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LEI MUNICIPAL N. 1.839, DE 23 DE JUNHO DE 2.015

“Aprova o Plano Decenal de 
Educagao do Municlpio de 
Turmalina 
Providencias”.

Da Outrase

O Prefeito Municipal de Turmalina. Sr. Zilmar Pinheiro Lopes, faz saber a 
todos que a Camara Municipal, no uso de suas atribuigdes legais. aprovou e 
Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Pica aprovado 0 Plano Decenal de Educagao do Municipio de 
Turmalina/MG., anexo unico integrante desta lei, compreendendo 0 Decenio 
2015/2024.

Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 3° - Ficam revogadas as disposigdes em contrario.

Turmalina/MG., 23 de junho de 2.015.
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Prefeito Municipal de Turmalina
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ANEXO UNICO

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAgAO

“Dispoe Sobre o PLANO MUNICIPAL DECENAL 
DE EDUCAQAO, Para o Decenio de 201512024, 
na Forma a Seguir Especificada e Adota Outras 
Providencias.”

META 1: Universalizar, ate 2016, a Educa5ao Infantil na pre-escola para as crianpas de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educapao Infantil em creches de 
forma a atender, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianpas de ate 3 (tn§s) anos 
ate 0 final da vig£ncia deste piano, fomentando a qualidade da Educapao Infantil em 
consonancia com Diretrizes Nacionais Curriculares da Educapao Infantil

Estrategias:

1.1 Adotar, em regime de colaborapao, os parametros nacionais de qualidade, exigidos 
pelo Ministdrio da Educapao, para garantir a infraestrutura fisica, 0 quadro de pessoal, as 
condipdes de gestao, os recursos pedagogicos, a situapSo de acessibilidade. entre outros 
indicadores relevantes;

1.2 Adaptar os predios de Educapao Infantil, de forma que todos estejam em conformidade 
com os padrdes minimos de infraestrutura estabelecidos pelo MEC, sendo 50% (cinquenta 
por cento) em 5 anos e 100% (cem por cento) em 10 anos;

1.3 Construir em regime de colaborapao entre UniSo, Estado, Municipio e terceiro setor, ate 
0 10° ano de vigencia deste piano,Escolas de Educapao Infantil na sede, distrito e nucleos 
comunitarios do municipio, considerando que 0 espapo ocupado pelas escolas nao 
possibilita as adaptapdes propostas na meta desse piano;

1.4 Promover, em regime de colaborapao. a formapSo inicial e continuada dos (as) 
profissionais da Educapao Infantil garantindo que, ate 0 final deste Plano todos possuam 
formapao superior em licenciatura, habilitando para atuar na area de educapao infantil;

1.5 Instituir Espapo de Formapao de Educadores para atualizapao permanente e 
aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atuam na Educapao Infantil 
cabendo tambdm. encontros/palestras com profissionais especializados (psicblogos, 
fonoaudiologos. psicopedagogos, terapeuta ocupaional etc.);
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1.6 Adquirir recursos pedagogicos para aulas de educate ffsica, psicomotricidade dentro 
das exigencias individuals de cada unidade escolar:

1.7 Levantar a demanda ativa de criangas em idade correspondente a Educagao Infantil. 
em parceria com drgaos publicos de assistencia social, saude e protegSo 3 infancia. 
preservando o direito de opgSo da familia em relagao criangas de ate 3 (tres) anos;

1.8 Preservar as especificidades da Educagao Infantil na organizagSo das redes escolares. 
garantindo o atendimento da cnanga de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 
atendam a par^metros nacionais de qualidade, e a articulag§o com a etapa escolar 
seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no Ensino 
Fundamental;

1.9 Estimular a articulag^o entre p6s-graduagao. nucleos de pesquisa e cursos de 
formagao para profissionais da educagao. de modo a garantir a elaborag^o de curriculos e 
propostas pedagogicas que incorporem os avangos de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e &s teonas educacionais no atendimento da populagSo de 0 (zero) a 
5 (cinco) anos;

1.10 Estimular o acesso a Educagao Infantil em tempo integral, adequando as escolas para 
receberem os alunos de 0 (zero) a 3 (tres) anos. conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educagao Infantil;

1.11 Implementar, a partir do 1° ano de vigencia deste Plano e em regime de colaboragao, 
a avaliagSo da Educagao Infantil, a ser realizada a cada 2 anos, com base em par§metros 
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura ffsica, o quadro de pessoal, as 
condigdes de gestao, os recursos pedagogicos, a situagSo de acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes;

1.12 Viabilizar a implantagSo do processo de avaliagSo de desempenho do profissional da 
educagao buscando o aprimoramento educacional. ao longo da vigencia deste piano, de 
acordo com a regulamentagao vigente;

1.13 Implementar, em carater complementar, programas de orientagao e apoio as familias. 
por meio da articulagao das areas de educagao, saude e assistencia social, com foco no 
desenvolvimento integral das criangas de ate 5 (cinco) anos de idade;

1.14 Ampliar, em regime de colaboragao, o acervo didatico-pedagogico com livros infantis, 
colegbes, livros didaticos para professores, CD ROM diversos, acesso a internet, data 
show, DVDs, pendrive gradativamente. no 2° ano de vigencia deste piano, aldm de 
possibilitar a formagao tecnica do educador para utilizagao de equipamentos, que forem 
necessaries;

1.15 Adaptar, sempre que necessario e garantir o cumprimento das Metas Curriculares 
para a Educagao Infantil do Sistema Municipal de Ensino. atendendo as Diretrizes 
Nacionais da Educagao Infantil;
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1.16 Estimular atividades em parceria. atrav^s do intercambio entre as escolas, como 
competicOes, auditdrios, exposipoes. palestras. desfiles tematicos. comunicapao via 
internet, atravds de projetos com temas comuns ou nao, continuamente;

1.17 Fomentar o atendimento das populates do campo na EducagSo Infantil nas 
respectivas comumdades, por meio do redimensionamento da distribuipSo territorial da 
oferta. limitando a nucleap§o de escolas e o deslocamento de crianpas, de forma a atender 
£s especificidades dessas comunidades. garantido consulta previa e informada;

1.18 Prionzar o acesso a Educapao Infantil e fomentar, em regime de colaborapao, a oferta 
do AEE-Atendimento Educacional Especializado complementar e suplementar aos (as) 
alunos (as) com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e alias habilidades ou 
superdotapSo, assegurando a educapao bilingue para crianpas surdas e a transversalidade 
da educapao especial nessa etapa da educapao basica:

1.19 Fortalecer o acompanhamento e o momtoramento do acesso e da permanSncia das 
crianpas na Educapao Infantil, em especial dos beneficiaries de programas de transferSncia 
de renda, em colaborapao com as familias e orgaos publicos de assistencia social, saude e 
protepao a infancia;

1.20 Realizar, em regime de colaborapao, levantamento da demanda manifesta por 
Educapao Infantil em creches e pre-escolas, como forma de planejar e verificar o 
atendimento.

META 2: Assegurar que, no minimo 95.% da populapao de 6 a 14 anos conclua o Ensino 
Fundamental em 9 anos, ate o ultimo ano de vigencia desse Plano.

Estrategias:

2.1 Implementar direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 
alunos (as) do Ensino Fundamental, propostos pelo Ministerio da Educapao;

2.2 Reestruturar a proposta curricular do municlpio em consonancia com a base nacional 
comum curricular do Ensino Fundamentale ao Curriculo Basico Comum CBCs:

2.3 Utilizar, em regime de colaborapao, os mecanismos para o acompanhamento e 
atendimento mdividualizado dos alunos (as) do Ensino Fundamental:

2.4 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso. da permanancia e do 
aproveitamento escolar dos beneficiarios de programas de transferencia de renda. bem 
como das situapoes de discriminap3o, preconceitos e violences na escola. visando ao 
estabelecimento de condipdes adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em 
colaborapSo com as familias e com orgaos publicos de assistencia social, saude e protepao 
a infancia. adolescencia e juventude;

2.5 Aprimorar os mecanismos de acompanhamento da frequencia dos alunos promovendo 
a busca ativa de crianpas e adolescentes fora da escola, em parceria com drgaos publicos
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de assistencia social, saude e protegao a intencia. adolescencia e juventude, com intuito de 
reduzir as taxas de evasao e reprovapao;

2.6 Desenvolver tecnologias pedagogicas que combinem, de maneira articulada, a 
organizapao do tempo e das atividades did^ticas entre a escola e o ambiente comunitario, 
considerando as especificidades da educapao especial, das escolas do campo;

2.7 Disciplinar, no ambito do Sistema de Ensino, a organizapao flexivel do trabalho 
pedagogico, assegurando adequapao do calendario escolar de acordo com a necessidade 
e realidade local, a identidade cultural e as condipbes climaticas da regiao;

2.8 Promover a relapao das escolas com instituipoes e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruipao dos (as) alunos (as) 
dentro e fora dos espapos escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos 
de criapao e difusao cultural;

2.9 Incentivar a participapao dos pais ou responsaveis no acompanhamento das atividades 
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relapbes entre as escolas e as famdias;

2.10 Estimular a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 
populapbes do campo , nas proprias comunidades;

2.11 Oferecer atividades extracurriculares de incentive aos (as) estudantes e de estimulo a 
habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais;

2.12 Promover, em regime de colaborapbo, atividades de desenvolvimento e estimulo a 
habilidades esportivas nas escolas, interligadas a urn piano de disseminapao do desporto 
educacional e de desenvolvimento esportivo nacional.

