escolas de ensino medio; 

12.4) apoiar em parceria com o Estado a qualifica9ao do ensino medio dando condigoes de acesso 
V_x 

ao ensino superior publico; 

12.5) colaborar com o Estado para o mapeamento da demanda e para a promo^So da oferta de 

^ educafao superior publica e gratuita, para a fonna^ao de proflssionais em diversas areas; 

12.6) apoiar o Estado para que seja assegurado, no minimo, 10% (dez por cento) do total de cr6ditos 

curriculares exigidos para a graduafao em programas e projetos de extensao universitdria, 

orientando sua a^ao, prioritariamente, para areas de grande pertinencia social; 

12.7) colaborar com o Estado para a oferta de estagio como parte da forma^So na educa^do 

superior; 

12.8) acompanhar junto ao Estado as institui96es de educa9ao superior na adesao e participa9ao dos 

programas de apoio financeiro do Govemo Federal; 

12.9) acompanhar junto ao Estado as concedes de acessibilidade nas institui9des de educa93o 

superior, na forma de legisla92o; 

12.10) apoiar o Estado na promo9ao de estudos e pesquisas que analisem a necessidade de 

articula^o entre fonna9ao, curriculo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 

economicas, sociais e culturais do Estado e do munici'pio; 

12.11) participar junto ao Estado da consolida9ao e amplia9§o de programas e a93es de incentivo 2 

mobilidade estudantil e docente em cursos de gradua9ao e p6s-gradua92o, em ambito nacional e 

intemacional, tendo em vista o enriquecimento da forma9So de nivel superior; 

12.12) apoiar o Estado na promo9ao do atendimento especifico a popula96es do campo e 

quilombolas, em rela9ao a acesso, permanencia, conclusao e forma92o de proflssionais para 3613920 

nessas popula96es; 

12.13) apoiar o Estado no mapeamento da demanda e na promo92o da oferta de forma93o pessoal 

de nivel superior, destacadamente a que se refere a fonna9ao nas dreas de ciencias e matemdtica, 

considerando as necessidades do desenvolvimento do munici'pio, a inova92o tecnoldgica e a 

melhoria da qualidade da educa9ao basica; 

12.14) colaborar com o Estado para a adesao a programa de coraposi92o de acervo digital de 

referencias bibliogrdficas e audiovisuais para os cursos de gradua92o, assegurada a acessibilidade 2s 

pessoas com deflciencia; 
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12.15) apoiar o Estado na consolida9ao dos processes seletivos nacionais e regionais para acesso A 

educa^ao superior como forma de superar exames vestibulares isolados; 

12.16) fortalecer parceria com o Estado para o estimulo a mecanismos para ocupar as vagas ociosas 

em cada periodo letivo na educatjao superior publica; 

12.17) colaborar com o Estado para o estimulo a expansSo e reestruturai^So das instituifbes de 

educa^ao superior estaduais e municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio t£cnico e 

fmanceiro do Govemo Federal, mediante termo de adesSo a programa de reestrutura9ao, na forma 

de regulamento, que considere a sua contribui9ao para a ampiia9ao de vagas, a capacidade fiscal e 

as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da educa9ao 

basica; 

12.18)fortalecer parceria com o Estado para a reestrutura9ao com enfase na melhoria de prazos e 

qualidade da decisao, no prazo de 2 (dois) anos, os procedimentos adotados na area de avaHa93o7 

regula9ao e supervisao, em rela9§o aos processes de autori239^0 de cursos e institui9Qes, de 

reconheciraento ou renova9ao de reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou 

recredenciamento de mstitui93es, no ambito do sistema federal de ensino; 

12.19) apoiar a Uni5o e 0 Estado na amplia9ao, no ambito do Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei n" 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa 

Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13 de Janeiro de 2005, os 

beneficios destinados a concess3o de financiamento a estudantes regularmente matricuiados em 

cursos superiores presenciais ou a distancia, com avalia9ao positiva, de acordo com regulamenta9ao 

prdpria, nos processes conduzidos pelo Ministerio da Educa9ao; 

12.21) colaborar com 0 Estado para o fortalecimento das redes fisicas de laboratorios 

multifuncionais das IES e ICTs nas areas estrategicas defmidas pela politica e estrategias nacionais 

de ciencla, tecnologia e inova9ao. 

