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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
ordem 

cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 
 

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 de 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estabelecer pacto entre todos os setores que atendem 
famílias com filhos nessa idade, para que realizem e 
cumpram em conjunto um plano de ação referente a essa 
meta; 

 
Anualmente 

 
Inserir no PPA em 2018/2021 

Manter formação de todos os professores para que façam 
uso dos recursos tecnológicos disponibilizados nas escolas; 

 
Anualmente 

 
Previsão no PPA 
Inserir na LOA 

Equipar as escolas públicas com computadores e acesso à 
Internet, promovendo a integração desses recursos no 
projeto pedagógico da instituição; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso em programas de transferência de renda em 
colaboração com as famílias e órgãos públicos; 

 
Anualmente 

 
Bolsa Família (Governo Federal) 

Priorizar o acesso a Educação Infantil e estimular a oferta 
do atendimento educacional especializado de acordo com 
as deficiências: transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotados, assegurando a 
educação bilíngue (libras) para crianças surdas e a 
transversalidade da Educação Especial nessa etapa da 
Educação Básica; 

 
 

Anualmente 

 
 
 

Previsão na LOA e no PPA 
 

Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches 
certificadas como entidades beneficentes de Assistência 
Social, após avaliação completa e profunda das condições 
do ambiente em relação à segurança e espaço educativo; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 

 
 
 
 

Preservar as especificidades da Educação Infantil na 
organização das redes escolares, garantindo o 
atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 
estabelecimentos que atendam aos parâmetros nacionais 

 
 
 
 

Anualmente 

 
 
 
 

Previsão na LOA e no PPA 
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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 de 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016  

de qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte, 
visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade no 
Ensino Fundamental; 

 

Estabelecer contatos entre coordenadores de Educação 
Infantil e de Ensino Fundamental anos iniciais para que a 
passagem da criança de um nível para outro seja objeto de 
atividades curriculares, especialmente, relacionadas à 
motricidade fina; 

 
 

Anualmente 

 
 
 

Implantar até o segundo ano de vigência deste plano 
(PME), procedimentos avaliativos da Educação Infantil a 
serem realizados a cada 2 (dois) anos, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir à 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de 
gestão, os recursos pedagógicos, a situação articulação 
entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 
formação para profissionais da educação, de modo a 
garantir a elaboração de currículos e propostas 
pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas 
ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento à população de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos; 

 
 
 
 
 
 

2017 
 

 
 
 
 
 

Incluir na previsão da LOA e  
PPA 2018/2021 

Definir em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, metas de 
expansão das respectivas redes públicas de Educação 
Infantil, segundo o padrão nacional de qualidade. 

 
2017 

 

 
 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 
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Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
ordem 

cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 
 
 
 

2 - Universalizar o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos 
para toda a população de 6 
(seis) a 14 (quatorze) anos e 
garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos 
alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o 
último ano de vigência deste 
PME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

Manter o atendimento a toda a clientela do Ensino 
Fundamental, priorizando a permanência e a qualidade; 

Anualmente  
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 
 

Assegurar o ingresso de crianças com 6 (seis) anos no 
primeiro ano de escolaridade; 

Anualmente Previsão na LOA e no PPA 
 

Adequar os espaços físicos para atendimento criterioso de 
todas as faixas etárias; 

Anualmente Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 

Manter a regularização do fluxo escolar, estabelecendo 
critérios claros para a erradicação da evasão e da 
repetência escolar, planejando ações preventivas e suas 
consequências na atuação; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 

Elaborar, no prazo de 1 ano, padrões mínimos de 
infraestrutura para o Ensino Fundamental, compatíveis 
com a dimensão dos estabelecimentos e com a realidade 
incluindo recursos humanos, materiais e financeiros; 

 
2017 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 
 

Prever no plano físico do município, áreas para construção 
de escola em novos loteamentos, bem como, sugerir e 
acompanhar o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

 
Até 2020 

 
 

Previsão na LOA e no PPA 
 

Utilizar a parceria da União, Estado, Município e 
Comunidade Escolar, para aprimorar a qualidade da rede 
tanto equipamentos, infraestrutura como em formação de 
profissionais; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 

Coletar e analisar resultados obtidos com a regularização 
escolar para definição de ações de caráter preventivo e 
curativo das dificuldades vivenciadas pelo alunado; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 

 
 

Atualizar e adaptar as salas de leitura, transformando-as 
em bibliotecas; 

A partir de  

2017 
 

Incluir na previsão da LOA e no  
PPA 2018/2021 
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2 - Universalizar o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos 
para toda a população de 6 
(seis) a 14 (quatorze) anos e 
garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos 
alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o 
último ano de vigência deste 
PME. 