META 3: Universalizar, ate 2.020, o atendimento escolar para toda a populapao de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, ate o final do periodo de vigbneia deste Plano, a 
taxa liquida de matriculas no Ensino Medio para 70% (setenta por cento).

Estrategias:

3.1 Atender ao programa nacional de renovapao do Ensino Medio, a fim de incentivar 
praticas pedagogicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relapao entre 
teoria e pratica, por meio de currlculos escolares que organizem, de maneira flexivel e 
diversificada, conteudos obrigatorios e eletivos articulados em dimensbes como ciencia, 
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se: em regime de 
colaborapao, a aquisipao de equipamentos e laboratbrios, a producao de material didatico 
especifico, a formapbo continuada de professores e a articulapSo com instituipoes 
academicas, esportivas e culturais;

3.2 Garantir os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos 
(as) do Ensino Medio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organizapao deste nivel 
de ensino. com vistas a garantir formapao basica comum;
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3.3 Adequar a proposta pedagdgica de forma a garantir os direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento em consonSncia com a base nacional comum curricular 
do Ensino Medio;

3.4 Garantir. em regime de colaboragao. a fruipao de bens e espapos culturais. de forma 
regular, bem como a ampliapao da pratica desportiva. integrada ao curriculo escolar;

3.5 Aderir aos programas e apdes de correpSo de fluxo do Ensino Fundamental, por meio 
do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e 
pela adopao de prdticas como aulas de reforpo no turno complementer, estudos de 
recuperapdo e progressao parcial. de forma a reposiciona-lo no ciclo escolar de maneira 
compatfvel com sua idade;

3.6 Expandir matriculas gratuitas de Ensino Medio integrado a educapao profissional. 
obsen/ando-se as peculiaridades das populapdes do campo, e das pessoas com 
deficiencia;

3.7 Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanencia dos e das jovens beneficiarios (as) de programas de transfer§ncia de renda. 
no Ensino Medio, quanto 3 frequencia, ao aproveitamento escolar e 3 interapao com o 
coletivo de assist£ncia social, saiide e protepao a adolescdncia e juventude e Ministdrio 
Publico;

3.8 Promover a busca ativa da populap3o de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 
escola, em articulapSo com os servipos de assistencia social, saude e protep§o a 
adolescencia e & juventude e Ministerio Publico;

3.9 Aderir e participar, em regime de colaborapao, dos programas de educapSo e de cultura 
para a populapao urbana e do campo, de jovens, na faixa eteria de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos, e de adultos, com qualificapao social e profissional para aqueles que 
estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;

3.10 Oferecer o Ensino Medio nos turnos diurno e noturno, considerando a distribuipao 
territorial das escolas de Ensino Medio, de forma a atender a toda a demanda. de acordo 
com as necessidades especificas dos (as) alunos (as);

3.11 Desenvolver formas alternatives de oferta do Ensino Medio, garantida a qualidade, 
para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de career 
itinerante;

3.12 Executar pollticas de prevenpao & evasSo motivada por preconceito ou quaisquer 
formas de discriminapSo, criando rede de protepao contra formas associadas de exclusao;

3.13 Estimular a participapao dos adolescentes nos cursos das areas tecnologicas e 
cientificas;

3.14 Melhorar o aproveitamento dos alunos do Ensino Medio, de forma a atingir niveis 
satisfatdrios de desempenho definidos e avaliados pelos Sistema Nacional de Avaliapao da 
Educapao Basica (SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM) e pelos sistemas 
de avaliapao que venham a ser implantados no Estado;
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3.15 Realizar no prazo de dois anos de vigencia deste piano, em regime de colabora^So. 
as adequagoes de Infraestrutura nas escolas de Ensino M6dio, compativeis com as 
realidades regionais, incluindo: espapo, iluminagao e ventilapSo dos predios escolares; 
instalapoes sanitarias e condigdes para a manutengao da higiene em todos os edificios 
escolares; espago com infraestrutura ffsica adequada para esporte e recreagao com 
quadra coberta. vestiario e arquibancada; espago adequado para biblioteca; adaptag§o dos 
edificios escolares para os atendimentos dos alunos com deficiencia. instalagfio de 
laboratbnos de ciencias da natureza e de informatica, aquisigao de equipamentos 
necessarios para o funcionamento dos mesmos; atualizagSo e ampliagao do acervo das 
bibliotecas incluindo material bibliografico de apoio ao professor e aos alunos; aquisigao de 
equipamento didatico-pedagbgico de apoio ao trabalho em sala de aula; adequar espago 
para armazenamento da merenda escolar; ampliar, em regime de colaboragao, os predios 
escolares para atender as demandas de Ensino IVtedio da sede e do campo, bem como 
espagos flsicos para reunides da comunidade escolar e estudantil;

3.16 Realizar parcerias como Sistema Municipal de Ensino no que se refere a formagSo 
continuada dos profissionais da educagao de forma integrada para trabalhar a 
mterdisciplinaridade de acordo com o Projeto Politico Pedagbgico das escolas;

3.17 Proceder, anualmente, a uma revisSo da organizagSo did£tico-pedagdgica e 
administrative do ensino noturno, de forma a adequ^-lo £s necessidades do aluno- 
trabalhador, sem prejulzo da qualidade do ensino;

3.18 Apoiar e fortalecer pollticas publicas de formagao tecnica ou profissionalizante gratuita 
para atender aos alunos egresses do Ensino Medio;

3.19 Atender a totalidade dos egressos do Ensino Fundamental e incluir os alunos com 
defasagem de idade e os que possuem necessidades especiais de aprendizagem, de 
acordo com as diretrizes especificas para esta modalidade, realizando parcerias com 
drgaos competentes que possam apoiar a escola. no diagnostico. encaminhamento e 
orientagoes educacionais aos alunos com deficiencia:

3.20 Readequar anualmente uma revisSo didatico-pedagdgico e admimstrativa no supletivo 
regular noturno, de forma a atender as necessidades do aluno trabalhador e com 
defasagem de idade-s6rie, sem prejulzo da qualidade do ensino.

META 4: Universalizar, para a populagao de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagSo, o 
acesso a educagao basica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente 
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusive, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou ser/igos especializados, publicos ou 
conveniados.

Estrategias:

4.1 Informar ao FNDE, para fins do repasse do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento 
da Educagao Basica e de ValorizagSo dos Profissionais da Educagao - FUNDEB, as
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matrfculas dos (as) estudantes da educate regular da rede publica que recebam 
atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuizo do 
edmputo dessas matriculas na educaqao b^sica regular e as matrlculas efetivadas, 
conforme o censo escolar mais atualizado, na educaqSo especial oferecida em instituipbes 
comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 
publico e com atuapSo exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de 
junho de 2007;

4.2 Promover e garantir no prazo de vigencia deste piano, a universalizaqao do 
atendimento escolar a demanda manifesta pelas familias de crianqas de 0 (zero) a 3 (tres) 
anos com deficiencia, transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotapao, observado o que dispoe a Lei n° 9.394.de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educaqao nacional;

4.3 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 
instituiqbes publicas, para garantir o acesso e a permanencia dos (as) alunos (as) com 
deficibncia por meio da adequagbo arquitetdnica, da oferta de transporte acesslvel.material 
did£tico proprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto 
escolar, em todas as etapas. nlveis e modalidades de ensino, a identificagSo dos (as) 
alunos (as) com altas habilidades ou superdotagbo;

4.4 Instalar e manter a supervisao. adaptar e adequar equipamentos e mobiliario. 
assegurando que a escola que receber o aluno com deficibncia tenha o prazo maximo de 
quatro meses para se adaptar.

