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APRESENTAÇÃO

Em 2014, foi publicado o novo Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº
13.005 de 25 de junho de 2014, que estabelece 20 metas e 253 estratégias para serem
cumpridas até 2024, contendo também um novo formato e a obrigatoriedade aos
municípios de elaboração ou alinhamento de seus Planos Municipais de Educação,
no prazo de um ano, após a publicação da Lei que instituiu o Plano Nacional de
Educação - PNE.
Com essa demanda, o Município de Alumínio instituiu o Plano Municipal de
Educação, por meio de processo democrático, conforme dispõe a lei, sendo
formalizado com publicação da Lei nº 1.785, de 23 de junho de 2015, com vigência
de 10 (dez) anos.
Atendendo a necessidade de monitoramento e avaliação do PME foi instituída
uma Comissão coordenadora. As duas últimas composições da comissão foram
nomeadas por meio das seguintes Portarias: nº 199/2016 e nº 177/2017.
Este relatório “Versão Preliminar”, apresenta análise de realização das 20
metas e com 117 estratégias, distribuídas em onze eixos:
● Eixo Educação Infantil.
● Eixo Ensino Fundamental.
● Eixo Educação Infantil e Ensino Fundamental.
● Eixo Ensino Médio.
● Eixo Educação Profissional.
● Eixo Educação de Jovens e Adultos.
● Eixo Educação Especial.
● Eixo Educação Superior.
● Eixo Valorização dos Profissionais da Educação.
● Eixo Gestão Democrática.
● Eixo Financiamento da Educação.
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1. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

O Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Alumínio, aprovado por
meio da Lei Municipal nº 1.785, de 23 de junho de 2015, foi coordenado pela
Diretoria do Departamento Municipal de Educação de Alumínio e pelos membros da
Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação e Equipe
Técnica (nomeados pela Portaria nº 177/2017), formadas por representantes da
Representantes do Poder Executivo - Departamento Municipal de Finanças;
Representantes do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos; Representantes
do Departamento Municipal de Educação; Representantes da Assessoria Técnica
Pedagógica do Departamento Municipal de Educação; Representantes dos Gestores
das Unidades Escolares Municipais; Representantes de Docentes das Unidades
Escolares Municipais; Representantes de pais ou responsáveis de alunos da Rede
Municipal

de

Ensino;

Representantes

da

Sociedade

Civil

Organizada;

Representantes do Conselho Municipal de Educação; Representantes do Conselho
Municipal CACS/FUNDEB; Representante do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar; Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente; Representantes do Conselho Tutelar; Representantes da Câmara
Municipal; Representantes de Gestores das Unidades Escolares Estaduais;
Representantes de Docentes das Unidades Escolares Estaduais; Representantes de
Discentes da Rede Estadual de Educação; Representantes de Pais ou Responsáveis
de alunos da Rede Estadual de Educação e Representantes do Ensino Superior,
Técnico e Profissionalizante.
Em observância ao princípio da gestão democrática e participativa, disposto
nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 1988, os indicados para formação
da Comissão foram convocados, a reunir-se no Auditório “Paulo Berger”, no Paço
Municipal, para realização de evento no dia 31 de maio de 2017, onde foram
apresentados pela Diretora do Departamento Municipal de Educação, Profª Andréia
Juliana Pires, os objetivos do monitoramento e avaliação do Plano Municipal de
Educação, bem como as atribuições dos membros da comissão, ressaltando a
importância da causa. Evento este que culminou na assinatura do “termo de aceite”
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pelos indicados para compor a comissão, com posterior formalização por meio da
Portaria nº 177/2017.
Foram realizadas reuniões, com leitura, monitoramento e avaliação das metas e
estratégias do Plano Municipal de Educação1, no tocante a avanços ou retrocessos
das metas e estratégias estabelecidas em 2015, tendo como base o momento de sua
publicação, até o atual momento, sendo realizado registro das observações feitas pela
equipe técnica de trabalho.
Foi realizada ainda análise seguindo a ordem cronológica das metas, bem
como das estratégias e, para cada estratégia analisada foi realizada verificação, para
posterior enquadramento de acordo com os seguintes critérios:
Meta atendida, em andamento, ou não iniciada, pois, esta classificação se
traduz em dados relevantes ao processo de monitoramento e avaliação do Plano.
Cada reunião culminou com o registro da ata, onde foram relatados os
trabalhos desenvolvidos. Logo após, foram elaboradas as notas técnicas com intuito
de promover mudanças no texto das metas e estratégias, quando necessário.
Em caso de dúvidas ou falta de dados para avaliação das metas e estratégias, o
Departamento Municipal de Educação, com vistas a busca ativa, direcionou os
trabalhos por meio de emails, ofícios e/ou buscou in loco as informações necessárias.