 
 

Reformar e adaptar os prédios para acessibilidade; 
 

 
2017 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da 
escola e condições para sua permanência com qualidade, 
em parceria com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude, 
como por exemplo, o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), o Conselho Tutelar e o 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA); 

 
 
 
 

Anualmente 

 

Elaborar a proposta curricular de forma inclusiva, 
participativa, interdisciplinar e articuladora com todas as 
veias do conhecimento, priorizando o protagonismo 
infanto-juvenil e o envolvimento da comunidade escolar; 

 
2017 

 
Incluir na previsão da LOA e no  

PPA 2018/2021 
 

Adequar com garantias, a alimentação escolar por meio 
dos diversos segmentos que compõem o Plano Municipal, 
para que sejam oferecidos cardápios, respeitando os 
níveis exigidos por faixa etária e necessidades especiais, 
elaborados pelos especialistas da Saúde; 

 
 

Anualmente 

 
Incluir na previsão da LOA e no  

PPA 2018/2021 
 

Programar formação permanente com os funcionários e 
profissionais responsáveis pela preparação da merenda 
escolar; 

 
A partir de  

2017 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 

Aprimorar o núcleo de profissionais da área de nutrição 
zelando pela fiscalização e acompanhamento da 
alimentação escolar; 

 
A partir de 

 2017 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 

Estimular a participação dos alunos nas entidades 
estudantis, em especial nos grêmios, com espaços de 
aprendizagem práticas e cidadãs, favorecendo seu pleno 
funcionamento; 

 
Anualmente 

 

Priorizar a aprendizagem, acompanhando, passo a passo, 
a frequência e o desempenho de todo o processo, 
acertando procedimentos, dadas as especificidades de 
cada etapa de escolaridade, por meio de ações que 

 
 

Anualmente 

 
 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 
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viabilizem a progressão do processo de aprendizagem; 

 Priorizar a parceria do Município com a União e com o 
Estado, garantindo a todos os alunos, livros didáticos e 
obras ficcionais e não ficcionais, bem como, proporcionar 
condições de aprendizagem, visando o domínio da leitura e 
da escrita; 

 
 

Anualmente 

 
 

Incluir na previsão da LOA e no  
PPA 2018/2021 

 

Eliminar a existência, nas escolas, de mais de dois turnos 
diurnos e um turno noturno, sem prejuízo do atendimento 
à demanda; 

 
Até 2025 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 

Assegurar meios de transporte tanto para aulas como para 
atividades programadas; 

A partir de 
 2017 

 
Previsão na LOA e no PPA 

 

Expandir o departamento de atendimento 
psicopedagógico, criando uma equipe interdisciplinar que 
envolva todos os equipamentos; 

A partir de 2017  
Previsão na LOA e no PPA 

 

Desenvolver na clientela escolar, o espírito esportivo de 
cooperação, através do esporte nas escolas com a 
construção de novas quadras e reforma das já existentes; 

Até 2025  
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 

Prover, com a colaboração da União e do Estado, a 
garantia da alimentação escolar de qualidade, seus níveis 
calóricos proteicos, por faixa etária e, a estrutura 
adequada para bem servi-la; 

 
 

Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 

Priorizar, em parceria com a União e o Estado, transporte 
escolar para a demanda existente na Rede; 

Anualmente Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 

Garantir a autonomia das escolas na gestão pedagógica, 
administrativa e financeira; 

 
Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal - PDDE 

Estimular que todas as escolas de nível médio e as de 
Ensino Fundamental com mais de 50 (cinquenta) alunos, 
tenham acesso a computadores e conexões de internet, 
visando à apropriação de programas educativos, 
especialmente a produção de softwares educativos de 
qualidade; 

A partir de  
2017 

 
Previsão na LOA e no PPA 

Parceria com o Governo Federal 

Equipar as escolas públicas com computadores e acesso à 
Internet, promovendo a integração desses recursos no 

A partir de 
 2017 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 
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projeto pedagógico da instituição; 

Manter formação de todos os professores para que façam 
uso dos recursos tecnológicos disponibilizados nas escolas; 