4.5 Estabelecer apdes efetivas e apropriadas a implantagSo da educapao especial com a 
criapdo de propostas pedagogicas flexiveis e curriculo adequado as necessidades dos 
discentes;

4.6 Aadotar e adequar indicadores de qualidade e polltica de avaliapSo e supervisao para o 
funcionamento de instituipoes publicas e privadas que prestam atendimento a alunos com 
deficiSncia e transtornos globais do desenvolvimento de altas habilidades ou superdotapao;

4.7 Implantar e manter, ao longo deste piano, salas de recursos multifuncionais e fomentar 
a formapao continuada de professores e professoras para o atendimento educacional 
especializado nas escolas da sede, zona rural;

4.8 Promover parcerias com instituipdes comunitarias, confessionais ou filantropicas, sem 
fins lucrativos e de ensino supenor paracapacitapao e formapao de profissionais para 
atender a demanda do processo de escolarizapSo dos (das) estudantes com deficibncia, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotapao, garantindo a 
oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado profissionais de 
apoio ou auxiliares com formapbo adequada, tradutores (as) e interpretes de Libras, assim 
como os servipos de acessibilidade necessaries ao pleno acesso, participapbo e 
aprendizagem desses estudantes;

4.9 Estimular a criapao de centres multidisciplmares de apoio, pesquisa e assessoria. 
articulados com instituipoes acadbmicas e integrados por profissionais das areas de saude,
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neurologia, fisioterapia, fcnoaudiologia, assistencia social, pedagogia, psicopedagogia, 
terapeuta ocupacional e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da 
educagao basica com os (as) alunos (as) com deficiSncia, transtornos globais do 
desenvolvimento e alias habilidades ou superdotagao;

4.10 Promover a articulagSo intersetorial entre 6rg3os e politicas publicas de saude, 
assistencia social e direitos humanos, em parceria com as families, com o fim de 
desenvolver modelos de alendimento voltados a continuidade do atendimento escolar. na 
educag§o de jovens e adultos. das pessoas com deficiSncia e transtornos globais do 
desenvolvimento com idade superior a faixa etaria de escolarizagSo obrigatoha, de forma a 
assegurar a atengio integral ao longo da vida;

4.11 Garantir a todos os alunos a aplicagao de testes de acuidade visual e auditiva em 
todas as instituigbes de educagao infantil e do ensino fundamental, atravbs do Programa 
Saude na Escola (PSE), em parceria com a area da saude. de forma a detectar problemas 
e oferecer apoio adequado as criangas com deficiencia;

4.12 Criar parcerias com instituigbes comunitbrias, confessionais ou filantropicas. sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder publico para aquisigSo de material didatico acessivel 
para todos os alunos com deficiencia da Educagao Infantil, Ensino Fundamental e 
EducagSo de Jovens e Adultos, garantindo a capacitagSo dos profissionais para uso 
desses materiais;

4.13 Sugerir programas destinados a estimulagbo precoce atravbs de parcerias com as 
breas da saude, assistencia social e APAE;

4.14 Garantir a oferta de educagao billngue, em Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
como primeira lingua e na modalidade escrita da lingua portuguesa como segunda lingua, 
aos alunos surdos e com deficiencia auditiva de 0 (zero) ate no mlnimo os 17 (dezessete) 
anos. em escolas e classes bilingues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do 
Decreto n° 5626, de 22 de dezembro de 2005, e dos artigos 24 e 30 da Convengao sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiencia, bem como a adogao do sistema Braille de leitura 
para cegos e surdos;

4.15 Articular as agbes de educagao especial e estabelecer mecanismos de cooperage© 
com a polltica de educagao para o trabalho, em parceria com organizagbes 
governamentais e nbo governamentais, para o desenvolvimento de programas de 
qualificagao profissional para alunos com deficibncia. promovendo sua colocagao no 
mercado de trabalho;

4.16 Promover parcerias com instituigbes comunitanas. confessionais ou filantropicas. sem 
fins lucrativos. conveniadas com o poder publico visando a ampliar as condigbes de apoio 
ao atendimento escolar integral, das pessoas com deficiencia, transtornos globais do 
desenvolvimento e alias habilidades ou superdotagbo matriculadas no Sistema Municipal 
de Ensino;
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4.17 Garantir a oferta de educagao inclusiva, vedada a exclusao do ensino regular sob 
alegagao de deficiencia e promovida a articulagao pedagdgica entre o ensino regular e o 
atendimento educacional especializado;

4.18 Promover parcerias com instituigdes comunitarias, confessionals ou filantrdpicas. sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder publico, a fim de favorecer a participagdo das 
families e da sociedade na construgao do sistema educacional inclusive.

META 5: Alfabetizar todas as criangas no maximo. atd o final do 3° ano do Ensino 
Fundamental.

Estratdgias:

5.1 Estruturar os processes pedagogicos de alfabetizagao, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, articulando-os com as estrategias desenvolvidas na pre-escola 
qualificagdo e valorizagSo dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio 
pedagogic© espedfico. a fim de garantir a alfabetizagao plena de todas as criangas;

5.2 Instituir instrumentos de avaliagdo municipal periddicos e especificos para aferir a 
alfabetizagao das criangas. aplicados a cada ano. bem como estimular as escolas a 
criarem os respectivos instrumentos de avaliagSo e monitoramento, implementando 
medidas pedagdgicas para alfabetizar todos os alunos e alunas ate o final do terceiro ano 
do Ensino Fundamental;

5.3 Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetizagao de 
criangas. assegurada a diversidade de metodos e propostas pedagogicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, 
devendo ser disponibilizadas. preferencialmente. como recursos educacionais abertos;

5.4 Orientar a utilizagao dos resultados obtidos nas avaliagbes internas e externas. para 
nortear o trabalho de intervengao pedagdgica, a fim de superar as dificuldades de 
aprendizagem;

5.5 Utilizar tecnologias educacionais para a alfabetizagao de criangas. preferencialmente. 
recursos educacionais abertos, assegurando a diversidade de metodos e propostas 
pedagogicas;

5.6 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de praticas pedagogicas 
inovadoras que assegurem a alfabetizagao e favoregam a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodoldgicas e 
sua efetividade;

5.7 Apoiar a alfabetizagao de criangas do campo. com a produgao de materials didaticos 
especificos. e desenvolver instrumentos de acompanhamento que assegurem a identidade 
cultural das comunidades;

5.8 Promover e estimular a formagao inicial e continuada de professores (as) para a 
alfabetizagao de criangas. com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e

com
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praticas pedagogicas inovadoras. estimulando a articulagao entre programas de pos- 
graduagao stricto sensu e agoes de formagao continuada de professores e cuidadores que 
atendem os alunos com deficiencia;

5.9 Apoiar a alfabetizagao das pessoas com deficiencia, considerando as suas 
especificidades. inclusive a alfabetizagao bilingue de pessoas surdas, sem estabelecimento 
de terminalidade temporal;

5.10 Garantir o cumprimento dos direitos de aorendizaaem para cada ano do ciclo de
alfabetizacSo;

5.11 Incentivar e garantir a publicagao de trabalhos. pesquisas, an^lises e descrigao de 
experiencias pedagogicas bem sucedidas, de autoria dos profissionais da educagSo basica, 
criando espago/ momento de socializagSo dos mesmos atraves de concursos e/ou 
premiagdes.

META 6: Oferecer EducagSo em tempo integral em, no minimo. 50% { cinquenta por cento) 
das escolas publicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos 
(as) alunos (as) da educagao basica.

Estrategias:

6.1 Promover, com o apoio da Uniao, a oferta de educagao 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 
diShas durante todo o ano letivo, com a ampliagao progressiva da jornada de professores 
em uma unica escola;

6.2 Institucionalizar e manter, em regime de colaboragSo, ampliagao e reestruturagao das 
escolas publicas, por meio da instalag§o de quadras poliesportivas, laboratorios, inclusive 
de informatica com internet de alta velocidade, espagos para atividades culturais, 
bibliotecas, auditories, cozinhas, refeitbrios, banheiros e outros equipamentos, bem como 
da produg&o de material didatico e da formagao de recursos humanos para a educagao em 
tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com criangas em situagao de 
vulnerabilidade social, escolas de campo;

6.3 Fomentar a articulagao da escola com os diferentes espagos educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos publicos. como meio de comunicagao comunitario, bandas 
musicais, academias, centros comunitarios, bibliotecas, pragas, parques, museus, teatros, 
cinemas, entre outros;

6.4 Garantir a educagao em tempo integral para pessoas com deficiencia. transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagao na faixa etaria de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da propria 
escola ou em instituigoes especializadas;
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6.5 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanSncia dos alunos na escola. 
direcionando a expansao da jornada para o efetivo trabalho escolar. combinado com 
atividades recreativas, esportivas e culturais;

6.6 Assegurar a alimentagSo escolar que contemple a necessidade nutricional diaria dos 
estudantes que permanecem na escola em tempo integral, conforme legislagfio especifica;

6.7 Garantir a discussao do financiamento da educaqao e organizagao da escola em tempo 
integral, imediatamente d aprovagao deste POME, com a participagao de todos os 
segmentos da educag§o e sociedade civil;

6.8 Garantir profissionais com formagao especifica para o atendimento dos alunos da 
escola em tempo integral nas £reas de formagao social e pessoal;

6.9 Estabelecer rede de discussao com municipios em que sao apresentadas experiencias 
de sucesso. visando elaborar o Plano Estrategico de Escola de Tempo Integral do 
municipio;

6.10 Designer um proflssional para atuar na Secretaria Municipal de EducagSo, 
direcionando estudos de implantagao e acompanhamento do Plano Estrategico de Escola 
de Tempo Integral.

