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LEI Nº 1.277/2018 - DE 08 DE AGOSTO DE 2018 
“Dá nova redação ao Item V, do Anexo Único, do Plano Municipal de 

Educação, instituído por meio da Lei nº 1.194, de 09 de junho de 2015, 

e dá outras providências”. 

 

FERNANDO BARBERINO, Prefeito do Município de São João do Pau 

D’Alho, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são 

conferidas por lei, faz saber, que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou, e 

ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei. 

 

ARTIGO 1º)-Dá nova redação ao Item V, do Anexo Único, do Plano Municipal de 

Educação do Município de São João do Pau D’Alho, instituído pela Lei 

nº 1.194, de 09 de junho de 2015, que passa a viger com a seguinte 

redação: 

 

“ANEXO ÚNICO 
A que se refere ao artigo 2º  

 

I – INTRODUÇÃO ...........................................................................................- 

 

II – NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO.....................................................-  

 

III – MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA...................................................- 

 

IV – FINANCIAMENTO E GESTÃO.................................................................- 

 

V - METAS E ESTRATÉGIAS 

 

Meta 1: Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% 

da população de até 3 anos de idade até 2025 e 100% da população de 4 

e 5 anos de idade a partir de 2016. 
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Estratégias: 
1.1) Realizar, periodicamente, levantamento da demanda por creche para a 

população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta, priorizando o atendimento de crianças 

integrantes de família de baixa-renda cujos pais comprovem atividade 

laborativa. 

1.2) Proceder e acompanhar estudos de viabilidade de funcionamento da 

EMEI Mundo Pequenino em conformidade com padrões nacionais de 

segurança, de forma a garantir a ampliação e continuidade do atendimento 

qualitativo da Educação Infantil em âmbito municipal; 

1.3) Realizar obras necessárias à consecução da estratégia prevista no 

item anterior; 

1.4) Aderir a programa nacional de construção e reestruturação de escolas, 

bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria 

da rede física de escolas públicas de educação infantil; 

1.5) Submeter-se a processo de avaliação da educação infantil, quando 

realizado pelo governo federal, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro 

de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

1.6) Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da 

educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 

profissionais com formação superior e, conforme a quantidade de alunos e 

organização das turmas, suprir as unidades escolares com profissionais cujas 

atribuições, supervisionadas por docentes, destinem-se ao cuidado dos 

educandos; 

1.7) Elaborar, através do Conselho Municipal de Educação e em 

conformidade com padrões nacionais, padrões mínimos de infra-estrutura 

para o funcionamento adequado das instituições de educação infantil, que 

assegurem o atendimento das características das distintas faixas e das 

necessidades do processo educativo quanto a:  

1.7.1 Espaço interno com iluminação, insolação, ventilação, visão para o 

espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento 

sanitário; 
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1.7.2  Instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; 

1.7.3  Instalações para preparo e/ou serviço de alimentação; 

1.7.4  Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades 

conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da educação infantil 

incluindo o repouso, a expressão livre, o movimento e o brinquedo; 

1.7.5  Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

1.7.6  Adequação às características das crianças especiais; 

1.8) A partir da elaboração dos padrões mínimos a que se refere o item 

anterior, somente autorizar construção e funcionamento de instituições de 

educação infantil, públicas ou privadas, que atendam aos requisitos de 

infraestrutura definidos nos referidos padrões do FNDE/ FDE; 

1.9) Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e 

apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e 

assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 

3 (três) anos de idade; 

1.10) Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às 

faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional; 

1.11) Fomentar o atendimento das crianças do campo na educação infantil 

por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a 

nucleação de escolas e o deslocamento das crianças, de forma a atender às 

especificidades das comunidades rurais.  

 

Meta 2: Universalizar o ensino fundamental  (ciclo I) e colaborar com o 

governo estadual na universalização do Ciclo II do Ensino Fundamental 

e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até 2024. 