2.
METAS DO PLANO
OBSERVADAS NO PERÍODO

I.

MUNICIPAL

DE

EDUCAÇÃO

Eixo Educação Infantil

Meta no 1 – Melhorar o atendimento na modalidade educação infantil e
garantir o acesso à creche para 50% das crianças com até 3 anos de idade e escolas
de ed. Infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos de idade.

1

Conforme cronograma da agenda de trabalho - Anexo 1.
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Indicador no 1A
META PREVISTA
PARA O PERÍODO
(2025)

Descrição do indicador
META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

44%

Censo Demográfico 2010 – IBGE
SEAD – Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados

DADO
MUNICÍPAL

44%

SED – Secretaria Escolar Digital

Informações relevantes:
Meta prevista até
2025 – 50%

495

População de
Alumínio na
faixa etária de 03 anos
998

Número de
crianças 0-3 anos
matriculadas na
Rede Municipal
217

Quadro comparativo: monitoramento anterior – Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
Meta alcançada em 2014
32,4%

Meta alcançada 2016
44%

Descrição do indicador

Indicador no 1B
META PREVISTA
PARA O PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

100%

Censo Demográfico 2010 – IBGE
SEAD – Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados

DADO
MUNICÍPAL

100%

SED – Secretaria Escolar Digital

Informações relevantes:
Meta prevista até
2025 – 100%

498

População de
Alumínio na
faixa etária de 45 anos
498
9

Número de
crianças de 4-5
matriculadas na
Rede Municipal
515
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Quadro comparativo: monitoramento anterior – Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
Meta alcançada em 2014

Meta alcançada
2016-2017
100%

97,2%

ESTRATÉGIAS

no 1.1

no 1.2

PRAZO DA
DESCRIÇÃO DA
PREVISÕES
ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIA
ORÇAMENTÁRIAS
(se possuir)
Manter e ampliar,
em regime de
colaboração
e
respeitadas
às
normas
de
acessibilidade, o
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.
Preservar
as
especificidades da
educação infantil
na organização da
rede
municipal,
garantindo
o
atendimento
da
criança de 0 (zero)
a 5 (anos) em
estabelecimentos
que atendam a
parâmetros
nacionais
de
qualidade, e a
articulação com a
etapa
escolar
seguinte, visando
ao ingresso do (a)
aluno (a) de 6
(seis) anos de
idade no ensino
fundamental.
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- LDO – Lei de

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Em andamento

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Brasil Carinhoso

Realizada
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2020

no 1.3

nº 1.4

nº 1.5

Elaborar plano de
acompanhamento
e
o
monitoramento do
acesso
e
da
permanência das
crianças
na
educação infantil,
em especial dos
beneficiários de
programas
de
transferência de
renda,
em
colaboração com
as famílias e com
as Diretorias de
Assistência
Social, Saúde e
órgãos públicos
de proteção as
infância até o
quinto ano de
vigência
deste
Plano.

Realizada

Estimular,
preferencialmente,
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.

Em andamento

O município, com
a colaboração da
União e do Estado
de São Paulo,
realizará
e
publicará, a cada
ano, levantamento
da
demanda
manifesta
por
educação infantil
em creches e préescolas,
como
forma de planejar
e
verificar
o

Em andamento
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atendimento.
2020

nº 1.6

nº 1.7

nº 1.8

nº 1.9

2019

nº 1.10

2015

nº 1.11

Ampliar a oferta
de creches para
outros bairros do
município até o
quinto ano de
vigência deste
Plano
Realizar
concursos
para
Auxiliares
de
Desenvolvimento
Infantil e para
Professores
da
Educação Infantil
sempre
que
necessário.

Realizada

Garantir
o
pagamento
referente ao piso
salarial
profissional
do
magistério
aos
profissionais que
atuam
na
educação infantil.