META 7: Promover a qualidade da educagao ofertada na modalidade da educagao b^sica, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes metas 
para o IDEB:

IDEB 2015 2017 2019 2021
Anos Iniciais do

Ensino Fundamental
5.2 5,5 5,7 6,0

Anos Finals do 
Ensino Fundamental 

L Ensino Mddio___

4,7 5,0 5,2 5,5

4,3 4.7 5.0 5.2

Estrategias:

7.1 Assegurar que:

a) No 2° ano de vigencia deste PDME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos alunos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Medio tenham alcangado nlvel suficiente de aprendizado 
em relapao 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 vig£ncia deste PDME, todos os estudantes do Ensino Fundamental e 
do Ensino Mddio tenham alcangado nivel suficiente de aprendizado em relagSo aos direitos 
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por 
cento), pelo menos, o nivel desejavel;
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7.2 Instituir e manter o Programa de Interven^ao Pedagdgica por meio de estudos 
complementares conforme a necessidade do estudante. com profissionais habilitados de 
forma a garantir a supera^o das dificuldades dos alunos;

7.3 Garantir, em regime de colaborag3o, urn conjunto de indicadores de avaliagSo 
institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educagao, nas 
condigOes de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagdgicos disponiveis. nas 
caracteristicas da gestao e em outras dimensdes relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino;

7.4 Incentivar e promover o processo continue de autoavaliagSo das escolas de educagao 
basica, por meio da constituigao de instrumentos de avaliagSo que orientem as dimensOes 
a serem fortalecidas, destacando-se a elaboragao de planejamento estrategico, a melhoria 
continua da qualidade educacional, a formagSo continuada dos profissionais da educagSo e 
o aprimoramento da gestao democratica;

7.5 Formalizar e executar os pianos de agOes articuladas dando cumprimento as metas de 
qualidade estabelecidas para a educagao basica publica e as estrategias de apoio tecnico 
e financeiro voltadas a melhoria da gestao educacional. a formagao de professores e 
profissionais de servigos e apoio escolar, a ampliagao e ao desenvolvimento de recursos 
pedagogicos e a melhoria e expansao da infraestrutura fisica da rede escolar;

7.6 Pactuar com os entes federados a garantia de assistencia tecnica financeira necessaria 
para o cumprimento das metas intermediarias do IDEB;

7.7 Considerar os indicadores especificos de avaliagSo da qualidade da educagao especial, 
bem como da qualidade da educagao billngue para surdos;

7.8 Criar pollticas no Sistema de Ensino. de forma a buscar atingir as metas do IDEB, 
diminuindo a diferenga entre as escolas com os menores indices e a media nacional. 
garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, ate o ultimo ano de 
vigencia deste piano, as diferengas entre as madias das escolas;

7.9 Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagdgicos dos indicadores 
relatives as escolas. assegurando a contextualizagao desses resultados, com relagSo a 
indicadores sociais relevantes. como os de nivel socioecondmico das familias dos alunos, e 
a transparencia e o acesso publico as informagdes tecnicas de concepgao e operagdo do 
sistema de avaliagao;

7.10 Incentivar o desenvolvimento e selecionar tecnologias educacionais para a educagao 
infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Medio, estimulando praticas pedagogicas 
movadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, garantida a 
diversidade de mdtodos e propostas pedagogicas. com preferencia para softwares livres e 
recursos educacionais abertos;

7.11 Garantir transpose gratuito e de qualidade para todos os estudantes. professores e 
demais profissionais da educagao e para garantir a seguranga manter a frota de veiculos 
conforme as normas do INMETRO da educagao do campo na faixa etaria da educagao 
escolar obrigatoria e fmanciamento compartilhado, com participagSo da Uniao proporcional
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as necessidades dos entes federados. visando reduzir a evasao escolar e o tempo medio 
de deslocamento a partir de cada situagao local;

7.12 Desenvolver estudos para aperfeigoar o sistema de avaliacao da educagao basica. 
buscando a contextualizagao dos indicadores e levando em consideragSo os multiplos 
fatores que interferem na atuagSo da escola, em especial as condigdes socioeconomicas 
dos estudantes;

7.13 Adotar como politica publica e em regime de colaboragao, modelos alternatives de 
atendimento escolar para a educagSo do campo, que considerem as especificidades locals;

7.14 Buscar atravds de parcerias. ate o 5° (quinto) ano de vigencia deste piano, o acesso a 
rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar. ate o final da 
decada, a relagao computador/aluno nas escolas da rede publica de educagao basica, 
promovendo a utilizagao pedagdgica das tecnologias da informagao e da comunicagao;

7.15 Complementar programas e aprofundar agoes de atendimento ao aluno, em todas as 
etapas da educagao basica, por meio de programas suplementares de material didatico- 
escolar, transporte, alimentagao e assistencia a saude;

7.16 Assegurar as escolas publicas de educagao basica, o acesso a energia eletrica. 
abastecimento de agua, esgotamento sanitario e manejo dos residues sblidos e garantir o 
acesso dos alunos a espagos para a pratica esportiva, a bens culturais e artisticos, a 
equipamentos e laboratories de ci§ncias e, em cada edificio escolar, garantir a 
acessibilidade &s pessoas com deficiSncia;

7.17 Manter, em regime de colaboragao, programa nacional de reestruturag5o e aquisigao 
de equipamentos para as escolas publicas;

7.18 Prover equipamentos e recursos tecnologicos digitais para a utilizag3o pedagogica no 
ambiente escolar as escolas pOblicas da educagao basica. considerando os mecanismos 
para implementagao das condigoes necessarias para a universalizagao das bibliotecas nas 
instituigoes educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a 
internet assim como garantir condigbes necessarias para a universalizagao das bibliotecas, 
garantindo o minimo de 01 (urn) titulo de obra literaria para cada aluno garantindo urn 
bibliotecario por turno de trabalho. de acordo com a lei 12.224/2010.

7.19 Implementar, a partir do 2* (segundo) ano de vigencia deste piano, os parametros 
minimos de qualidade de servigos da educagao basica. a serem utilizados como referenda 
para infraestrutura das escolas, recursos pedagogicos, entre outros insumos relevantes, 
bem como instrumento para adogao de medidas para melhoria da qualidade do ensino;

7.20 Informatizar integralmente a gestao das escolas publicas da secretaria de educagao 
bem como manter programa de formagao inicial e continuada para os profissionais das 
escolas e pessoal tecnico da secretaria de educagao;

7.21 Garantir polfticas de combate a violencia na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 
agoes destinadas a capacitag&o de educadores para detecgSo dos sinais de suas causas, 
como a violencia domdstica, sexual, entre outras, favorecendo a adogao das providencias
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adequadas para promover a construpao da cultura de paz e urn ambiente escolar dotado 
de seguranga para a comunidade:

7.22 Implementar pollticas de inclusao e permanencia na escola para adolescentes e 
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situagao de risco, 
assegurando os principios do Estatuto da Cnanga e do Adolescente de que trata a Lei n° 
8.069. de 13 de julho de 1990. em parceria e acompanhamento efetivo do Judiciario e 
Assistencia Social;

7.23 Garantir nos curriculos escolares conteudos sobre a histdria e as culturas afro- 
brasileira e indigenas e implementar agbes educacionais, nos termos da Lei n° 10.639, de 9 
de Janeiro de 2003, e da Lei n° 11.645, de 10 de margo de 2008, assegurando-se a 
implementagao das respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, por meio de agbes 
colaborativas com fdruns de educagSo para a diversidade etnico-racial, conselhos 
escolares. equipes pedagogicas e a sociedade civil;

7.24 Promover a articulag^o dos programas da drea da educagSo, de ambito local e 
nacional, com os de outras dreas como saude, trabalho e emprego, assistencia social, 
esporte, cultura, possibilitando a criagao de rede de apoio integral as farm'lias, como 
condigao para a melhoria da qualidade educacional;

7.25 Articular entre os orgSos responses pelas areas da saude e da educagao, o 
atendimento aos estudantes da rede escolar publica de educagao basica por meio de 
agbes de prevengao, promogao e atengao a saude;