 

Estratégias: 
2.1. Participar de consulta pública nacional destinada à elaboração, pelo 

Ministério da Educação, de proposta de direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental; 

2.2. Aderir a mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) 

alunos (as) do ensino fundamental a serem instituídos pelo governo federal; 
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2.3. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 

2.4. Aderir, quando desenvolvidas pela União, a tecnologias pedagógicas 

que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das 

atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as 

especificidades da educação especial, das escolas do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas; 

2.5. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos 

culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre 

fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando 

ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural; 

2.6. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 

acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do 

estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

2.7. Manter a universalização do Ensino Fundamental, garantindo a 

permanência e aprendizagem de todos os alunos; 

2.8. 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 ausência e baixa frequência e 

garantir, em regime de colaboração, a frequência e o apoio à aprendizagem; 

2.9. Aderir a programas de aquisição de veículos para transporte dos 

estudantes do campo, com os objetivos de renovar e padronizar a frota rural 

de veículos escolares, reduzir a evasão escolar da educação do campo e 

racionalizar o processo de compra de veículos para o transporte escolar do 

campo, garantindo o transporte intracampo, cabendo ao sistema municipal 

reduzir o tempo máximo dos estudantes em deslocamento a partir de suas 

realidades; 

2.10 Aderir a tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, 

enriquecimento das atividades curriculares, ferramenta de apoio de 

aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas 

pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados no sistema de 

ensino; 
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2.11 Aderir a programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas 

públicas por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios de 

informática, sala de leitura, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de 

recursos humanos; 

2.12 Reorganizar o espaço escolar para fins de instalação de sala de 

leitura; 

2.13 Proceder à adequação estrutural do prédio escolar, substituindo e 

reparando a cobertura do pátio e áreas adjacentes; 

2.14  Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços 

educativos e equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, 

praças, parques, museus, teatros e cinema; 

2.15  Formalizar e executar o plano de ações articuladas dando 

cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica 

pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da 

gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e 

apoio escolar, ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e 

expansão da infraestrutura física da rede escolar; 

2.16  Aderir a programas destinados ao atendimento ao estudante, por meio 

de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde; 

2.17 Garantir políticas de combate à violência na escola e construção de 

uma cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a 

comunidade escolar; 

2.18 Assegurar, a todas as escolas públicas municipais, água tratada e 

saneamento básico; energia elétrica; acesso à rede mundial de computadores 

em banda larga de alta velocidade; acessibilidade à pessoa com deficiência; 

acesso a bibliotecas; acesso a espaços para prática de esportes; acesso a 

bens culturais e à arte; e equipamentos e laboratórios de ciências. 

 

Meta 3: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 

3o (terceiro) ano do ensino fundamental. 
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Estratégias: 

3.1) Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias 

desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) 

professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de 

garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

3.2) Participar de processos nacionais de avaliação nacional periódicos e 

específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano e 

criar instrumentos de avaliação e monitoramento próprios; 

3.3) Estruturar o ensino fundamental em ciclos de dois anos com vistas a 

sistematizar os processos de avaliação cíclica e escalonada de aprendizagem.  

3.4) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 

práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam 

a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), 

consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

3.5) Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores 

(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a 

articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de 

formação continuada de professores (as) para a alfabetização. 

 

Meta 4: Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% 

(cinquenta) por cento nas escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) matriculados 

na rede municipal de ensino. 
 

Estratégias: 
4.1. Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública 

em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, 

passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano 
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letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 

escola; 

4.2. Aderir a programa de construção de escolas com padrão arquitetônico 

e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 

prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 

vulnerabilidade social; 

4.3.  Aderir a programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas 

públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, 

inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como 

da produção de material didático e da formação de recursos humanos para a 

educação em tempo integral; 

4.4. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços 

educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 

comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 

planetários; 

4.5. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 

combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais; 

4.6. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas 

as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 

Meta 5: Buscar 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 municipais para o IDEB: 
 

IDEBs observados e Metas para rede Municipal – São João do Pau D’Alho 

Ensino 

Fundamental 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais  5.5 5.2 5.4   5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 7.0 

Anos Finais 4.8 4.9 5.4 5.2 4.2 4.3 4.6 5.0 5.4 5.6 5.9 6.1 

 

Estratégias: 
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5.1. Adotar, conforme pactuação interfederativa incentivada pela União, 

diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 

currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

(as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e local; 

5.2. Garantir e fomentar o cumprimento das metas relacionadas à 

Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e suas modalidades, ao Magistério 

da Educação Básica previstas neste Plano Municipal de Educação. 