Em andamento

Garantir
a
formação
continuada
dos
profissionais que
trabalham
na
educação infantil.
Através do Plano
de
Ações
Articuladas
solicitar
ao
Governo Federal a
construção
de
uma escola de
educação infantil
até 2019.

Realizada

Solicitar através
do
Plano
de
Ações Articuladas
a construção de
creches em outros
bairros
do
município
até
2015.

Realizada
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Realizada
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Descrição de análise da meta, por estratégia
1.1-

Em andamento. Com o objetivo de verificar as necessidades das

escolas foi elaborado diagnóstico, por meio do PAR.
1.2-

Realizada, por meio de Formação específica para os professores de

educação infantil, atenção e monitoramento, priorizando a transição da educação
infantil para o Ensino Fundamental por parte da Supervisão.
1.3-

Realizada, por meio do monitoramento da acessibilidade e

permanência nas escolas de educação infantil, realizados pelo “Programa Criança
Feliz”, no qual a Supervisora de Educação Infantil é membro atuante. Além disso, o
departamento atribuiu a uma professora a função de coordenar o Programa “Bolsa
Família”, ações articuladas com o Departamento de Desenvolvimento Social. Além
de ministrar aulas para os alunos beneficiários deste programa.
1.4-

Realizada. Atualmente existe uma creche que atende 160 crianças de

0-3 anos integralmente. Para o ano de 2017 está prevista a inauguração de mais uma
creche para atender 80 crianças, atendendo a demanda manifesta em período
integral.
1.5-

Em andamento.

1.6-

Realizada. Atualmente existem dois projetos em execução, para

construção de duas Creches, a fim de atender os bairros do munícipio de Alumínio,
sendo um por meio de Parceria com o Governo do Estado.
1.7-

Realizada. Existe atualmente concurso edital 2016, que prevê os dois

cargos, porém, dada a insuficiência de aprovados no concurso em questão está em
andamento concurso público, para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
– ADI.
1.8

- Em andamento, em relação ao piso salarial, porém, Auxiliar de

Desenvolvimento Infantil – ADI - está inclusa no Plano de Carreira.
1.9

- Realizada, por meio de oficinas de Formação e HTPC – Hora de

Trabalho Pedagógico Coletivo - formativo;
1.10 – Realizada.
1.11- Realizada. Foi informado no diagnóstico do SIMEC – Sistema Integrado
de Monitoramento Execução e Controle, a necessidade de novas creches.
13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.
CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57
e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

Atualmente estamos aguardando análise do FNDE – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.

II. Eixo Ensino Fundamental
Meta 2 – Garantir a matrícula de 100% das crianças de 6 (seis) a 14 (catorze)
anos no Ensino Fundamental e 95% delas concluindo a etapa na idade certa.

Indicador no 2A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

100%

Censo Demográfico 2010 – IBGE

DADO
MUNICÍPAL

100%

SED – Secretaria Escolar Digital

Informações relevantes:
Meta prevista até
2025 – 100%

2232

População de
Alumínio na
faixa etária de 614 anos
2232

Número de
crianças 6-14
matriculadas na
Rede Municipal
2210

Informações complementares:
- segundo pesquisa realizada pelo Grupo Votorantim (2017), tendo como
Fonte: Todos Pela Educação, 2015, o percentual de abandono é de 1,4%. Logo, estamos
garantindo 100% das matrículas, no entanto, em razão do percentual de abandono temos
2210 matriculados.

Quadro comparativo: monitoramento anterior – Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
Meta alcançada em 2014

Meta alcançada
2016-2017
100%

98,8%
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Indicador no 2B

META
PREVISTA PARA
O PERÍODO
(2025)

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

86%

Censo Demográfico 2010 – IBGE
SEAD – Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados

DADO
MUNICÍPAL

86%

SED – Secretaria Escolar Digital

Informações relevantes:
Meta prevista
até 2025 – 95%

218

Número de
crianças
matriculadas no
ensino fund.
(final do ciclo)
229

Percentual de
reprovação

Percentual de
aprovação

14% (32)

86% (197)

Quadro comparativo: monitoramento anterior – Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php

Meta alcançada em 2014
57,9%

Meta alcançada
2016-2017
86%

Obs.: veja-se nota técnica nº 2.

ESTRATÉGIAS

no 2.1

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Criar em parceria com as
unidades
escolares
mecanismos
para
o
acompanhamento
individualizado
dos
alunos
do
Ensino
Fundamental.