7.26 Estabelecer agbes efetivas especificamente voltadas para a promogao, prevengao. 
atengao e atendimento a saude e a integridade fisica, mental e emocional dos profissionais 
da educagao, como condigao para a melhoria da qualidade educacional;

7.27 Mobilizar as familias e setores da sociedade civil, articulando a educagao formal com 
experiencias de educagao popular e cidada, com os propbsitos de que a educagao seja 
assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 
cumprimento das politica publicas educacionais;

7.28 Utilizer as informagbes do Sistema Nacional. Estadual e Municipal de Avaliagao para 
orientar politicas publicas e as praticas pedagogicas, com fornecimento das informagbes as 
escolas e a sociedade;

7.29 Promover em parceria com a Biblioteca Publica Municipal Mestra Augusta Lima 
Maciel, com especial bnfase, em consonSncia com as Diretrizes do Plano Nacional do Livro 
e da Leitura. a ampliagao do acervo, a formagao de leitores e a capacitagao de 
professores, bibliotec^rios e agentes da comunidade para atuar como mediadores de 
leitura. de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da 
aprendizagem dos educandos;

7.30 Instituir, em regime de colaborag§o, programa de formagao de professores e de 
alunos para promover e consolidar politica de Educagao Patrimonial e preservagao da 
membria local;
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7.31 Estabelecer poKticas de estimulo as escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, 
valorizando o corpo docente; a direg^o e a comunidade escolar;

7.32 Fomentar a inser^ao das estrategias deste piano, relacionadas aos aspectos 
pedagogicos, no Projeto politico Pedagogico - PPP das unidades escolares;

7.33 Elaborar e distribuir as escolas material didatico de Geografia e Histbria relacionado 
ao municipio de Turmalina;

7.34 Realizar. no prazo de quatro meses a contar da data de entrada em vigor deste Plano, 
a realizag5o de um F6rum Municipal para discutir e adequar as metas para o IDEB.

META 8: Elevar a escolaridade mbdia da populagSo de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 
anos, de modo a alcangar. no minimo, 12 anos de estudo no ultimo ano de vigencia deste 
Plano, para as populagoes do campo, mais pobres, e igualar a escolaridade media entre 
negros e nao negros declarados.

Estrategias:

8.1 Desenvolver programas de corregao de fluxo e de acompanhamento pedagogico 
individualizado, para recuperagao e progressSo parcial priorizando estudantes com 
rendimento escolar defasado, considerando as especificidades de cada segmento;

8.2 Garantir e fortalecer o curso preparatdrio gratuito para a realizagSo do Exame Supletivo 
Municipal, corrigindo a defasagem idade-sbrie e garantindo a continuidade da 
escolarizagao;

8.3 Garantir acesso gratuito a certificagao da conclusSo dos Ensinos Fundamental e Medio;

8.4 Incentivar programas e/ou projetos de alfabetizagSo para as populagbes do campo e 
mais pobres do municipio;

8.5 Realizar parcerias com a iniciativa privada e organizagoes smdicais existentes no 
municipio objetivando a corregao da defasagem idade- -serie e garantindo a continuidade 
da escolarizagao;

8.6 Realizar parcerias com as Secretarias de Saude e Assistbncia Social para o 
acompanhamento e monitoramento do acesso a escola, dos motives de absenteismo. para 
a garantia da frequencia, estimulando e ampliando o atendimento aos estudantes no 
Ensino Regular de Suplenciarealizar. em parceria com as Secretarias de Saude e 
Assistencia Social, no inicio de cada ano o levantamento de demanda dos jovens. adultos e 
idosos fora da escola e encaminhb-los d Educagao de Jovens e Adultos (EJA), ou a curso 
preparatorio para o Exame Supletivo Municipal.

META 9: Elevar a taxa de alfabetizagSo da populagao com 15 (quinze) anos ou mais para - 
94% (noventa e quatro por cento) ate 2015 e. ate o final da vigencia deste PNE. erradicar o
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analfabetismo absolute e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional.

Estrategias:

9.1 Assegurar a oferta gratuita da Educate de Jovens e Adultos (EJA) a todos os que n£o 
tiveram acesso a educagao na idade propria, garantindo a continuidade dessa 
escolarizag5o;

9.2 Realizar diagnostico dos jovens e adultos com Ensino Fundamental e Medio 
incompletos. para identificar a demanda ativa por vagas na Educapao de Jovens e Adultos 
(EJA);

9.3 Realizar o Exame Supletivo Municipal gratuito que permite certificar jovens e adultos 
acima de 15 anos de idade que nao tiveram acesso a educapao especifica na idade 
propria;

9.4 Fortalecer em parceria com a Secretaria de Saude, apoes de atendimento ao estudante 
da Educapao de Jovens e Adultos (EJA), por meio de programas suplementares de 
transporte, alimentapao e saude, inclusive atendimento oftalmologico e fomecimento 
gratuito de dculos;

9.5 Assegurar a oferta de EJA, nas etapas de Ensino Fundamental e Medio, as pessoas 
privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, garantindo formapSo 
especifica das professoras e professores e implementar as Diretrizes Nacionais. em regime 
de colaborapSo;

9.6 Apoiar tecnica e financeiramente, em regime de colaborapao. projetos inovadores na 
Educapao de Jovens e Adultos (EJA). que visem ao desenvolvimento de modelos 
adequados as necessidades especificas desses alunos. promovendo feiras. oficinas e 
encontros regionais a fim de valorizar os saberes e habilidades dos alunos da EducapSo de 
Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de diminuir o analfabetismo funcional;

9.7 Estabelecer mecanismos e incentives que integrem os segmentos empregadores 
(publicos e privados) e instituipdes de ensino. para promover a compatibilizapSo da jomada 
de trabalho dos empregados e empregadas com a oferta das apoes de Educapao de 
Jovens e Adultos (EJA);

9.8 Implementar e participar de programas de capacitapao tecnologica da populapao de 
EJA. direcionados para os segmentos com baixos niveis de escolanzapao formal e alunos 
com deficigncia, por meio de parcerias com instituipoes de ensino superior, cooperativas, 
associapdes e projetos de extensao desenvolvidas em centres vocacionais tecnologicos, 
com tecnologias assistivas que favorepam a efetiva inclusSo social e produtiva dessa 
populapao;

9.9 Realizar parcerias com as Secretarias de Cultura e Esportes para garantir nas politicas 
publicas de EJA, as necessidades dos idosos. com vistas a promopao de politicas de 
erradicapSo do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades 
recreativas, culturais e esportivas, a implementac2o de programas de valorizapao e
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compartilhamento dos conhecimentos e experi^ncias dos idosos e ^ inclusSo dos temas do 
envelhecimento e da velhice nas escolas;

9.10 Realizar chamadas publicas regulares para EducapSo de Jovens e Adultos (EJA). 
promovendo busca ativa de jovens e idosos que n§o concluiram a escolarizapao em idade 
regular, em regime de colaboragao entre os entes federados e em parceria com 
organizagoes da sociedade civil.

META 10: Oferecer, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matriculas de educapao 
de jovens e adultos, nos Ensinos Fundamental e Medio, na forma integrada a educagfio 
profissional.

Estrat6gias:

10.1 Manter e ampliar parcerias com entes federados e instituigoes superiores publicas e 
privadas para a realizagSo de cursos profissionalizantes presenciais e a distancia para 
alunos da EJA. considerando as especificidades do publico atendido (populagao urbana, 
do campo e mais pobres);

10.2 Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiencia e baixo 
nivel de escolaridade possibilitando o acesso a Educagao de Jovens e Adultos (EJA) 
articulada a educagao profissional;

10.3 Estruturar e adquirir equipamentos voltados a expansSo e a melhoria da rede fisica de 
escolas publicas que atuam na Educagao de Jovens e Adultos (EJA) integrada a educagao 
profissional, garantindo acessibilidade a pessoa com deficiencia;

10.4 Estimular a diversificagao do curriculo, a reorganizagSo do tempo e do espago 
pedagdgico, ao uso de novos mstrumentos de avaliagSo da Educagao de Jovens e Adultos 
(EJA), estabelecendo inter-relagdes entre teoria e pratica, entre formagao basica e 
preparagao para o mundo do trabalho;

10.5 Garantir, em regime de colaboragao, a formagao contmuada de docentes e demais 
funcionarios que atuam na Educagao de Jovens e Adultos (EJA), articulada a educagao 
profissional e material didatico pedagogico, merenda e transpose escolar, sempre que 
necessario;

10.6 Institucionalizar em parceria com as Secretarias de Saude e Assistencia Social, 
programas municipals de assistencia social e de apoio psicopedagdgico que contribuam 
para permanencia. aprendizagem e conclusao com exito da Educagao de Jovens e Adultos 
(EJA);

10.7 Apoiar tecnica e fmanceiramente a implementagao da EJA no sistema penitenciario, 
garantindo formagao especifica aos professores e professoras, se houver demanda. em 
parcerias com instituigoes privadas. sindicais ou nao governamentais;
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10.8 Incentivar ag6es e atitudes afirmativas em parceria com a Secretaria de Cultura e com 
a iniciativa privada priorizando alunos mais pobres da EJA e quilombolas. de forma a 
incentivar a frequ£ncia, condus3o( continuapao dos estudos e 0 empoderamento.

