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ANEXO I 

Relatório de Metas  e Estratégias 

 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.    

Estratégias:   

1.1 Contratar pessoal para acompanhamento nas Escolas Municipais; para tanto, aumentar o quadro de 

especialistas da educação, (Supervisor, Coordenador, Psicopedagogo), Auxiliar de Serviço  Infantil, 

Professor Auxiliar de Classe e Professor  para as Creches; 

1.2 Promover, na organização da rede escolar, quantidades de profissionais não docentes de acordo 

com a necessidade, assegurando atendimento adequado e com qualidade;   

1.3 Ampliar o número de salas  para atender a demanda de matrícula de crianças de 0 a 3 anos, até o 

ano de2016;   

1.4 Organizar espaços, mobiliários e materiais variados que favoreçam as experiências das crianças;   

1.5 Assegurar, durante a vigência deste Plano, a oferta de programas de capacitação continuada aos 

profissionais docentes e não docentes  da Educação Infantil, de forma que os mesmos atendam as 

necessidades reais e as peculiaridades desta etapa de ensino;   

1.6 Implantar sistema de ensino apostilado para atender a demanda da Educação Infantil;   

1.7 Assegurar o fornecimento de materiais  pedagógicos, tais como: jogos educativos e brinquedos 

adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional infantil; partir do ano de  2015;   

1.8 Fortalecer estudos e discussões sobre as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de ensino, a 

fim de que haja maior compreensão e efetivação de sua prática pelos profissionais de cada instituição;   

1.9 Estabelecer parcerias entre os setores da educação, saúde e assistência social, para o atendimento 

das instituições de educação infantil, de acordo com assuas necessidades, durante a vigência deste 

Plano;   

1.10 Assegurar a oferta periódica de palestras aos pais dos alunos, atendidos nas instituições municipais 

de Educação Infantil, como forma de integrá-los ao processo educacional, durante a vigência deste 

Plano;   

1.11 Construir, a partir do primeiro  ano de vigência deste Plano,   novas instituições públicas municipais 

de Educação Infantil para atender a  demanda existente.   
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1.12 Garantir padrões mínimos de infra-estrutura estabelecidos em Lei , assegurando o funcionamento 

adequado das instituições de Educação Infantil,durante a vigência deste plano.    

1.13 Autorizar, a partir da aprovação deste Plano, somente construção e   funcionamento de instituições 

de Educação Infantil que atendam aos padrões  mínimos de infra- estrutura definidos nacionalmente.   

1.14 Garantir nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental em que hajam classes de pré-escola, salas 

de aulas exclusivas para o atendimento adequado aos alunos  da  pré-escola bem como espaços 

adequados para recreação;   

Meta 2: Universalizar, até 2016, o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.   

Estratégias:   

2.1 Fortalecer os mecanismos de acompanhamento individual de cada estudante do ensino 

fundamental;   

2.2 Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as áreas de Assistência Social, 

Saúde e Conselho Tutelar;   

2.3 Promover atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a habilidades, 

inclusive mediantes a concursos municipais e nacionais, como nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, 

Concurso Literário, como também em parceria com Instituições Educacionais, através de Projetos;   

2.4 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na escola por parte 

dos beneficiários de programas de transferência de renda, identificando motivos de evasão e baixa 

frequência, e garantir em regime de colaboração entre os entes federados, a frequência e o apoio à 

aprendizagem.    

Meta 3:  Assegurar, durante a vigência deste Plano, que todas as crianças, sejam alfabetizadas, até  no 

máximo, 8 anos de idade, ao final do 3º (terceiro) ano do ciclo de alfabetização.   

 Estratégias:  

 3.1 Fortalecer instrumentos de avaliação periódico e específico para aferir a alfabetização das crianças;   

3.2 Assegurar que a organização curricular do Ensino Fundamental de nove anos tenha como subsídios 

teóricos o desenvolvimento de competências e habilidades de forma a apoiara formação  do educando 

para atuar no contexto atual, considerando a heterogeneidade das crianças;   

3.3 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas no 

sistema de ensino que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem;   

3.4 Incentivar a participação dos docentes que atuam nas classes de                alfabetização nos cursos do 

Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).   
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Meta 4: Implantar Educação Integral de forma gradativa na Rede Pública Municipal, durante a 

vigência deste Plano.   