Meta 13: apoiar com a colabora9ao da Uniao e do estado de Pemambuco a eieva9£io da qualidade da 

educa9ao superior e ampliar a proponjSo de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 

exercicio no conjunto do sistema de educa9ao superior para sendo, do total, no minimo, doutores. 

Estrategias: 

/ 
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13.1) estimular era parceria com a UniSo e o Estado a qualifica9ao profissionai do corpo docente 

do mum'cipio nos cursos de Pos - gradua^So; 

13.2) acompanhar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, dc 

modo a ampliar o quantitative de estudantes locais avaliadas no que diz respeito a aprendizagem 

resultante da gradua^o; 

13.3) apoiar a UniSo e o Estado no acompanhamento do processo contlnuo de autoavaliafilo das 

instituitjoes de educa^ao superior, fortalecendo a participa^ao das comissdes proprias de avalia^So, 

bem como a aplicat^ao de instrumentos de avaliagSo que orientem as dimensoes a serem 

fortatecidas, destacando-se a qualifica^ao e a dedica^ao do corpo docente; 

13.4) fortalecer parceria com o Estado par incentivar a melhoria da qualidade dos cursos de 

pedagogia e licenciaturas, permitindo aos graduandos a aquisi9ao de qualifica9oes necessdrias por 

meio da aplica9ao de instrumento proprio de avalia9ao aprovado pela Comissao Nacional de 

Avalia9ao da Educa9ao Superior - CONAES, integrando-os as demandas e necessidades das redes 

de educa9ao basica, de modo a permitir aos graduandos a aquisi9ao das qualifica9oes necessarias a 

conduzir o processo pedagogico de seus futures alunos (as), combinando forma9ao geral e 

especi'fica com a pratica didatica, aldm da educa92o para as rela9Ses etnico-raciais, a diversidade e 

as necessidades das pessoas com deficiencia; 

13.5) realizar o estudo da deraanda de forma92o docente do municipio e questionar a respectiva 

oferta junto as mstitui96es publicas de educa9ao superior organica e articulada as politicas nacionais 

Estaduais; 

13.6) apoiar a UniSo e o Estado para promover a forma9ao de consorcios entre institui9des publicas 

de educa9ao superior, com vistas a potencializar a atuaqao regional, inclusive por meio de piano de 

desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibitidade nacional e intemacional 2s 

atividades de ensino, pesquisa e extensao; 

13.7) colaborar com a Uniao e o Estado para elevar gradualmente a taxa de conclusao mddia dos 

cursos de graduagao presenciais nas universidades publicas, de modo a atingir 90% (noventa por 

cento) e, nas institui96es privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria 

dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por 

cento) dos estudantes apresentem desempenho positive igual ou superior a 60% (sessenta por cento) 

no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no ultimo ano de vigencia, pelo 

menos 75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positive igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada area de formagao profissionai; 

r 
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13.8) apoiar junto com o Estado a formafSo inicia! e continuada dos (as) profissionais tdcnico- 

administrativos da educaijao superior; 

13.9) prever, no PCCR criterios e percentuais de elevagao de nivel para qualifica?2o profissional 

segundo criterios deferidos no PPCS. 

Meta 14: colaborar com a UniSo e com o estado de Pemambuco na eleva^ao gradual do numero de 

matriculas na p<Ss-gradua(;ao stricto sensu, e no mestrado. 

Estrategias: 

14.1) acompanhar o financiamento da pos-graduaijao stricto sensu por meio das agendas oficiais de 

fomento; 

14.2) acompanhar e estimular a integraqSo e a atua^ao articulada entre a CoordenafSo de 

Aperfei?oamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES e as agencias estaduais de fomento h 

pesquisa; 

14.3) apoiar a oferta de cursos de pds-gradua^ao stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, 

recursos e tecnologias de educate a distancia; 

14.4) apoiar o Estado na fomenta^ao de a^oes para reduzir as desigualdades etnico-raciais e 

regionais e para favorecer o acesso das popula^oes do campo e quilombolas a programas de 

mestrado e doutorado; 

14.5) consolidar em regime de colabora^ao com a UniSo e com o Estado a oferta de programas de 

pds-graduaijao stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em 

deconrencia dos programas de expans3o e interiorizaQao das instituiqioes superiores publicas; 