 
Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 

 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 
 

3 - Universalizar, até 2016, o 
atendimento escolar para toda 
a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o 
final do período de vigência 
deste PME, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio 
para 85% (oitenta e cinco por 
cento). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2025 

Promover e ampliar o campo de conhecimento aos 
estudantes da nossa cidade, viabilizando a instalação de 
um centro para cursos técnicos e de qualificação 
profissional de modo que, a demanda existente seja 
atendida progressivamente; 

 
A partir de 

 2017 

 
Incluir na previsão da LOA e no  

PPA 2018/2021 
 

Assegurar que os alunos do Ensino Fundamental tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
do seu estudo para prosseguir na etapa seguinte; 

 
Anualmente 

 

Colaborar com a construção de um conjunto nacional de 
indicadores de avaliação institucional com base no perfil 
do alunado do Ensino Fundamental e do corpo de 
profissionais da educação, nas condições de infraestrutura 
das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas 
características da gestão em outras dimensões relevantes, 
considerando as especificidades das modalidades de 
ensino; 

 
A partir de 

 2017 

 
Incluir na previsão da LOA e no  

PPA 2018/2021 
 

Equipar as escolas públicas com computadores e acesso à 
Internet, promovendo a integração desses recursos no 
projeto pedagógico da instituição; 

A partir de  
2017 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 

Manter formação de todos os professores para que façam 
uso dos recursos tecnológicos disponibilizados nas escolas; 

 
Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo Federal 
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P
A

R
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 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2025 

Assegurar, na proposta pedagógica da escola o 
atendimento às crianças e adolescentes com deficiência e 
aos jovens em situação de conflito com a lei; 

 
Anualmente 

 

Equipar as escolas públicas com computadores e acesso à 
Internet, promovendo a integração desses recursos no 
projeto pedagógico da instituição; 

 
A partir de 2017 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo  

Federal 

Manter formação de todos os professores para que façam 
uso dos recursos tecnológicos disponibilizados nas escolas; 

 
Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Implementar e generalizar, como parte dos programas de 
formação em serviço, a oferta de cursos sobre o 
atendimento básico aos alunos com deficiência, para 
professores em exercício na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental; 

 
 

Anualmente 

 
 

Previsão na LOA e no PPA 
 

Prever dispositivos legais específicos em relação ao 
trabalho docente do professor especializado, considerando 
as especificidades do alunado e as exigências para sua 
atuação frente à inclusão escolar; 

A partir de 2017  

Propor a inclusão ou ampliar prioritariamente nas 
universidades públicas, a habilitação específica, em níveis 
de graduação e pós-graduação, de formação de 
professores para o atendimento educacional com 
especialização em Educação Especial; 

 
 

Anualmente 

 
Parceria com o Governo 

 Federal - Plataforma Paulo 
 Freire 

Propor a inclusão nos cursos de formação de professores, 
nos níveis Médio, Superior e nos Institutos de Ensino 
Superior, conteúdos e disciplinas específicas para 
capacitação ao atendimento dos alunos especiais; 

 
Anualmente 

 

Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades 
escolares, do atendimento às deficiências de seus alunos, 
definindo os recursos disponíveis e oferecendo formação 
em serviço aos professores em exercício; 

 
 

Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 
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Instalar Salas de Recursos, destinadas aos alunos com 
deficiência processo de inclusão; 

 
Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo  

Federal 

Implantar a Terminalidade para os alunos acima de 18 
(dezoito) anos que comprovadamente não consigam 
progredir academicamente dentro do Ensino Fundamental, 
encaminhando-os para programas complementares; 

 
 

A partir de 2017 

 
Incluir na previsão da LOA e  

no PPA 2018/2021 
 

Ampliar o Projeto de Treinamento Esportivo, em parceria 
com a Secretaria de Esportes, instalando-o em local 
apropriado para que as diferentes modalidades sejam 
trabalhadas; 

 
Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Criar programas de intervenção precoce, em parceria com 
as áreas de saúde e ação social, nas creches, nas pré-
escolas e nas instituições especializadas, de forma a 
atender crianças com deficiência o mais cedo possível; 