   Estratégias:   

4.1 Oferecer progressivamente educação  básica pública em tempo integral com atividades de 

acompanhamento pedagógico e interdisciplinares;   

4.2 Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e 

de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral;   

4.3 Instituir um Pólo de Educação Integral, a médio prazo, em uma das Unidades Escolares da Rede 

Municipal;garantindo aos alunos, no mínimo, duas refeições;   

4.4 Estabelecer formação de recursos  humanos para a educação em tempo integral;   

4.5 Priorizar atividades complementares nas áreas de aprendizagem cultural, artística, esportivas, de 

lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital , da promoção da saúde e da 

alimentação saudável, entre outras atividades;   

4.6  Garantir, aos alunos atendidos na Educação Integral , em regime de colaboração com outras áreas 

como saúde e assistência social, a disponibilização de equipamentos e materiais indispensáveis ao seu 

desenvolvimento, bem como atendimento por equipe multidisciplinar (psicólogo, fonoaudiólogo, 

assistente social, terapeuta ocupacional).   

Meta 5 : Monitorar os objetivos da qualidade da educação a partir da combinação entre fluxo e 

aprendizagem escolar, visando atingir as metas do IDESP e IDEB até 2021;   

   Estratégias:   

5.1 A partir dos indicadores de rendimento escolar externos promover ações conjuntas, transformando 

o processo de avaliação em instrumento que auxilie e complete a aprendizagem, de forma reflexiva, 

respeitando-se os níveis de desenvolvimento dos alunos;   

5.2 Investir e fortalecer programas de acompanhamento pedagógico individualizado, oferecendo aulas 

de reforço escolar  desde o início do ano letivo aos alunos  com  baixo rendimento escolar,  garantindo 

efetiva aprendizagem que viabilizem avanços nos estudos e conclusão do Ensino Fundamental; 

 

5.3 Garantir a participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar, na revisão 

permanente da Proposta Pedagógica e do Regimento  

Escolar das instituições de ensino, com observância das Diretrizes Curriculares Nacionais e da proposta 

curricular em vigência para o Ensino Fundamental   
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5.4 Fortalecer o Sistema de Avaliação de Rendimento das Escolas Municipais (SAREM), acompanhando 

os resultados e a partir destes estabelecer ações efetivas voltadas para a melhoria da qualidade do 

ensino.   

5.5 Apoiar a alfabetização de crianças indígenas , respeitando o fluxo das atividades econômicas sociais 

e culturais . 

5.6 Garantir  nos currículos escolares conteúdo sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena, 

dentro de comunidades escolares específicas. 

 

Meta 6:  Universalizar o atendimento na Educação Especial para a população  de 4(quatro) a 

17(dezessete) anos de idade até o final deste Plano.   

Estratégias:   

6.1 Implantar sala de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o 

atendimento educacional especializado complementar, nas escolas urbanas e rurais;   

6.2 Promover a oferta de Atendimento Educacional Especializado complementar aos estudantes 

matriculados na rede de ensino regular;   

6.3 Fornecer material didático acessível e recursos de tecnologia assistida;   

6.4 Contratar Profissionais habilitados para atuar na área de educação inclusiva, tais como:  Tradutor e 

intérprete de  Língua Brasileira de Sinais (Libras), Cuidador e Professor com  Formação em Educação 

Especial. 

6.5 Fortalecer e ampliar as ações articuladas e integradas entre as áreas de educação, ação social, saúde 

e trabalho, para os processos de avaliação, diagnóstico diferencial, atendimento educacional e 

preparação para o trabalho;   

6.6 Assegurar transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos que apresentem 

dificuldades de locomoção,baixa mobilidade e dependência de auto-cuidados, garantindo a companhia 

de responsável, quando necessário;  

 6.7 Promover cursos de capacitação e especialização para professores, coordenadores e monitores que 

atuam na educação especial ou no ensino regular com alunos inclusos;   

6.8 Estabelecer programas de adequações arquitetônicas, garantindo acessibilidade aos alunos nas 

escolas.   