14.6) aderir e apoiar em regime de colaboraqao com o Estado programa de acervo digital de 

referencias bibliograficas para os cursos de pos-graduafSo oferecidos pelo goveriK) federal, 

assegurada a acessibilidade as pessoas com deficiencia; 

14.7) estimular a participapao das mulheres nos cursos de pos-graduaqao stricto sensu, em particular 

aqueles ligados as areas de Engenharia, Matematica, Fisica, Quimica, Informatica e outros no 

campo das ciencias; 

14.8) consolidar programas, projetos e a^oes que objetivem a intemacionalizafao da pesquisa e da 

pos-graduagao brasileiras, incentivando a atua9So em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 
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14.9) incentivar desenvolvimento e estfmulo a inova^ao, bem como incrementar a forma^o de 

recursos humanos para a inova^ao, de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas 

de base lecnologica; 

14.10) incentivar em regime de colabora9ao com o Estado a forma9ao de doutores de modo a 

atingir a propor^ao de 4 (quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes; 

14.11) estimular em regime de colabora^ao com o Estado a pesquisa cientifica que valorize a 

diversidade regional e a biodiversidade da regiao da caatinga, bem como a gestSo de recursos 

hidricos no semiarido para mitigatpio dos efeitos da seca e gera9ao de emprego e renda na regiao; 

14.12) estimular em regime de colabora9ao a pesquisa aplicada, no ambito das IES e das ICTs, de 

modo a incrementar a inova9§o e a prod^So e registro de patentes. 

Meta 15: garantir, em regime de colabora9ao entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 
W 

Municipios, no prazo de vigencia deste PME, politica nacional de forma9ao dos profissionais da 

educa9ao de que tratam os incisos 1,13 elll do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, assegurado que todos os professoresda educa9ilo basica, possuam forma9ao especifica de 

nivel superior, obtida em curso de licenciatura na area de conhecimento em que atuam. 

Estrategias: 

15.1 promover a divulga93o do programa permanente de inicia9ao a docencia, com a finalidade de 

aprimorar a forma9ao de profissionais para atuarem no magisterio da educa9§o basica; 

15.2) garantir a divulga9ao da plataforma eletronica para organizar a oferta e as matriculas em 

cursos de forma9ao inicial e continuada de profissionais da educa9ao, bem como para divuigar e 

atualizar seus curriculos eletronicos; 

15.3) apoiar programas especiflcos para forma^o de profissionais da educa9ao para as escolas do 

campo e quilombolas e para a educa9ao especial; 

15.4) valorizar as praticas de ensino e os estagios nos cursos de forma9So de nivel medio e superior 

dos profissionais da educa9iio, visando ao trabalho sistematico de articula9ao entre a formal 

academica e as demandas da educa9ao basica; 

15.5) acompanhar, em regime de colabora9§o com o Estado, cursos e programas especiais para 

assegurar forma9£lo especifica na educa9ao superior, nas respectivas dreas de atua92o, aos docentes 

com forma9ao de nivel medio na modalidade normal, nao licenciados ou licenciados em drea 

diversa da de atua9lio docente, em efetivo exercicio; 
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15.6) fomentar, em regime de eolaborafSo com o Estado, a oferta de cursos tdcnicos de nivel mddio 

e tecnologicos de m'vel superior destinados ii forma9ao, nas respectivas areas de atua^o, dos (as) 

profissionais da educagao de outros segmentos que nao os do magisterio; 

15.7) aderir, no prazo de vigencia desta Lei, em regime de colabora^o com o Estado, politica 

nacional de fonna^ao continuada para os (as) profissionais da educa^ao de outros segmentos que 

n2o os do magisterio, construlda em regime de colabora^ao entre os entes federados; 

15.8)Colaborar com a Uniao e com o Estado na institui^So de programa de concessao de bolsas de 

estudos para que os professores de idiomas das escolas publicas de educafSo basica realizem 

estudos de imersao e aperfeiijoamento nos paises que tenham como idioma native as linguas que 

lecionem; 

15.9) aderir em regime de colabora9ao com o Estado a modelos de forraa9ao docente para a 

educa9ao profissional que valorizem a experiencia pratica, por meio da oferta, nas redes federal e 

estaduais de educa9ao profissional, de cursos voltados a complementa9ao e certifica9ao diddtico- 

pedagogica de profissionais experientes; 

15.10) incentivar com o apoio da Uni3o e do Estado a promo9ao de cursos bdsicos e avan9ados de 

informatica para os profissionais da educa9ao do municipio. 