 
A partir de 2017 

 
Incluir na previsão da LOA e  

no PPA 2018/2021 
 

Garantir o atendimento dos alunos com deficiência na 
Educação Infantil e também nos outros níveis 
educacionais, inclusive através de parcerias entre 
Municípios, quando necessário; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Implantar, em parceria com as áreas de saúde, assistência 
social, trabalho e com organizações da sociedade civil, pelo 
menos um centro especializado, destinado ao atendimento 
de pessoas com severa dificuldade de desenvolvimento e 
múltiplas deficiências, que servirá como referência e apoio 
para os profissionais que atuam com pessoas deficientes; 

 
 
 

Até 2025 

 
 
 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

 

Assegurar a distribuição de livros didáticos do PNLD, 
falados, em braile e em caracteres ampliados, para todos 
os alunos cegos e para os de baixa visão do Ensino 
Fundamental, com suporte técnico oferecido pelas salas de 
recursos; 

 
 

A partir de 2017 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Estabelecer os padrões mínimos de estrutura ambiental 
das escolas para o recebimento dos alunos deficientes; 

 
A partir de 2017 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Assegurar a plena execução ao Projeto “Escola Inclusiva”   
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por meio do atendimento às deficiências dos alunos, 
mediante acompanhamento contínuo, estudo e ampla 
discussão, definindo os recursos disponíveis e observando 
o projeto pedagógico; 

 
Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Garantir a generalização da aplicação de testes de 
acuidade visual e auditiva em todas as escolas de Educação 
Infantil e de Ensino Fundamental, em parceria com a área 
de saúde, para detectar problemas e oferecer apoio 
adequado às crianças deficientes, disponibilizando, 
efetivamente, os recursos necessários; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

 

Ampliar e generalizar o ensino da língua brasileira de sinais 
para os alunos surdos, sem prejuízo da aprendizagem da 
Língua Portuguesa escrita e, sempre que possível, para 
seus familiares e para o pessoal da unidade escolar, 
mediante um programa de formação de monitores, em 
parceria com organizações não governamentais; 

 
 

Anualmente 

 
 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

 

Estabelecer um sistema de referência e contra referência, 
entre as áreas de saúde e educação, para o atendimento 
ao aluno com deficiência, preferencialmente, próximo a 
sua residência, garantindo a criação de uma equipe 
multidisciplinar de apoio; 

 
 

Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
 

Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de 
informática, como apoio à aprendizagem do educando 
com deficiência, inclusive através de parcerias com a 
iniciativa privada e organizações da sociedade civil; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Estabelecer cooperação com áreas de saúde, previdência e 
assistência social para tornar disponíveis órteses e 
próteses para todos os educandos com deficiência, assim 
como atendimento especializado de saúde, quando for o 
caso; 

 
 

Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
 

Definir, em conjunto com os diferentes setores da área 
social, indicadores básicos de qualidade para o 
funcionamento de instituições que oferecem programas de 
educação especializada, públicas e privadas, de 0 (zero) a 6 

 
 
 

A partir de 2017 

 
 
 

Incluir na previsão da LOA e 
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(seis) anos, com estabelecimento de critérios para que as 
unidades escolares contem com esse apoio para o 
encaminhamento de alunos indicados a essa forma de 
atendimento; 

 no PPA 2018/2021 
 

Assegurar e ampliar o programa de transporte escolar, 
com as adaptações necessárias aos alunos que apresentem 
dificuldade de locomoção ou por distância. 

 
A partir de 2017 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

5 - Alfabetizar todas as crianças, 
no máximo, até o final do 3º 
(terceiro) ano do ensino 
fundamental. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
2025 

Formar os professores alfabetizadores de acordo com 
as diretrizes do programa “Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC”; 

 
Anualmente 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 

Elaborar a Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares 
considerando as orientações do PNAIC; 

 
Anualmente 

 

Equipar as escolas públicas com computadores e acesso 
à Internet, promovendo a integração desses recursos 
no projeto pedagógico da instituição; 

 
A partir de 2017 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Manter formação de todos os professores para que 
façam uso dos recursos tecnológicos disponibilizados 
nas escolas; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 
 

6 - Oferecer educação em 
tempo integral em, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das 

 
 
 
 
 
2025 

Ampliar, no prazo de 8 anos, a jornada escolar, visando à 
expansão da educação de tempo integral, articulando os 
programas da área da educação com outras áreas, 
assegurando a frequência dos alunos no contra turno; 

 
A partir de 

 2017 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 

Oportunizar, progressivamente, a jornada escolar com o 
objetivo de atender integralmente os alunos socialmente 

 
A partir de 

 
Incluir na previsão da LOA e 
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escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% (vinte 
e cinco por cento) dos (as) 
alunos (as) da educação básica. 