Estratégias:   

Meta 7: Estabelecer, a partir da aprovação do PME, programas visando à alfabetização de jovens e 

adultos e, até o final da década, oferecer  educação profissional de  forma integrada  e  diminuir 

significativamente o analfabetismo  no Município.   
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7.1 Localizar a população analfabeta do município por bairro/distrito e/ou locais de trabalho, visando 

programar a oferta de educação de jovens e adultos para essa população;   

7.2 Promover ampla divulgação da oferta de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos, através 

dos meios de comunicação disponíveis.    

7.3 Assegurar, a oferta de Educação de Jovens e Adultos, equivalente aos 5 (cinco) anos iniciais do 

Ensino Fundamental para população de 15 anos e mais que não tenha cursado este nível de 

escolaridade;   

7.4 Construir e/ou aperfeiçoar a Proposta Pedagógica, Planos de Estudos e Regimentos Escolares, 

contemplando a educação de jovens e adultos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Estaduais, respeitando-se as especificidades da clientela e possibilitando o prosseguimento nos estudos;   

7.5 Articular com o Ministério da Educação a garantia de material didático pedagógico, adequado à 

clientela, para os cursos em nível de Ensino  

Fundamental para Jovens e Adultos, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.   

7.6 Assegurar e incentivar a formação continuada dos professores da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), fornecendo as condições necessárias para o desenvolvimento docente.    

7.7 Garantir acesso e transporte para alunos de área rural e bairros distantes às escolas e salas da EJA;   

7.8 Estabelecer a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos 

planejados, em parceria com  instituições públicas e privadas .   

Meta 8: Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público durante a vigência  do PME.   

Estratégias:   

8.1 Assegurar a implantação de cursos de nível técnico integrado ao Ensino Médio no Município de 

Miracatu.   

8.2 Promover o desenvolvimento do Ensino Técnico articulado às necessidades da região.   

8.3 Realizar pesquisas e estudos sobre as necessidades de formação, objetivando o desenvolvimento do 

ensino de nível técnico.   

8.4 Implantar política de financiamento para o Ensino Técnico.    

8.5  Assegurar parceria com as instituições públicas e privadas, visando a expansão dessa modalidade.  

Meta 9:  Assegurar, a partir da aprovação deste Plano, a revisão e adequação do Plano de Carreira e 

Remuneração e o Estatuto do Magistério Público  do Município de Miracatu.   

Estratégias:   

mailto:gabinete@miracatu.sp.municipio.org.br
http://www.pmmiraactu.sp.gov.br/


 
        PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

Estado de São Paulo 
Praça da Bandeira, 10 – Centro – Fone (13) 3847-7000 – Cep 11.850-000 – Miracatu – SP 

                                               Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br -  site: www.miracatu.sp.gov.br 

9.1 Instituir mecanismos para identificar e mapear as necessidades de formação continuada dos 

profissionais da educação, atualizando os dados a cada dois anos.   

9.2 Estabelecer parcerias com instituições de educação superior visando a oferta de cursos de formação 

com foco na prática educativa que estimulem o aperfeiçoamento do ensino e a formação docente.   

9.3 Assegurar a oferta de Cursos de Formação Continuada a todos os Profissionais da Educação 

(docência, técnica e administrativa e de apoio).    

9.4 Incentivar e valorizar a participação dos profissionais do magistério nos cursos de especialização na 

área de educação.   

9.5 Propor cursos de pós-graduação aos profissionais da Educação do Município, por meio de parcerias 

com as Instituições Formadoras.    

9.6 Instituir Sistema de Avaliação de Desempenho para todos os profissionais da Educação da rede 

municipal de Ensino, no prazo de dois anos após a aprovação deste Plano.    

9.7 Assegurar a efetiva participação dos profissionais da educação na revisão do Plano de Carreira em 

consonância com a legislação vigente.   

9.8 Incentivar, durante a vigência deste Plano, os profissionais do Magistério, da rede municipal de 

ensino, para que, por meio de parcerias promovidas pelas mantenedoras com as instituições de 

educação superior, frequentem cursos de  

educação especial, a fim de que possam atender, com qualidade, os alunos com necessidades 

educacionais especiais, inclusos nas salas regulares.   