- LDO – Lei de Diretrizes

15

Orçamentárias
- LOA – Lei Orçamentária
Anual
- Bolsa Família
- Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar
– PNATE
- Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD
- Educação Digital

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.
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no 2.2

no 2.3

nº 2.4

nº 2.5

Fortalecer
o
acompanhamento e o
monitoramento
do
acesso, da permanência e
do
aproveitamento
escolar dos beneficiários
de
programas
de
transferência de renda,
bem como das situações
de
discriminação,
preconceitos e violências
na escola, visando ao
estabelecimento
de
condições
adequadas
para o sucesso escolar
dos
alunos,
em
colaboração com as
famílias e com órgãos
públicos de assistência
social, saúde e proteção à
infância, adolescência e
juventude;

Em andamento

Promover busca ativa de
crianças e adolescentes
fora da escola, em
parceria com órgãos
públicos de assistência
social, saúde e proteção à
criança, adolescência e
juventude
utilizando
inclusive
fichas
de
cadastramento
das
famílias nos territórios
das Unidades de Saúde,
interlocução
com
o
Conselho
Tutelar
e
divulgação de serviço de
ouvidoria
para
encaminhar
denúncias
sobre
crianças
e
adolescentes fora da
escola.

Realizada

Desenvolver tecnologias
pedagógicas que
combinem, de maneira
articulada, a organização
do tempo e das
atividades didáticas entre
a escola e o ambiente
comunitário.
Promover a relação das
escolas com instituições
e movimentos culturais,
a fim de garantir a oferta

Em andamento

16

Realizada
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2017

nº 2.6

nº 2.7

nº 2.8

2020

nº 2.9

nº 2.10

regular de atividades
culturais para a livre
fruição dos alunos dentro
e fora dos espaços
escolares, assegurando
ainda que as escolas se
tornem polos de criação
e difusão cultural.
Implantar até 2017, o
acompanhamento para
desenvolvimento
cognitivo aos alunos com
dificuldade
de
aprendizagem.
Incentivar a participação
dos pais e responsáveis
no acompanhamento das
atividades escolares dos
filhos por meio do
estreitamento
das
relações entre as escolas
e as famílias, promovido
principalmente
em
ambientes
plenamente
democráticos
e
formativos.
Disciplinar, no âmbito
das
escolas,
a
organização flexível do
trabalho
pedagógico,
incluindo adequação do
calendário escolar de
acordo com a realidade
local considerando a
identidade cultural do
município.
Através do Plano de
Ações Articulares (PAR)
solicitar a construção de
uma escola para Ensino
Fundamental até o ano
de 2020, com adequação
do espaço e mobiliário
para os alunos desta
faixa
etária.
Salas
ambientes por disciplina
para melhor trabalhar os
conteúdos.
Criar mecanismos para
diminuir as faltas dos
professores efetivos.
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Realizada

Realizada

Realizada

Em andamento

Em andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.
CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57
e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