 
 
 
 

excluídos, ofertando-lhes, no contra turno, atividades 
escolares em parceria com instituições de Ensino Médio e 
Superior, havendo infraestrutura e recursos humanos; 

 2017  no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Criar condições para o acesso à Educação Infantil em 
tempo integral para todas as crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos; 

 
A partir de 

 2017 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Equipar as escolas públicas com computadores e acesso à 
Internet, promovendo a integração desses recursos no 
projeto pedagógico da instituição; 

 
A partir de 

 2017 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Manter formação de todos os professores para que façam 
uso dos recursos tecnológicos disponibilizados nas escolas; 

 
Anualmente 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

7 - Fomentar a qualidade da 
educação básica em todas as 
etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem de modo a atingir 
as seguintes médias nacionais 
para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais 
do ensino fundamental; 5,5 nos 
anos finais do ensino 
fundamental; 5,2 no ensino 
médio. 

 
 
 
 

 
2021 

Elaborar critérios e medidas para a erradicação da evasão e 
repetência. Coleta e análise dos resultados obtidos para 
definição de ações de caráter preventivo e curativo das 
dificuldades evidenciadas pelo alunado; 

 
A partir de 

 2017 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Manter a formação de todos os professores para que 
façam uso dos recursos tecnológicos disponibilizados nas 
escolas; 

 
 
 
 
 

Anualmente 

 
 
 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 
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P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 

8 - Elevar a taxa de 
alfabetização da população com 
15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventa e três inteiros e 
cinco décimos por cento) até 
2015 e, até o final da vigência 
deste PME, erradicar o 
analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% (cinquenta por 
cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2025 

Estabelecer programas visando alfabetizar pelo menos 50% 
da população de 15 anos ou mais, em até dez anos; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Assegurar, até o final da década, a oferta de cursos 
equivalentes aos cinco anos iniciais do Ensino 
Fundamental; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Promover o acesso a toda população analfabeta do 
município condições de frequentar uma escola de 
qualidade e incentivadora; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Estabelecer Programa Municipal e Estadual que contemple 
as escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio, pelo 
alto índice de analfabetismo e baixa escolaridade, 
ofertando programas de alfabetização de ensino e de 
exames para jovens e adultos de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais; 

  
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Propor parceria com o Governo Federal e Estadual 
programas e cursos de Educação de Jovens e Adultos de 
acordo com as diretrizes curriculares Nacionais, para a 
população analfabeta; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Fortalecer, na Secretaria Estadual e Municipal de 
Educação, setores próprios incumbidos de promover a 
Educação de Jovens e Adultos; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Aprimorar os programas de formação continuada, para 
educadores de jovens e adultos; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Estabelecer políticas para Educação de Jovens e Adultos 
que facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços 
existentes na comunidade, bem como o efetivo 
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aproveitamento do potencial de trabalho comunitário das 
entidades da sociedade civil; 

Realizar, no Sistema de Ensino, avaliação e divulgação dos 
resultados do programa de Educação de Jovens e Adultos, 
como instrumento capaz de assegurar o cumprimento 
deste Plano; 

 
 

Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Oferecer mecanismos de recuperação e de 
acompanhamento escolar contínuos e sistemáticos, e de 
reclassificação, sempre que necessários; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 

 

Equipar as escolas públicas com computadores e acesso à 
Internet, promovendo a integração desses recursos no 
projeto pedagógico da instituição; 

A partir de  
2017 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Manter formação de todos os professores para que façam 
uso dos recursos tecnológicos disponibilizados nas escolas; 

 
Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Assegurar a continuidade de parceria com a União e 
Estado, a fim de assegurar a Merenda Escolar oferecida aos 
alunos do Estado e Município, começando esse 
atendimento, preferencialmente, pelo aluno do período 
noturno. 

 
 

Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

9 - Oferecer, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) das 
matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma 
integrada à educação 
profissional. 
 