10.9 Incentivar a oferta publica de formacao inicial e continuada para trabalhadoras e 
trabalhadores articulada a Educapao de Jovens e Adultos (EJA). em regime de colaboragSo 
e com apoio de entidades privadas e formagSo profissional vinculadas ao sistema sindical e 
de entidades sem fins lucrativos de atendimento a pessoa com deficiSncia, com atuagao 
exclusiva na modalidade.

META 11:Propiciar e estimular as matriculas da educate profissional tecnica de nivel 
medio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 
expansao no segmento publico.

Estrategias:

11.1 Implementar a realizapSo de pesquisa estatistica a partir do primeiro ano de vigencia 
desse piano, para estabelecer demandas profissionais com garantia de atualizagao bienal 
dos dados, visando a adequagSo entre a oferta e procura de m§o de obra;

11.2 Estruturar sistema municipal de informagao profissional, articulando a oferta de 
formagSo das instituigoes especializadas em educagSo profissional aos dados do mercado 
de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores;

11.3 Fomentar a efetivagao da proposta do FIES T6cnico e Empresa, com objetivo de 
financiar cursos tecnicos e cursos de formagSo inicial e continuada ou de qualificagao 
profissional para estudantes e trabalhadores em escolas tecnicas privadas e nos servigos 
nacionais de aprendizagem - SENAI. SENAC, SENAT e SENAR; expandindo para o FIES 
empresa em que ser§o financiados cursos de formagSo inicial e continuada, inclusive no 
local de trabalho;

11.4 Estabelecer convenio com a Rede Federal de Educagao Profissional, Cientifica e 
Tecnoldgica do Estado de Minas Gerais, oferecendo cursos de formagSo inicial e 
continuada, tecnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pos- 
graduagao;

11.5 Estimular a criagao de parcerias para a expansao do estagio na educagao profissional 
tecnica de nivel medio, preservando-se seu carater pedagogico integrado ao itinerario 
formativo do aluno, visando a formagao de qualificagOes prdprias da atividade profissional, 
a contextualizagSo curricular e ao desenvolvimento da juventude.

11.6 Garantir a certificagao de cursos oferecidos atravbs de convenios, pela Secretaria de 
Educagao, juntamente com a instituigao conveniada;

11.7 Iniciar e ampliar a oferta de matriculas gratuitas de educagao profissional tecnica de 
nivel medio e qualificagao profissional pelas entidades privadas de formagao profissional 
vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento a pessoas
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com defici^ncia, com atuagao exclusiva na modalidade. devidamente habilitadas por 
legislagdes especificas e contempladas atrav6s de Edital Publico:

11.8 Elaborar Edital Publico para atender a estrategia anterior, considerando a legislagao 
espedfica da tipificag§o nacional e novo marco regulatorio;

11.9 Fomentar a elaboragSo de Regimento/Normas T6cnicas das institutes sem fins 
lucrativos para composigao da documentagao a ser apresentada em Edital Publico;

META 12: Elevar por meio das instituigoes credenciadas a taxa bruta de matricula na 
educagao superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa llquida para 33% (trinta e tn§s 
por cento) da populagao de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansao para, pelo menos, 50% ( cinquenta por cento) das novas matriculas. 
no segment© publico.

Estrat6gias:

12.1 Manter e ampliar a capacidade instalada da estrutura fisica e de recursos humanos 
do Polo DAB Turmalina em parceria com as IES para oferta de educagSo superior, 
mediante agdes planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso a 
graduagao e pds graduag^o;

12.2 Ampliar a oferta de vagas, por meio da expansao e interiorizagao da rede federal de 
educagao superior, da Rede Federal de EducagSo Profissional, Cientifica e Tecnologica e 
do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional. a oferta 
de vagas publicas em relagao a populagao na idade de referencia e observadas as 
caracteristicas regionais das micro e mesorregides defmidas pela Fundagao Institute 
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, uniformizando a expansao no territorio 
nacional;

12.3 Fomentar a oferta de educagao superior publica e gratuita prioritariamente para a 
formagao de professores e professoras para a educagao bdsica, sobretudo nas areas de 
ciencias e matematica. bem como para atender ao deficit de profissionais em areas 
especificas;

12.4 Aderir as politicas de inclusao e de assistdneia estudantil dirigidas aos (as) estudantes 
de instituigOes publicas, bolsistas de instituigoes privadas de educagao superior e 
beneficiarios do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260. 
de 12 de julho de 2.001, na educagao superior, de modo a reduzir as desigualdades etnico- 
raciais e ampliar as taxas de acesso e permanencia na educagao superior de estudantes 
egresses da escola publica, afrodescendentes e indigenes e de estudantes com 
deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagao, 
de forma a apoiar seu sucesso academico;

12.5 Criar programa de oferta de estagio como parte da formagao na educagao superior;

12.6 Ampliar a participagao proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na 
educagao superior, inclusive mediante a adogao de politicas afirmativas, na forma da lei;
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12.7 Assegurar, no mfnimo 10% {dez por cento) do total de creditos curriculares exigidos 
para a graduagSo em programas e projetos de extensao universitaria. orientando sua agao. 
prioritariamente, para areas de grande pertinSncia social;

12.8 Realizar levantamento, bienalmente. para identificar o quantitative de alunos 
concluintes do ensino m6dio que ingressarfio no ensino superior, no intuito de nortear 
politicos publicas que favoregam o acesso a educagao superior;

12.9 Estimular o intercambio entre as escolas do ensino m6dio e as instituigdes de Ensino 
Superior Federal. Estadual e local no intuito de conhecer perfil dos cursos e propostas 
pedagdgicas das instituigdes;

12.10 Promover curso preparatbrio gratuito para o ENEM, em parceria com as instituigdes 
de ensino superior;

12.11 Assegurar condigdes de acessibilidade nas instituigdes de educagdo superior, na 
forma da legislagao;

12.12 Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulagdo entre 
formagao, currlculo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 
econdmicas. sociais e culturais do Pais;

12.13 Adenr programas e agdes de incentive a mobilidade estudantil e docente em cursos 
de graduagdo e pds-graduagao, em ambito nacional e internacional, tendo em vista o 
enriquecimento da formagao de nivel superior;

12.14 Expandir atendimento especifico a populagdes do campo em relagSo a acesso. 
permandneia, conclusdo e formagdo de profissionais para atuagSo nessas populagdes;

12.15 Mapear a demanda e fomentar a oferta de formagdo de pessoal de nivel superior, 
nos cursos de licenciatura para a melhoria da qualidade da educagao basica

12.16 Incentivar os alunos a participarem de processes seletivos nacionais para acesso a 
Educagao Superior como forma de reduzir os exames vestibulares tradicionais;

12.17 Criar mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada period© letivo na 
educagdo superior publica:

12.18 Por meio de apoio tdcnico e financeiro aderir ao programa de reestruturagao que 
considere a contribuigdo para a ampliagao de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades 
do Sistema Municipal de Ensino na oferta e qualidade da educagao basica;

12.19 Aderir em regime de colaboragao, por meio das instituigdes credenciadas. e em 
regime de colaboragao com o Estado e com a Uniao, os beneficios destinados a concessSo 
de fmanciamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores 
presenciais ou a distancia, com avaliag§o positiva, de acordo com regulamentagdo propria;

12.20 Ampliar o acervo da Biblioteca Publica Municipal de forma a atender as demandas do 
discente do ensino superior.
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12.21 Apoio tecnico e fmanceiro ds bibliotecas publicas buscando ampliar e manter o 
acervo diversificado que atenda a demanda do munidpio assim como todos os niveis e 
etapas de formapao.

12.22 Garantir repasse financeiro aooio tecnico e estrutura fisica ao Polo-UAB
Turmalina:

META 13: Assegurar. em regime de colaborapao, que todos os professores e as 
professoras da educapao basica possuam forma^o especifica de mvel superior, obtida em 
curso de licenciatura na area de conhecimento em que atuam.