9.9 Realizar, durante a vigência deste Plano, seminários e/ou conferências municipais de educação para 

tratar de assuntos educacionais relevantes, envolvendo os profissionais da educação e a comunidade.   

9.10 Incentivar, durante a vigência deste Plano, os professores do magistério da Rede Municipal de 

Ensino a buscarem o conhecimento e a incorporação de novas tecnologias, possibilitando a sua 

utilização na implementação do planejamento e execução das suas atividades profissionais.   

 Meta 10: Assegurar, a partir da aprovação deste PME, o exercício da gestão participativa na rede de 

ensino.   

10.1 Fortalecer e apoiar os conselhos escolares e outras formas de participação da comunidade escolar, 

para melhoria das instituições de Ensino e enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos 

pedagógicos.  

10.2 Promover encontros de conselheiros, visando à integração das ações educativas e a formação dos 

mesmos;  

10.3 Garantir a atuação da equipe gestora das Unidades Escolares na elaboração e efetivação de 

projetos, programas, ações educacionais e outras situações do sistema educacional;  
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10.4 Viabilizar o trabalho expresso no Projeto Político Pedagógico das escolas, garantindo as condições 

de trabalho definidas pelas instâncias colegiadas.  

10.5 Unir forças com as famílias, valorizar saberes locais e encadear ações para o desenvolvimento das 

crianças, fortalecendo a base da relação entre a escola e o entorno.  

10.6 Incentivar a organização de Grêmio Estudantil.  

META 11. Ampliar os investimentos em Educação, através do aumento progressivo dos percentuais 

destinados a este setor.  

 11.1 Assegurar recursos para a implantação do PME nos planos plurianuais do Município; 11.2 Criar, até 

um ano após a entrada em vigor deste PME, no âmbito do Departamento Municipal de Educação, um 

Conselho de Acompanhamento deste PME; 11.3 Elaborar a proposta orçamentária anual do 

Departamento Municipal da Educação com base em levantamento das principais necessidades da rede 

escolar; 11.4 Promover a revisão dos instrumentos de arrecadação municipal. 11.5 Garantir padrões 

adequados de infraestrutura dos prédios escolares com espaços diferenciados dotados de ventilação, 

iluminação, insolação, com condições sanitárias adequadas e acessibilidade; 11.6 Garantir a aplicação 

de, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 

exclusivamente na Educação Básica Pública Municipal, em consonância com a evolução do PIB e 

critérios definidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; 11.7 Garantir a 

aplicação integral da receita de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e 

outros recursos, em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.   

Meta 12: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas 

no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 12.1 Favorecer momentos  de  exposição, 

desenvolvimento   e  valorização  de  talentos  de  alunos  e  professores, estabelecendo , para tanto, 

parceria entre as redes de ensino.   

12.2 Apoiar o contato permanente entre o Ensino Médio  e  Instituições  de  Ensino  Superior (IES),  com 

o  objetivo  de  troca  de  experiências e atualização, integrando o aluno do Ensino Médio com o mundo  

acadêmico.   

12.3 Apoiar a ampliação de cursos profissionalizantes, integrados e subsequentes ao Ensino Médio no 

Município.   

12.4 Assegurar, em regime de colaboração com a Rede Municipal, o transporte escolar, adequado e 

exclusivo, para alunos do município, conforme suas necessidades (físico-motoras) e distâncias;   

12.5 Apoiar a promoção de atividades interativas das escolas públicas e particulares, visando um maior 

entrosamento e troca de experiências.   

12.6 Colaborar com a Rede Estadual de Ensino a diversidade de atividades na área esportiva.   

12.7 Proporcionar a capacitação e formação continuada dos profissionais da educação.   
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12.8 Fomentar atividades que visem ao desenvolvimento integral dos alunos nessa etapa educacional.   

12.9 Incentivar a qualificação profissional e a preparação para o mercado de trabalho.   

12.10 Colaborar com as unidades estaduais para garantir o acesso e a permanência de cada jovem nessa 

etapa escolar.    

12.11 Criar mecanismos de aproximação entre o aluno do ensino médio e as várias formas de 

linguagem: digital, científica, filosófica, etc.   

12.12 Favorecer meios para a constante melhoria do processo ensino-aprendizagem 
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ANEXO II 

Atas de Reuniões 
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