Meta 16: formar, em regime de colabora93o com a UniSo e com o estado de Pernambuco em ravel 

de p6s-gradua9ao, 75% (setenta e cinco por cento) dos professores da educa9ao basica, at6 o Ultimo 

ano de vigencia deste PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educa9ao bdsica 

forma9ao continuada em sua 4rea de atua9§o, considerando as necessidades, demandas e 

contextualiza9oes dos sistemas de ensino. 

Estrategias: 

16.1) apoiar, em regime de colabora9ao com o Estado, o planejamento eslratdgico para 

dimensionamento da demand a por forma9ao continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das 

institui9des publicas de educa93o superior, de forma organica e articulada 3s politicas de forma92o 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 

16.2) apoiar a Uniao na consolida9ao de politica nacional de forma9ao de professores da Educa9ao 

Bdsica, definindo diretrizes nacionais, dreas prioritdrias, institui9Qes formadoras e processes de 

certifica9ao das atividades formalivas; 

/ r 
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16.3) apoiar programa de composifao de acervo de obras diddticas, paradidaticas e de literatura e de 

diciondrios, e programa especifico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materials 

produzidos em Libras e em Braille, sem prejmzo de outros, a serem disponibilizados para os 

professores e as professoras da rede publica de educa^ao basica, favorecendo a constru?^© do 

conhecimento e a valorizafdo da cultura da investigate; 

16.4) acompanhar e consolidar,em regime de colaborat0 com o Estado, portal eletronico para 

subsidiar a atua^ao dos professores e das professoras da educate basica, disponibilizando 

gratuitamente materials didaticos e pedagogicos supleraentares, inclusive aqueles com formato 

acessivel; 

16.5) apoiar a ampliato da oferta de incentives de estudo para a pos-graduato dos professores e 

demais profissionais da educa?3o basica; 

16.6) fortalecer em regime de colaborat0 com o Estado a formato dos professores das escolas 

publicas de educate basica, por meio da implementato das a9Ses do Piano Nacional do Livro e 

Leitura e da instituito de programa nacional de disponibiliza^ao de recursos para acesso a bens 

culturais pelo magist^rio pubheo. 

Vw- 

Meta 17: valorizar os profissionais da educagSo da Rede Publica de Educafao Basica, ativos e 

aposentados, de forma a equiparar seu vencimento basico, no mi'nimo, a mddia da remunera^ilo das 

demais carreiras de servidores publicos do Mum'cipio de lati, com m'vel de escolaridade 

• a • 
equivalente, ate o final da vigencia deste PME. 

O Estrat^gias: 

17.1) constituir, por iniciativa do Ministerio da Educato, ate o final do primeiro ano de vigSncia 

deste PME, forum permanente, com representato da Uni5o, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municipios e dos trabalhadores da educato, para acompanhamento da atualizato progressiva do 

valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistdrio publico da educato basica; 

17.2) estabelecer a^oes e propor poli'licas por meio do Forum Municipal de Educa9§o- FME, 

especificamente voltadas para a promo^ao, prevengao, atengSo e atendimento a saude e integridade 

fisica, mental e emocional dos profissionais da educato, como condito para a melhoria da 

qualidade educacional; 

17.3) implementar, no ambito da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, pianos 

de Carreira para os (as) profissionais do magisterio das redes publicas de educate basica. 

r. 
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c 
observados os crildrios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implanta^So 

w 
gradual do cumprimento da Jornada de trabalho em um unico estabelecimento escolar; 

^ 17.4) atualizar, bienalmente, os pianos de carreira para os profissionais da educafao basica piiblica 

^ municipal, tendo como referencia o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em lei federal, nos 

termos do art. 206, VIII, da Constitui^ao Federal, e de acordo com as diretrizes definidas na base 

nacional comum de valoriza9ao dos profissionais da educagao; 

17.5) ampliar a assistencia financeira especifica da UniSo aos entes federados para implementa^So 

de politicas de valorizagSo dos (as) profissionais do magisterio, em particular o piso salarial 

l—' nacional profissional; 

17.6) proporcionar condigfies de trabalho, valorizafSo dos profissionais da educafSo e 

concretiza9ao das politicas de forma9ao, como forma de garantia da qualidade na educaqao. 