 

Meta 6: Universalizar, para a população em idade escolar 

correspondente à Educação Infantil e ao ensino fundamental, o 

atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 

salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

 

Estratégias: 
6.1. Contabilizar, para fins de repasse do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, as matrículas dos estudantes da educação regular da 

rede pública que recebem atendimento educacional especializado 

complementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação 

básica regular; e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais 

atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no11.494, 

de 20 de junho de 2007; 
6.2. Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do 

atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 

(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, 
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de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 
6.3. Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e 

fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 

atendimento educacional especializado nas escolas urbanas e do campo; 
6.4. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos 

(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação 

básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a 

família e o aluno; 
6.5. Desenvolver programas suplementares que promovam a 

acessibilidade nas unidades escolares municipais, para garantir o acesso e a 

permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação 

arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de 

material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, 

ainda, no contexto escolar público municipal, a identificação dos (as) alunos 

(as) com altas habilidades ou superdotação; 
6.6. Garantir a disponibilização de profissionais habilitados no ensino da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS aos (às) alunos (as) surdos e com 

deficiência auditiva matriculados na rede municipal de ensino; 
6.7. Garantir a oferta de educação inclusiva e promover a articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado; 
6.8. Promover a ampliação das equipes de profissionais da educação para 

atender demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento 

educacional especializado e, conforme parecer de equipe multidisciplinar,   

profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, 

guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente 

surdos, e professores bilíngues; 
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6.9. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a 

ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino; 
6.10. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a 

ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático 

acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno 

acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculados na rede pública de ensino; 
6.11. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos (às) 

alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação matriculados na rede municipal de ensino; 
6.12.  Promover a alfabetização das pessoas com deficiência matriculadas 

na rede municipal de ensino, considerando as suas especificidades; 
6.13. Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. 

 

Meta 7: Elevar progressivamente a taxa de alfabetização da população 

com 15 (quinze) anos para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco 

décimos inteiros por cento) objetivando, até o final da vigência deste 

PME, erradicar o analfabetismo absoluto no município e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
 

Estratégias: 
7.1. Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os 

que não tiveram acesso à educação básica na idade própria; 
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7.2. Realizar diagnóstico, em regime de colaboração com o Estado, dos 

jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para 

identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 
7.3. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia 

de continuidade da escolarização básica; 
7.4. Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e 

adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração com o Estado 

e em parceria com organizações da sociedade civil; 
7.5. Aderir a processo de avaliação nacional que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 
7.6. Executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de 

jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, 

alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento 

gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde; 
7.7. Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 

empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a 

compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas 

com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos; 
7.8. Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as 

necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação 

do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades 

recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de 

valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos 

e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

 

Meta 8: Colaborar com os governos estadual e federal para ofereçam no 

mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, inclusive a oferecida de forma 

integrada à Educação de Jovens e Adultos. 

 

Estratégias: 
8.1. Pleitear junto ao Estado a expansão da oferta de educação profissional 

técnica de nível médio, incluída a integrada à educação de jovens e adultos, 
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na rede pública estadual de ensino; 

8.2.  Desenvolver programas para a oferta da Educação de Jovens e 

Adultos do Ensino Fundamental integrada à Educação Profissional na rede 

municipal de ensino; 

8.3. Pleitear junto a União a inclusão do município no Programa de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, visando a instalação de 

unidade federal; 

8.4. Atuar junto às demais esferas da federação para o desenvolvimento de 

políticas de formação técnica de nível médio para profissionais da Educação 

Básica a que se refere o inciso III do artigo 61 da Lei Federal nº 9.394/96. 