Descrição de análise da meta, por estratégia

2.1- Realizada. Os alunos da Rede são acompanhados pelas supervisoras de
ensino, por meio de monitoramento individualizado, realizado em cada escola, sendo
o registro dos dados disponibilizados aos pais pelo Sistema ETI.
2.2- Em andamento. O Departamento Municipal de Educação monitora e
acompanha o aproveitamento escolar e a permanência dos alunos da rede, com
consultas frequentes aos sistemas GDAE e ETI, com parcerias dos órgãos públicos,
tais como: Conselho Tutelar, Assistência Social, Saúde e Proteção a Criança e
Adolescente. São atendidos atualmente na rede, 176 alunos no período integral na
Escola “José Jesus Paes”, onde são ministradas aulas de Apoio na aprendizagem,
Artes, Nutrição, Ed. Física, Capoeira e Musicalização. Em relação aos de
transferência de renda é disponibilizado um professor para coordenação e monitoria
da frequência e o aproveitamento escolar destes alunos.
2.3- Realizada. A busca ativa é realizada regularmente por uma pessoa própria
do Departamento Municipal de Educação, ação articulada com outros órgãos
consultivos. Existe o canal de ouvidoria disponibilizado no site oficial da Prefeitura
de Alumínio, canal específico de comunicação junto aos munícipes.
2.4- Em andamento. Há o Sistema informatizado ETI.
2.5- Realizada. Temos desenvolvido as seguintes parcerias, a saber: a) Escola
de Música “Enoque da Silva”; b) CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias,
com promoção de peças teatrais com exposição no ônibus BUZUM (teatro
educativo) e “Viagem Literária” (autor literário apresenta sua obra); c) Projeto
“Estrada para Cidadania”, que atende os alunos do 4º (170 alunos) e 5º (186 alunos)
anos da rede do Ensino Fundamental, com premiação ao final do projeto.
2.6- Realizada. Vem sendo implementadas ações de Capacitação dos
Docentes; Realização de Planejamento de Estratégias e ainda, criação de novos
Projetos que atendam os alunos com Dificuldades de Aprendizagem. Atualmente são
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atendidos 122 alunos no “Contraturno”, da Rede Municipal de Ensino (3º 5º e 7º
anos), com previsão de ampliação em 2018 para as demais séries ainda não
atendidas.
2.7- Realizada. Panorama atual: Reuniões de Pais e Mestres realizadas pelas
escolas, sistema “Radar Escolar”, que prevê o acompanhamento dos alunos por suas
famílias, por meio do Sistema ETI e do Sistema EDUQ MAIS e avaliação
participativa por parte da comunidade, além de atendimento de aulas
extracurriculares para 170 alunos da Escola localizada na zona rural.
2.8- Realizada. Elaboração do calendário escolar, em conformidade com as
especificidades da identidade cultural do município (dando-se voz ao Conselho
Municipal de Educação em sua constituição), prevendo a programação das
atividades culturais, o aniversário da cidade (danças, desfile cívico, festas juninas e
julinas, festa da primavera e o Festival de Dança no final do ano, com participação
dos alunos e comunidade), dando-se voz ao Conselho Municipal de Educação em
sua Constituição.
2.9- Em andamento. A atual gestão irá solicitar junto ao PAR.
2.10- Em andamento. Como mecanismos de implementação, desta estratégia,
foi instituída a “Comissão de Avaliação de Progressão dos Profissionais da Área da
Educação” (Decreto n.º 1.787, de 23 de Fevereiro de 2017), tendo como atribuição
proceder a estudos de avaliação da evolução salarial por títulos, e de desempenho e
assiduidade dos profissionais da área da educação, nos termos disposto nos capítulos
III, IV, V e VI da Lei complementar nº 01, de 22 de setembro de 2011). É realizado
o controle de faltas, a cada triênio, com previsão de bonificação para os professores
efetivos, cujas faltas não ultrapassem a 18, bem como conscientização da
importância da assiduidade na realização dos HTPCs e demais reuniões de
Planejamento.
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Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças até o final do 3º Ano do Ensino
Fundamental.
Indicador no 5

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

xxx%

Censo Demográfico 2010 – IBGE
SEAD - Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados

DADO
MUNICÍPAL

xxx%

SED – Secretaria Escolar Digital

Obs.: veja-se nota técnica nº 3.
Informações relevantes:
Quadro comparativo: monitoramento anterior – Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
Dados obtidos por meio da Avaliação Nacional de Alfabetização ANA
Proficiência insuficiente
em percentual em 2014
22,6 (leitura)
23,7 (escrita)
49,3 (matemática)

ESTRATÉGIAS

no 5.1

no 5.2

PRAZO DA
ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO DA
(se possuir)
ESTRATÉGIA
Acompanhamento
intensivo
aos
alunos
que
apresentam
dificuldades
de
aprendizagem e
não
estejam
atingindo
as
etapas
de
alfabetização.
Acompanhamento
aos alunos que,
20

Proficiência insuficiente
em percentual em 2016
xx%
xx%
xx%

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS
- LDO – Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade
Certa – PNAIC

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Em andamento

Em andamento
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no 5.3

nº 5.4

nº 5.5

acima de 8 anos,
não
estejam
alfabetizados.
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
professores
alfabetizadores e
com
apoio
pedagógico
específico, a fim
de garantir a
alfabetização
plena de todas as
crianças.
Instituir
instrumentos de
avaliação
municipal
periódicos
e
específicos para
aferir
a
alfabetização das
crianças,
aplicados a cada
ano, bem como
estimular
os
sistemas de ensino
e as escolas a
criarem
os
respectivos
instrumentos de
avaliação
e
monitoramento,
implementando
medidas
pedagógicas para
alfabetizar todos
os alunos até o
final do ensino
fundamental.
Selecionar
e
divulgar
tecnologias
educacionais para
a alfabetização de
21