Estrategias:

13.1 Realizar diagnostico das necessidades de formagao de profissionais da educapao 
basica sem formagSo especifica de nlvel superior na area de conhecimento que atuam;

13.2 Aderir aos programas de formapao especifica de nfvel superior disponibilizados. em 
regime de colaboragao, a fim de aprimorar a forma^o de profissionais para atuar no 
magisterio da educagao basica;

13.3 Acompanhar e divulgar o cumprimento da Lei no 10 861. de 14 de abnl de 2004, que 
visa consolidar o fmanciamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de 
licenciatura com avaliagSo positive pelo Sistema Nacional de Avaliagao da Educagao 
Superior - SINAES, inclusive da amortizagao do saldo devedor pela doc6ncia efetiva na 
rede publica de educagSo basica;

13.4 Acompanhar, incentivar e divulgar matriculas em cursos de formagao inicial e 
continuada de profissionais da educagao disponibilizados pelo Estado e Uniao;

13.5 Garantir a participagao dos profissionais da educagao em cursos e programas 
especiais, ofertados pelos entes federados, para assegurar formagSo especifica na 
educagao superior, nas respectivas areas de atuagSo, aos docentes com formagao de nivel 
m6dio na modalidade normal, nao licenciados ou licenciados em area diversa da de 
atuagao docente, em efetivo exercicio;

13.6 Divulgar e incentivar a participagao dos profissionais da educagao em cursos tecnicos 
de nivel medio e tecnologicos de nivel superiores destinados a formagao, nas respectivas 
areas de atuagao, dos (as) profissionais da educagao de outros segmentos que nao os do 
magisterio;

13.7 Acompanhar a implantagao dapolitica nacional de formagao continuada para os (as) 
profissionais da educagao de outros segmentos que nao os do magisterio e incentivar a 
participagao desses profissionais nas formagbes disponibilizadas;

13.8 Incentivar a participacao no proqrama de concessao de bolsas de estudos da Uniao
para que os professores de idiomas das escolas publicas de educacao basica realizem
estudos de imersao e aperfeicoamento nos paises que tenham como idioma nativo as
linouas oue lecionem;
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13.9 Incentivar a participacao em cursos de Educacao Profissional. nas redes Federal e 
Estadual voltados a 
experientes.

sionais

13.10 Assegurar que a Educacao Infantil a primeira etapa da Educacao Basica o 
profissional tenha formacao esoecifica em nivel superior obtido em curso de licenciatura na
area que atua.

13.11 Promover e manter ci s_da
Educacao Infantil. Atendimento Educacional Especializado. atraves de parceriascom a 
Uniao. Estado. demais droaos competentes e instituicoes superiores.

ifcl

META 14: Garantir, em regime de colaboraqao, a forma^So, em nivel de pos-graduaqao, 
50% (cinquenta por cento) dos professores da educapao basica, ate o ultimo ano de 
vig^ncia deste piano, e assegurar a todos os profissionais da educagSo basica formapSo 
continuada em sua area de atuapao, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizapdes do Sistema de Ensino.

Estrategias:

14.1 Incentivar a participapao dos profissionais da educapao nas formapbes ofertadas pelas 
instituipoes piiblicas de Educapao Superior, de forma articulada as politicas de formacao do 
Municipio;

14.2 Acompanhar, divulgar e implementar a politica nacional de formapao de professores e 
professoras da educapao basica;

14.3 Realizar em parceria, formapao especifica para o trabalho pedagogico com as obras e 
materiais produzidos em Libras e em Braille do programa de composipao de acen/o de 
obras didaticas, paradidaticas, de literatura e de dicionarios, e programa especifico de 
acesso a bens culturais, a serem disponibilizados para os professores da rede publica de 
educapao basica. favorecendo a construpao do conhecimento e a valorizapbo da cultura da 
investigapSo,

14.4 Estimular o uso de materiais didaticos e pedagogicos suplementares, disponibilizados 
pelo Ministerio da Educapao em portal eletronico. para subsidiar a atuapao dos professores 
e das professoras da educapao basica;

14.5 Divulgar amplamente a oferta de bolsas de estudo para pos-graduapao dos 
professores e das professoras e demais profissionais da educapao basica disponibilizados 
pelo Estado e Uniao;

14.6 Fortalecer a formapao dos professores e das professoras das escolas publicas de 
educapao basica, por meio da adesao das apbes do Plano Nacional do Livro e Leitura e do 
programa nacional de disponibilizapao de recursos para acesso a bens culturais pelo 
magistbrio publico;
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14.7 Promover a articulate entre pds-graduagao: nucleos de pesquisa e cursos de 
formato profissional para os profissionais da educate de forma a garantir a elaborate 
de propostas pedagogicas capazes de incorporar os avangos de pesquisa ligadas ao 
processo de alfabetizagao ampliando aos anos finals do Ensino Fundamental;

14.8 Revisar e adequar a lei 1.579/06, para atender as necessidades dos profissionais da 
educate no Que tange o direito a progressSo na carreira por participate em cursos de 
formate possibilitando a todos a igualdade de condigoes; garantindo a ampla partidpagao 
de todos os profissionais da educagao e do smdicato da classe, nessa revisSo;

14.9 Garantir no Plano de Carreira dos Profissionais da Educacao do Sistema Municipal de
Ensino. licencas remuneradas e incentives para qualificacao profissional, inclusive em nivel
de pos-oraduato stricto sensu, oferecendo maior perceptual de oratificac^o na proqressao
vertical de 25% para mestrado e 50% oara doutorado’

14.10 Buscar parcerias com as instituigbes de ensino. pesquisa e extensSo para a 
realizagSo de pesquisa com foco em desenvolvimento e estimulo a inovagao;

14.11 Divulgar o financiamento estudantil por meio do Fies b pds-graduagbo stricto sensu;

14.12 Estimular agbes para reduzir as desigualdades btnico-raciais e regionais e para 
favorecer o acesso das populagdes do campo a programas de mestrado e doutorado;

14.13 Divulgar a oferta de programas de p6s-graduagao stricto sensu nos campi novos 
abertos em decorrencia dos programas de expansbo e mteriorizag^o das institutes 
superiores publicas, assegurada acessibilidade &s pessoas com deficiencia;

META 15: Valorizar os profissionais do magisterio da educagao basica assegurando a 
existencia de Pianos de Carreira dos Profissionais da Educagao Basica garantindo que a 
remuneragao inicial do professor nao seja inferior ao Piso Salarial Nacional.

Estrategias:

15.1 Acompanhar e divulgar as agbes do Forum Nacional de Educate constituldo por 
representagao da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e dos 
trabalhadores da educagao;

15.2 Acompanhar e divulgar a evolugbo salarial por meio de indicadores da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicilios - PNAD, pehodicamente divulgados pela Fundagao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, DIEESE e outros institutes de 
pesquisa e controle;

15.3 Atualizar, sempre que necessano, o Plano de Cargos. Carreira e Vencimentos do 
Pessoal do Magisterio da Prefeitura Municipal de Iurmalina- Lei Municipal N» 1.608, de 21 
de junho de 2011.de acordo com as diretrizes definidas na base nacional comum de 
valorizagao dos profissionais da educagbo. com implantagbo gradual do cumprimento da 
jornada de trabalho em urn unico estabelecimento escolar. instituindo uma comissao para
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essa fmalidade, garantindo a ampla participagao de todos os profissionais da educate por 
segmentos e do sindicato da classe;

15.4 Estruturar o quadro funcional do Sistema Municipal de Ensino de modo que, ate o 
inicio do ano 2018, 90% (noventa por cento), no minimo, dos respectivos profissionais do 
magisterio e dos profissionais da educagao nao docentes sejam ocupantes de cargos de 
provimento efetivo e estejam em exercicio nas redes escolares a que se encontrem 
vinculados;

15.5 Assegurar a realizagao periodica de concurso publico para provimento de vagas e 
garantir o acompanhamento de representantes do Conselho Municipal de Educagao, 
Fdrum Municipal de Educagao e Sindicato da categoria na elaboragSo do edital;

15.6 Aderir e realizar a Prova Nacional disponibilizada pelo Ministerio da Educagao, para a 
realizagao de concursos publicos de admissao de profissionais do magisterio da educagao;

15.7 Participar, em regime de colaboragao. do censo dos (as) profissionais da educagao 
basica de outros segmentos que nao os do magisterio. Informando toda comunidade 
escolar depois da sua realizagao.

15.8 Garantir o cumprimento da Lei 11.738/2008.no art 2°e da lei municipal n° 1 608. de 21 
de junho de 2011, que determina que 1/3 da carga horaria dos professores seja destinada 
a preparagao de aulas e as demais atividades fora da sala.
15.9 assegurar. na forma da lei, recursos financeiros para a valorizagao dos profissionais 
da educagao da rede publica;

15.10 Incorporar as gratificagoes previstas na lei 1 579/06 ao salario base, no ato da 
aposentadoria, e adequara lei N° 1. 608, de 21 de junho de 2011, com retorno dos direitos 
adquiridos.