8.5. Buscar a implantação de cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, inclusive cursos articulados com a educação de jovens e 

adultos; 

8.6. Fomentar a implantação e/ou expansão da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a distância, 

com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação 

profissional pública e gratuita; 

8.7. Atuar junto ao Estado para ampliação da oferta de programas de 

reconhecimento de saberes para fins da certificação profissional em nível 

técnico; 

8.8. Intervir junto às entidades privadas de formação profissional vinculadas 

ao sistema sindical para a oferta de matrículas gratuitas de educação 

profissional técnica de nível médio; 

8.9. Incentivar o atendimento do ensino médio integrado à formação 

profissional para os povos do campo de acordo com os seus interesses e 

necessidades; 

8.10. Fomentar a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos 

de educação profissional; 

8.11.  Além dos cursos articulados com a EJA, buscar a implantação de 

outros cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. 

 

Meta 9: Colaborar para a universalização, até 2016, do atendimento 

escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e 
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elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

Estratégias: 
9.1. Colaborar para a universalização do atendimento escolar para toda a 

população de 15 a 17 anos até 2016, bem como a elevação, até 2023, da taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para 85% nesta faixa etária;  

9.2. Colaborar e verificar junto ao Estado a existência de programas e 

ações de correção de fluxo do ensino médio por meio de acompanhamento 

individualizado do estudante com rendimento escolar defasado e pela adoção 

de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de 

recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar 

de maneira compatível com sua idade; 

9.3. Auxiliar o Estado no trabalho de expansão das matrículas de ensino 

médio integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades 

das populações do campo; 

9.4. Estimular a expansão do estágio para estudantes da educação 

profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, preservando-se 

seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do estudante, visando 

ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional, à 

contextualização curricular e ao desenvolvimento do estudante para a vida 

cidadã e para o trabalho; 

9.5. Colaborar na busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, 

em parceria com as áreas da assistência social e da saúde; 

9.6. Auxiliar a implementação de políticas de prevenção à evasão motivada 

por preconceitos e discriminação à orientação sexual ou à identidade de 

gênero, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 

9.7. Auxiliar a implementação de políticas, dentro e fora da escola evitando 

qualquer tipo de preconceitos e discriminação sexual ou a identidade de 

gênero, criando rede de proteção contra evasão e outras formas associadas 

de exclusão; 

9.8. Colaborar no fomento de programas de educação de jovens e adultos 

para a população urbana e do campo na faixa etária de 15 a 17 anos, com 
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qualificação social e profissional para jovens que estejam fora da escola e 

com defasagem idade-série; 

9.9. Fazer a chamada, no prazo de 1 (um) ano, em parceria com o Estado 

e comunidade, da população em idade escolar que não ingressou ou não 

concluiu o Ensino Médio; 

9.10. Reivindicar do Estado melhorias nas escolas estaduais, sempre que a 

medida se fizer necessária; 

9.11. Incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e 

melhoria das condições de funcionamento da escola. 

 

Meta 10: Fomentar a matrícula e frequência dos munícipes a cursos de 

nível superior e de especialização lato e stricto sensu, intervindo junto 

aos demais entes da federação para a ampliação da oferta, como forma 

de colaborar para o cumprimento das metas elencadas pelo Plano 

Nacional de Educação no âmbito do Ensino Superior. 
 

Estratégias: 
10.1. Criar mecanismos de incentivo para que as matrículas sejam 

realizadas, preferencialmente, em cidades contíguas;  

10.2. Desenvolver mecanismos para que os profissionais do magistério da 

educação básica municipal obtenham formação específica, no mínimo, de 

nível superior em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam; 

10.3. Ofertar, quando necessário e possível, meios de acesso aos cursos 

instalados em outras cidades da região; 

10.4. Reivindicar do Estado a instalação de cursos superiores de tecnologia 

no Município ou em Municípios da região; 

10.5. Articular-se com instituições de ensino superior instaladas na região 

para que ofereçam cursos de capacitação e extensão para profissionais da 

sociedade em geral, bem como para que atuem junto aos produtores rurais e 

pequenos e médios empresários, objetivando difundir novas técnicas de 

administração e de produção; 

10.6. Garantir, através de parcerias com instituições de educação superior 
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públicas e privadas, a oferta de cursos de extensão, para atender às 

necessidades da educação continuada de adultos, com ou sem formação 

superior; 

10.7. Estabelecer com as instituições instaladas na região programas de 

incentivo para que a população do município possa cursar o ensino superior. 