Meta 18: garantir a aplicaqao na manutenqSo e desenvolvimento do piano de Carreira dos (as) 

profissionais da educa9ao basica publica, tomando como referencia o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituiqao Federal. 
W 

W 

Estrategias: 

^ ]8.])assegurar o ingresso do funciondrio do magistdrio, atraves do concurso publico, exceto em 

caso de excepcional interesse publico (contrato temporario); 

18.2)garantir em ate 3 anos, que os profissionais docentes e nao docentes sejam ocupantes de cargos 

w efetivos, exceto por motives emergenciais e nSo havendo cadastro de reserva; 

O 18.3) estruturar uma comissao para discursSo e revisSo do Piano de carreira dos profissionais da 

educaqao basica publica; 

18.4) prever, nos pianos de Carreira dos profissionais da educaqao do Municipio de lati, licen9as 

remuneradas e incentivos para qualificaqSo profissional, inclusive em ravel de pds-graduaqSo stricto 

sensu; 

18.5) realizar anualmente, por iniciativa do Ministdrio da EducaqSo, em regime de colabora^o, o 

censo escolar dos estudantes e profissionais da educa9ao basica; 

18.6)assegurar o repasse de transferencia federais voluntarias, na area de educa93o, para o 

municipio de lati que tenhara lei especifica aprovada, estabelecendo pianos de Carreira para os (as) 

profissionais da educaqao; 

W 
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18.7) priorizar o repasse de transferencias federals voluntarias, na drea de educa9ao, para o 

munfcipio de lati que tenham aprovado lei especifica estabelecendo pianos de Carreira para os (as) 

proflssionais da educa?ao. 

Meta 19: assegurar realiza9§o do acompanhamento, avaliafSo e readequa^ao ale a vigencia do PME 

de maneira deraocratica e parlicipativa. 

Estrategias: 

19.1) fortalecer a comissao para o acompanhamento e avalia^ao do PME, tendo como membros 

naturais representanles da SEDUC e conselho municipal de educa^ao dos tres nlveis integrantes da 

educa^ao Msica a saber: ensino infantil, ensino fundamental e ensino m&lio. 

19.2) ampliar os programas de apoio e forma9ao aos (as) conselheiros (as) dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDED, dos conselhos de alimenla9So escolar, dos 

conselhos regionais e de outros e aos (^s) representanles educacionais era deraais conselhos de 

acompanhamento de polfticas publicas, apoiando a esses colegiados no devido cumpriraento de suas 

atividades; 

19.3)apoiar o fortalecimento do Forum de educa^ao do Mum'cipio de lati com o intuito de 

coordenar as conferencias e bem como efetuar o acompanhamento da execufao deste PME ; 

19.4) estimular, em todas as redes de educa(?2o basica, a constitui^So e o fortalecimento de gr&nios 

estudantis e associa^Ses de pais, assegurando-se -Ihes, inclusive, espa90s adequados e coadi^oes de 

funcionamento nas escolas e fomentando a sua articula^ao organica com os conselhos escolares, por 

meio das respectivas representa^Ses; 

19.5) estimular a constitui^So e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de 

educatjao, como instrumentos de participafao e fiscaliza9ao na gestao escolar e educacional, 

inclusive por meio de programas de fonna9ao de conselheiros, assegurando-se condi^es de 

^ funcionamento autonomo; 

19.6) estimular a participa9ao e a consulta de proflssionais da educa9ao, alunos (as) e seus 

familiares na formula^o dos projetos politico-pedagbgicos, cum'culos escolares, pianos de gestao 

escolar e regimentos escolares, assegurando a participa9ao dos pais na avalia9ao de docentes e 

gestores escolares; 

19.7) favorecer processes de autonomia pedagogica, administrativa e de gestao fmanceira nos 

estabelecimentos de ensino; 
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19.8) aderir program as de forma^ao de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova 

nacional especifica, a fim de subsidiar a definiijao de criterios objetivos para o provimento dos 

cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesao. 

Meta 20: utilizar adequadamente os recursos repassados pela Uniao para a educa^ao basica do 

municipio para atingir no mmimo, o patamar de 7% do Produto Intemo Bruto - PIB do Pals no 5° 

ano devigencia deste Piano, e, no minirno, o equivalente a 10% do PIB ao final do decenio. 