15.11 Garantir no prazo de vigencia deste piano que a remuneragSo inicial do professor 
nao seja inferior ao Piso Salarial Nacional. proporcional a carga horaria, com progressiva 
valorizagao no Plano de Cargos,Carreiras e Vencimentoslei N° 1. 608, de 21 de junho de 
2011.

META 16: Garantir condigoes para efetivagao da gestao democratica da educagao ate 
2016, associada a enterios tecnicos de merito e desempenho. no ambito das escolas 
publicas, com recursos e apoio tecnico da Uniao para tanto.

Estrategias:

16.1 Regulamentar a nomeagao de gestores de escola por consulta publica a comunidade 
escolar. considerando criterios tecnicos de merito e desempenho. bem como a participagao 
da comunidade escolar respeitando-se a legislagao nacional;

16.2 Ampliar os programas de apoio a formagao de conselheiros dos conselhos municipais 
conselho de acompanhamento e controle social do FUNDEB de alimentagao escolar. 
Conselhos Escolares e demais conselhos de acompanhamento das politicas publicas, com
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recursos da Uniao. do Estado e do municipio visandc garantir a esses conselhos espago 
fisico adequado, equipamentos. e meios de transpose para visitas a rede escolar, com 
vistas ao bom desempenho de suas fungoes;

16.3 Incentivar e apoiar a constituigao de fdruns permanentes de educagao e da ComissSo 
de Acompanhamento do Plano Decenal Municipal de EducagSo - PDME no intuito de 
coordenar as confergncias municipals e participar das conferences nacional e estadual. 
bem como efetuar o acompanhamento da execugao do PDME.e ampla divulgagao do 
andamento das estrategias e metas em sites oficiais e ou visitas institucionais;

16.4 Viabilizar a constituigao e fortalecimento de gremios estudantis e associagao de pais, 
assegurando-lhes espagos adequados e condigoes de funcionamento nas escolas, 
fomentando a sua articulagao com os conselhos escolares, por meio de suas respectivas 
representagbes;

16.5 Assegurar a constituigao e o fortalecimento dos Conselhos Escolares e Conselhos 
Municipals de Educagao. como instrumento de participagao, fiscalizagao na gestao escolar 
e educacional, inclusive por meio de formagao de conselheiros, assegurando-se condigoes 
de funcionamentos autonomo;

16.6 Promover formagao de membros dos Conselhos Escolares a cada inlcio de mandate 
do mesmo. criando urn cronograma unico de eleigoes do Conselho Escolar para todas as 
instituigbes de ensino vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, viabilizando assim, os 
processes de formagao dos conselheiros;

16.7 Estimular e garantir a participagao e a consulta de profissionais da educagao, alunos e 
comunidade escolar na formulagao, execugao e avaliagbo dos projetos polftico- 
pedagogicos. curriculos escolares, pianos de gestao escolar e regimentos escolares. 
assegurando a participagao dos pais na avaliagao dos funcionarios. docentes e gestores 
escolares de acordo com enterios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educagao;

16.8 Assegurar processes de autonomia pedagogica, administrativa e de gestao financeira 
nos estabelecimentos de ensino;

16.9 Apoiar tecnicamente as escolas na elaboragao e execugao de sua proposta 
pedagogica. contando com as equipes tecmcas da Secretary Municipal de Educagao;

16.10 Elaborar uma legislagbo municipal especifica para apoiar financeiramente a gestao 
das escolas mediante transferencia direta de recursos financeiros aos caixas escolares 
municipais, garantindo a participagao da comunidade escolar no planejamento e na 
aplicagao dos recursos, visando a ampliagSo da transparencia e o efetivo desenvolvimento 
da gestao democratica, mediante a previsbo na LOA, considerando renda per capitapor 
numero de alunos atendidos na unidade escolar, sendo 50 % destinado do valor destinado 
ao trabalho do docente em sala de aula;

16.11 Proporcionar e aderir a programas de formagao continuada para gestores e 
secretarios escolares em parceria com o Estado e a Uniao visando a melhoria da 
educagao;



Prefeitura Municipal d< o■ 'rmalii c*
Juntos l Onst'jindo .!it;.3 cidad^ mt>lhor

16.12 Assegurar que todos os gestores escolares possuam formacao especifica em nivel 
superior na area educacional e que participem de formapao conlinuada promovidos pelo 
Municlpio, Estado e Uniao de forma a garantir melhor qualificapao dos mesmos;

16.13 Capacitar os integrantes dos Conselhos Municipals da Educagao no que se reflate a 
Lei 13.019/2014.

META 17: Ampliar gradativamente o investimento publico em educagao publica de forma a 
aumentar o patamar mmimo de 25% para 30% ate o final do decenio.

Estrategias:

17.1 Garantir fontes de financiamento permanentes e sustenteveis para todos os niveis, 
etapas e modalidades da educagao basica, observando-se as politicas de colaboragao 
entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposigdes 
Constitucionais Transitorias e do § 1° do art 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. que tratam da capacidade de atendimento e do esforgo fiscal de cada ente federado. 
com vistas a atender suas demandas educacionais a luz do padrao de qualidade nacional;

17.2 Cooperar, com a Uniao e o Estado, no aperfeigoamento e ampliagao dos mecanismos 
de acompanhamento da arrecadagao da contribuigao social do saldrio-educagao;

17.3 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do paragrafo 
unico do art. 48 da Lei Complementar n? 101, de 4 de maio de 2000. a transparencia e o 
controle social na utilizagao dos recursos publicos aplicados em educagao, especialmente 
a realizagao de audiSncias publicas, a criagao de portais eletronicos de transparencia e a 
capacitagao dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do 
FUNDEB, com a colaboragao entre o Ministerio da Educagao, as Secretarias de Educagao 
dos Estados e dos Municlpios e os Tribunais de Contas da Uniao, dos Estados e dos 
Municipios;

17.4 Desenvolver, por meio das Secretarias Municipals de Finangas e Educagao,estudos e 
acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educagao basica, em 
todas as suas etapas e modalidades;

17.5 Adotar, apos formulagao pelo MEC. o Gusto Aluno Qualidade(CAQ) como indicador 
prioritario para o financiamento de todas as etapas e modalidades da educagao basica;

17.6 Buscar, junto a Uniao, a complementagao dos recursos financeiros caso o municipio, 
comprovadamente, nao atingir o valor do Gusto Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e 
posteriormente do Gusto Aluno Qualidade(CAQ);

17.7 Garantir a aplicagao dos recursos destinados a manuteng^o, reforma e construgao de 
escolas com infraestrutura adequada as etapas e modalidades de ensino;

17.8 Garantir a aplicagao dos recursos financeiros que devem ser destinados a melhoria da 
qualidade e gratuidade do ensino, na formagao e valorizagao do profissional da educagao, 
na organizagao escolar da escola publica;
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17.9 Estabelecer, garantir e efetivar a articula$ao entre as metas deste Plano e demais 
instrumentos orgament^rios da Uni^o. do Estado e do Municipio com os respectivos PPAs, 
LDOs e LOAs, em todos as etapas e modalidades de ensino;

17.10 Acompanhar a elaboragao da Lei de Responsabilidade Educacional. a ser 
amplamente divulgada e discutida com os setores da sociedade, com os gestores da 
educagao e com a comunidade educacional, sendo agente de implementagao;

17.11 Definir criterios para distribuigao dos recursos adicionais do municipio e da Uniao 
dirigidos a educagao ao longo do dec^nio, que considerem a equalizagao das 
oportunidades educacionais. a vulnerabilidade socioeconomica e o compromisso tecnico e 
de gestao do sistema de ensino;

17.12 Apoiar e defender a prorrogagSo do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da 
EducagSo Basica e de Valorizagao dos Profissionais da EducagSo, com aperfeigoamento 
que aprofundem o regime de colaboragao e a participagSo financeira da Uni3o para garantir 
a equalizagfio de oportunidades educacionais e padrSo minimo de qualidade do ensino. 
nos termos do Art. 211. da Constituigao Federal

17.13 Instituir o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educagao como instrumento de 
captagao e aplicagSo de recursos para o financiamento das agdes na area da educagao, 
mediante a garantia de transferencia de recursos fmanceiros municipais para o 
desenvolvimento de projetos e atividades pedagogicas.

17.14 Implementar o Gusto Aluno Qualidade - CAQ como parSmetro para financiamento da 
educagao de todas as etapas e modalidades da educagao basica. a partir do calculo e 
acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 
qualificagao e remuneragao do pessoal docente e dos demais profissionais da educagao 
publica, em aquisigao, manutengao. construg§o e conservagao de instalagbes e 
equipamentos necessarios ao ensino e em aquisigao de material didatico escolar, 
alimentagao e transporte escolar.