 

Meta 11: Valorizar os profissionais do Magistério da Educação Básica 

pública municipal, assegurando, no prazo de 2 (dois) anos, a revisão e 

adequação do plano de Carreira, observando, dentre outros, o incentivo 

à formação continuada. 
 

Estratégias: 
11.1. Observar, na elaboração ou adequação do Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de 

Educação; 

11.2. Cumprir as disposições da Lei Federal nº 11.738/08 no que for 

pertinente à jornada de trabalho e piso salarial dos profissionais do magistério 

público da educação básica municipal; 

11.3. Incentivar a formação em nível de pós-graduação visando atingir 100% 

(cem por cento) dos servidores do quadro do magistério público municipal até 

o último ano de vigência deste PME; 

11.4. Aperfeiçoar os programas de formação continuada dos integrantes das 

classes de docentes e de suporte pedagógico do Quadro do Magistério 

Público Municipal; 

11.5. Prever, nos planos de carreira, licenças remuneradas para qualificação 

profissional em nível de pós-graduação stricto sensu; 

11.6. Desenvolver políticas locais de incentivo à formação e valorização dos 

profissionais da educação, buscando ampliar as possibilidades de formação 

em serviço; 

11.7. Desenvolver ações que favoreçam a capacitação e aperfeiçoamento 

profissional dos docentes para atuação na Alfabetização, na Educação 

Especial e na Educação de Jovens e Adultos;  
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11.8. Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o 

rendimento médio do profissional do magistério do rendimento médio dos 

demais profissionais com escolaridade equivalente; 

11.9. Participar de fóruns permanentes com representação dos órgãos 

governamentais e dos trabalhadores em educação para acompanhamento da 

atualização progressiva do valor do piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica; 

11.10. Acompanhar a evolução salarial por meio de indicadores obtidos a 

partir da pesquisa nacional por amostragem de domicílios periodicamente 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

11.11. Aperfeiçoar avaliação de desempenho para fins de estágio probatório e 

aquisição de estabilidade de modo a verificar com profundidade a capacidade 

do servidor para permanecer no serviço público. 

 

Meta 12: Estabelecer, no prazo de 2 (dois) anos, legislação específica 

que regulamente a gestão democrática no sistema municipal de ensino, 

respeitando-se a legislação nacional. 
 

Estratégias: 
12.1. Aprovar legislação específica que regulamente a gestão democrática 

na área de abrangência do município, respeitando-se a legislação nacional, e 

que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de 

escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação 

da comunidade escolar; 

12.2. Estabelecer programas municipais ou aderir a programas federais de 

apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de 

alimentação escolar, do conselho municipal de educação e aos (às) 

representantes educacionais dos demais conselhos de acompanhamento de 

políticas públicas, garantindo a esses colegiados, condições regulares de 

funcionamento; 

12.3. Informatizar os serviços de apoio das secretarias e conectá-las em 

rede, com a Secretaria de Educação, criando um sistema de informação e 

mailto:gabinete@paudalho.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PAU D’ ALHO 
Paço Municipal “Olívio Rigotto” 

C.N.P.J. 44.919.314/0001-68 – Insc. Est. 641.053.034.111 
Av. Evaristo Cavalheri, 281–CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1210 – FAX 3857-1164 -São João do Pau D’Alho- SP 

E-mail: gabinete@paudalho.sp.gov.br    
 

 
 

17 

estatísticas educacionais permanente, para auxiliar no planejamento e 

avaliação. 