 
 
 
 
 

Criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de 
discriminação, o acesso à Educação Superior através de 
programas de compensação de deficiências de sua 
formação escolar anterior, permitindo-lhes desta forma, 
competir em igualdade de condições nos processos de 
seleção e admissão a esse nível de ensino; 

 
 
 

Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
 

Elevar a parceria com a União e o Estado, buscando prover 
merenda escolar, para os alunos do Ensino Médio, 

 
Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
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preferencialmente ao aluno do período noturno;  Federal 

Equipar as escolas públicas com computadores e acesso à 
Internet, promovendo a integração desses recursos no 
projeto pedagógico da instituição; 

 
Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Ampliar a política de Educação Tecnológica no Município, 
voltada para o atendimento às deficiências da população e 
também da formação dos quadros de profissionais das 
escolas; 

 
Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Assegurar a implantação onde ainda não há, dos recursos 
tecnológicos necessários ao atendimento de uma 
educação voltada para garantir a todos o acesso às novas 
tecnologias; 

 
Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Com o auxílio das Tecnologias de Informações e 
Comunicação, transformar as Salas Ambientes de 
Informáticas, em espaços de criação, expressão, vivência 
participativa e formação de cidadania; 

 
Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Manter formação de todos os professores para que façam 
uso dos recursos tecnológicos disponibilizados nas escolas; 

 
Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

10 - Elevar a qualidade da 
educação superior e ampliar a 
proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do 
sistema de educação superior 
para 75% (setenta e cinco por 
cento), sendo, do total, no 

 
 
 
 
 

Propiciar a formação continuada dos profissionais de 
educação, através de parcerias com as universidades e 
com a iniciativa privada e estudar formas de estímulo e 
auxílio àqueles que desejam fazer pós-graduação stricto 
sensu; 

 
 

Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 
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mínimo, 35% (trinta e cinco por 
cento) doutores. 

 
 

  

 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 

11 - Elevar gradualmente o 
número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de 
modo a atingir a titulação anual 
de 60.000 (sessenta mil) 
mestres e 25.000 (vinte e cinco 
mil) doutores. 
 
 

 
 
 
 
 

Estimular uma política de incentivo fiscal, a fim de tornar a 
cidade atrativa à instalação de novas instituições de Ensino 
Superior; 

 
Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Promover a formação inicial e continuada dos profissionais 
da Educação Infantil. Estimular e estudar possibilidades de 
auxílio em pós-graduação stricto-senso para professores 
interessados em pesquisa; 

 
 

Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Articular a oferta de Educação Profissional com a Educação 
de Jovens e Adultos, proporcionando condições de 
desenvolvimento de escolaridade, objetivando a conclusão 
da Educação Básica; 

 
 

Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

 

P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 

12 - Formar, em nível de pós-
graduação, 50% (cinquenta por 
cento) dos professores da 
educação básica, até o último 
ano de vigência deste PME, e 
garantir a todos (as) os (as) 
profissionais da educação básica 
formação continuada em sua 

 
 
 
 
2025 

Propiciar a inclusão nas diretrizes curriculares dos cursos 
de formação de docentes, temas relacionados às 
problemáticas tratadas nos temas transversais, 
especialmente no que se referem à abordagem tais como: 
gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito 
mútuo, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, 
meio ambiente, saúde e temas locais; 

 
 
 

Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Estabelecer em parceria com a União e com o Estado, um 
amplo sistema interativo de educação à distância, 
utilizando-o inclusive para ampliar as possibilidades de 

 
 

Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 



Prefeitura Municipal de São Vicente 
Cidade Monumento da História Pátria 

Cellula Mater da Nacionalidade 
 

Secretaria de Educação 

área de atuação, considerando 
as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas 
de ensino. 

 
 
 
 
 

atendimento nos cursos presenciais, regulares ou de 
educação continuada; 

 Federal 

Promover, em parceria com a União e com o Estado, 
através das áreas do Trabalho e da Ciência e Tecnologia, a 
produção e difusão de formação de profissionais à 
distância; 

 
 

Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Aprimorar a capacitação de todos os docentes da Rede 
Pública em informática básica, internet e possibilitando o 
manuseio e aplicação pedagógica de televisão, vídeo e 
câmera; 

 
 

Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Estimular que todas as escolas de nível médio e as de 
Ensino Fundamental com mais de 50 (cinquenta) alunos, 
tenham acesso a computadores e conexões de internet, 
visando à apropriação de programas educativos, 
especialmente a produção de softwares educativos de 
qualidade; 

 
 

Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Fazer com que os professores conheçam e apliquem os 
diversos softwares educacionais como recursos 
pedagógicos, promovendo a integração desses recursos 
no projeto pedagógico da instituição; 

 
Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Propor a inclusão ou ampliar prioritariamente nas 
universidades públicas, a habilitação específica, em níveis 
de graduação e pós-graduação, de formação de 
professores para o atendimento educacional com 
especialização em Educação Especial; 