20.1) calcular e divulgar anualmente, o custo-aluno-qualidade, bem como buscar o aumento 

progressive do investimento publico em educa^ao, com vistas a garantir a oferta de uma EB de 

qualidade para todos; 

20.2) associar a presta^ao de assistencia tecnica e enfase de forma?3o 3s demandas e projetos 

contemplados nos PPP das escolas, visando priorizar a melhoria da qualidade da educa?ao; 

20.3) divulgar e incentivar o uso de tecnologias educacionais e de inova?3o das praticas 

pedagdgicas, no ambito da El e do EF, visando assegurar a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos estudantes, bem como acompanhar os resultados nos contextos em que estas 

forem aplicadas; 

20.4) oportunizar e manter o acesso a rede mondial de computadores em banda larga de alta 

velocidade promovendo a utiliza9ao pedagogica das tecnologias da inform3930 e da comumca^o, 

medite estabelecimento de parcerias e ades3o a programas do govemo estadual e federal; 

20.5) incentivar e apoiar programas e a95es que favore9am a cria9ao de uma cultura de paz e um 

arabiente escolar dotado de seguran9a para a comunidade escolar, no ambito dos distintos nlveis 

educacionais; 

20.6) buscar a articula9ao das pollticas e programas na drea da educa9ao, com outras areas como: 

saude, assistencia social, esporte e cultura, buscando garantir melhores coDdi96es para o 

aprendizado dos estudantes; 

20.7) promover a tolerancia e o respeito a diversidade, assegurando o acesso, a inclusSo e a 

permanencia na educagao basica; 

20.8) assegurar a inse^So curricular da educa9§o ambiental com foco na sustentabilidade 

socioambiental e 0 trato deste campo de conheciraento como uma pratica educativa intcgrada, 

continua e permanente; 

Estrategias: 
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20.9) promover a integraipao escola-comunidade, visando ampliar as oportunidades de 

conhecimento e reflexao da realidade, bem como a vivencia de experiencias que contribuam para a 

busca da solu9ao de problemas sociais. 
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4 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO 

O documento final do Piano Municipal de Educa^ao de lati, mantendo o principio da 

participa9ao democralica, constilui-se em xima aula de democracia, urn momento impar, no qual 

segmentos das esferas publicas e privadas, bem como a comunidade civil e organizada de lati, 

definiram os caminhos da educaijSo no municipio para os proximos 10 anos, apos sua aprova^So. 

Uma 3920, cujo processo percorreu os seguintes passos: levantamento diagndstico da 

situa9ao educacional do municipio, culminando com a realiza9ao da 1 Conferencia Municipal de 

Educa9ao (PME) e em consonancia com a Constitui93o Federal de 1988, com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educa9ao Nacional n0 9394/96, o PE responde a expectativas e especificidades da 

educa9ao para atender aos de anseios da comunidade iatiense. 

Uma realidade que, tendo em vista a adeq039^0 as constantes mudanyas sofridas pela 

sociedade, precisa ser constanlemenie considerada. Nesse contexto, faz-se necessdrio criar 

mecanismos de acompanhamento e avalia9ao da implanta9ao do mesmo, assegurando que 

prioridades sejam respeitadas, atingindo objetivos e metas estabelecidas atravds da anaiise de 

resultados e redirecionamento de estrategias e execu92o. 

De acordo com detennina9ao prevista em legisla9ao afim, o F6rum Municipal de Educa9ao, 

por meio de seus membros e comissSo instituida acompanhard e analisara o PME ap6s sua 

aprova9ao. E importante ressallar que o respective 6rg2o contara com o apoio e 0 assessoramento 

tdcnico e financeiro da Secretaria Municipal de Educa9ao. 

A comissao trabalha na implantaqSo do PME, registrando, sistematizando e analisando, 

constanteraente, o desenvolvimento das a9des, operacionalizando as metas estabelecidas e 

realizando avalia96es com levantamento periodico dos resultados alcanyados e replanejamento de 

novas a95es. Para que a sociedade civil possa acompanhar a execu9iSo e avali3930 de PME, serdo 

realizados, de dois em dois anos, encontros com o objetivo de promover balan9os dos resultados 

alcan9ados, garantindo o principio da participaqao e o exercicio da cidadania. 

; (P/ 
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