12.4. Manter programa de formação inicial e continuada para o pessoal 

técnico do Departamento de Educação; 

12.5. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução 

democrática de suas propostas pedagógica;. 

12.6. Garantir a continuidade do sistema de avaliação do rendimento dos 

alunos, através da aplicação de avaliações internas, da Prova Brasil/IDEB, 

Saresp/IDESP, alcançando as metas de desempenho estabelecidas; 

12.7. Garantir a participação da comunidade escolar nos Conselhos de 

Escola e equivalentes; 

12.8. Estimular a formação e o fortalecimento de grêmios estudantis e 

associações de pais ou equivalente, assegurando-se lhes, inclusive, espaços 

adequados e condições de funcionamento nas escolas e no Departamento 

Municipal de Educação, e fomentando a sua articulação orgânica com os 

conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

12.9. Executar os planos de ações articuladas já formalizados, dando 

cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica 

pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da 

gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e 

apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos 

e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escola; 

12.10. Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante 

transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a 

participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos 

recursos, visando à ampliação e transparência e também ao efetivo 

desenvolvimento da gestão democrática; 

12.11. Aderir aos programas de formação de diretores e gestores escolares 

eventualmente instituídos pelo Ministério da Educação, bem como aderir a 

prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos 

para o provimento dos cargos;  

12.12. Construir, como centro facilitador da atuação dos órgãos colegiados e 

da administração Municipal da Educação, no prazo de 2 (dois) anos, prédio 
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destinado à instalação do Departamento Municipal de Educação; 

12.13. Aprovar legislação específica que regulamente a gestão democrática 

na área de abrangência do município, respeitando-se a legislação nacional, e 

que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de 

escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação 

da comunidade escolar; 

12.14. Informatizar os serviços de apoio das secretarias e conectá-las em 

rede, com a Secretaria de Educação, criando um sistema de informação e 

estatísticas educacionais permanentes, para auxiliar no planejamento e 

avaliação. 

 

Meta 13: Aplicar de forma transparente e eficaz os recursos públicos 

vinculados constitucionalmente à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

 

Estratégias: 
13.1. Estimular o fortalecimento dos mecanismos e instrumentos que 

promovam a transparência e o controle social na utilização dos recursos 

públicos aplicados em educação; 

13.2. Auxiliar a União na definição do custo aluno-qualidade da educação 

básica à luz da ampliação do investimento público em educação; 

13.3. Desenvolver e acompanhar regularmente indicadores de investimento 

e tipo de despesa per capita por aluno em todas as etapas da educação 

pública; 

13.4. Assegurar o cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, com 

referência ao cumprimento do dispositivo quanto à aplicação mínima de 25% 

na Educação; 

13.5. Garantir o correto funcionamento do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; 

13.6. Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos 

dez anos, a previsão do suporte financeiro às metas constantes neste Plano; 

13.7. Promover a autonomia financeira das escolas mediante repasses de 
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recursos, diretamente aos estabelecimentos públicos de ensino, a partir de 

critérios objetivos, para pequenas despesas e cumprimento de sua proposta 

pedagógica; 

13.8. Estabelecer parcerias com setores produtivos, organizações não 

governamentais e instituições públicas no financiamento de cursos da 

educação profissional e de jovens e adultos; 

13.9. Assegurar melhoria das condições gerais de trabalho e de 

remuneração dos profissionais da educação e de apoio escolar; 

13.10. Aprimorar o cumprimento da Lei Federal n.º 11.947, de 16 de junho 

de 2009 que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 

Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as 

Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 

11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 

2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei 8913, de 12 de julho de 1994. 
 

VI – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO..................................-“ 

 

ARTIGO 2º)-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

. 

Prefeitura Municipal de São João do Pau D’Alho, aos oito (08) dias do 
mês de agosto de dois mil e dezoito (2018). 

       

 

FERNANDO BARBERINO 
Prefeito Municipal 

 
REGISTRADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO 
NA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA. 
 
 

José Dinael Perli 
Assessor de Gabinete 
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