 
Até 2025 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Propor a inclusão nos cursos de formação de professores, 
nos níveis Médio, Superior e nos Institutos de Ensino 
Superior, conteúdos e disciplinas específicas para 
capacitação ao atendimento dos alunos com deficiência; 

 
Até 2025 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 
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P
A

R
TE
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Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 

13 - Valorizar os (as) 
profissionais do magistério das 
redes públicas de educação 
básica de forma a equiparar seu 
rendimento médio ao dos (as) 
demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o 
final do sexto ano de vigência 
deste PME. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Proporcionar formação profissional que assegure o 
desenvolvimento da pessoa do educador enquanto 
cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos, 
objeto de trabalho com os alunos e dos métodos 
pedagógicos que promovam a aprendizagem; 

 
 

Até 2020 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Fomentar um sistema de educação continuada que 
permita ao professor um crescimento constante de seu 
domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão 
crítica e da perspectiva de um novo humanismo; 

Anualmente  

Estabelecer jornada de trabalho organizada de acordo com 
a jornada dos alunos, concentrada num único 
estabelecimento de ensino e que inclua o tempo 
necessário para as atividades complementares ao trabalho 
em sala de aula; 

 
 

Até 2020 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Instituir salário condigno, competitivo, no mercado de 
trabalho, com outras ocupações que requerem nível 
equivalente de formação; 

 
Até 2020 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
 

Criar condições objetivas de formação em serviço para 
todos os níveis e modalidades de ensino, ampliando os 
espaços de trabalho pedagógico, de forma presencial e/ou 
a distância, oferecendo, assim condições para a reflexão da 
equipe escolar sobre as suas práticas pedagógicas. 

 
 

Até 2020 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
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P
A

R
TE

 B
 

Metas 
 

Prazo Estratégias Prazo em 
 ordem  
cronológica 

Previsões Orçamentárias 

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2020 

Priorizar o atendimento do Programa de Merenda Escolar 
fornecendo às escolas da Rede o indispensável suporte 
para que a merenda seja eficiente; 

 
Anualmente 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Garantir as políticas públicas de financiamento em parceria 
com o Estado e União, que possibilitem garantir o 
transporte escolar, incluindo à acessibilidade de 
portadores de necessidades especiais. (ABNT); 

 
Até 2020 

 
Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Fortalecer a previsão de suportes financeiros as metas 
constantes deste Plano Municipal de Educação, nos 
próximos 10 (dez) anos; 

 
Até 2025 

Previsão na LOA e no PPA 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Incrementar o atendimento escolar específico para quem 
não teve acesso ao Ensino Fundamental na idade própria, 
investindo em programas de apoio, em função da 
demanda da EJA; 

 
 

Anualmente 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
Parceria com o Governo 

 Federal 

Garantir os recursos destinados à Educação Especial, 
viabilizando parcerias com a área de Saúde, Assistência 
Social e Trabalho e previdência em todos os níveis de 
ensino; 

 
 

Anualmente 

Incluir na previsão da LOA e 
 no PPA 2018/2021 

Parceria com o Governo 
 Federal 

Dar continuidade e estimular parcerias envolvendo União e 
o Estado, para a manutenção de todas as modalidades da 
Educação Básica; 

 
Anualmente 

 
Previsão na LOA e no PPA 

 

Fortalecer o regime de colaboração com o Estado, 
mediante apoio técnico a consórcios intermunicipais com 
vistas à regulamentação seguindo as diretivas dos 
Conselhos Regionais de Educação, previstos na 
Constituição Federal; 

 
 

Até 2020 

 

Assegurar procedimentos para viabilizar a equidade entre 
os alunos e as escolas; 

Anualmente  

Garantir recursos para o trabalho docente do professor 
que atua na Educação Especial, inclusive para sua 

 
 

Anualmente 

 
Incluir na previsão da LOA e 

 no PPA 2018/2021 
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itinerância, considerando as exigências de sua atuação 
frente à inclusão escolar; 

 

Assegurar mecanismos de fiscalização e controle que 
garantam o rigoroso cumprimento do art. 212, da 
Constituição Federal, em termos de aplicação dos 
percentuais mínimos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino e do artigo 70 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em termos do 
que pode ser considerada despesa de manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 

 
 
 

Anualmente 

 

 