Em andamento

Realizada

Em andamento
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nº 5.6

nº 5.7

crianças,
assegurada
a
diversidade
de
métodos
e
propostas
pedagógicas, bem
como
o
acompanhamento
dos resultados nos
sistemas de ensino
em que forem
aplicadas,
devendo
ser
disponibilizadas,
preferencialmente
, como recursos
educacionais
abertos.
Manter
os
convênios
estabelecidos em
regime
de
colaboração dos
Cursos
de
Alfabetização
disponibilizados
pelo
governo
federal e estadual.
Incentivar
os
professores
a
frequentarem os
cursos.
Instituir através de
Decreto
ou
adendo à Lei nº
711, de 13 de
dezembro
de
2002, a Sede
permanente dos
professores
efetivos da Rede
Municipal,
nas
escolas
municipais.
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Realizada

Não iniciada
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Descrição de análise da meta, por estratégia

5.1 e 5.2 – Estratégias em andamento. No início de cada ano letivo é
desenvolvido Diagnóstico (Sondagem), a fim de que sejam constatados possíveis
casos de dificuldades de aprendizagem de alunos das escolas da rede municipal, bem
como verificada existência de possíveis casos de crianças acima de 8 anos que não
estejam alfabetizados, sendo elaborado cronograma de planejamento pedagógico, a
ser realizado com apoio direto das Diretoras de Divisão de “Educação Infantil” e
“Ensino Fundamental”, além de signatário do PNAIC – Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa.
5.3- Em andamento. Faz parte do cronograma do planejamento pedagógico a
estruturação de ações voltadas aos processos de alfabetização.
5.4- Realizada.
5.5- Em andamento, vem sendo substituídos gradativamente os equipamentos
tecnológicos das escolas da rede municipal e realizados cursos de capacitação
relacionados ao tema proposto.
5.6- Realizada. Renovada adesão ao PNAIC, além do Programa “ler e
escrever”.
5.7- Não iniciada. Ainda em estudo de viabilidade para 2018.
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III.

Eixo Educação Infantil e Ensino Fundamental

Meta 6 – Pelo menos 50% das escolas públicas funcionando em turno integral.
Indicador nº 6
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO
(2015-2020)

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO (2015-2016)

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

17%

Censo Demográfico 2010 – IBGE

DADO*
MUNICÍPAL

17%

SED – Secretaria Escolar Digital

Informações relevantes:
Meta prevista
para o
período
50% (5)

Número de
escolas da
Rede
Municipal
10

Número de
escolas em
turno integral
2

Informações complementares:
Meta atendida integralmente para o período 2015-2016.
Obs.: veja-se nota técnica nº 4.
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ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO DA
(se possuir)
ESTRATÉGIA
2020

no 6.1

no 6.2

no 6.3

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
alunos na escola,
ou
sob
sua
responsabilidade,
passe a ser igual
ou superior a 7
(sete)
horas
diárias
durante
todo o ano letivo,
com a ampliação
progressiva
da
jornada
de
professores
em
uma única escola,
instituição
Regime
de
Dedicação Plena e
Exclusiva
com
incentivo
incorporado
ao
salário, até o ano
de 2020.
Construir matriz
curricular
de
forma
participativa com
o envolvimento
dos profissionais
da
educação,
estudantes
e
comunidades.
Garantir
infraestrutura
e
acesso
às
tecnologias
digitais.
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PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS
- LDO – Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Novo Mais Educação

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Em andamento

Em andamento

Em andamento
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nº 6.4

nº 6.5

Fomentar
a
articulação
da
escola com os
diferentes espaços
educativos,
culturais
e
esportivos e com
equipamentos
públicos,
como
centros
comunitários,
bibliotecas,
praças;

Em andamento

Adotar medidas
para otimizar o
tempo
de
permanência dos
alunos na escola,
direcionando a
expansão
da
jornada para o
efetivo trabalho
escolar,
combinando com
atividades
recreativas,
esportivas
e
culturais.

Realizada

Descrição de análise da meta, por estratégia

6.1.

Em andamento.

6.2.

Em andamento, por meio do Conselho Municipal de Educação.

6.3.

Em andamento, em razão da falta de previsão orçamentária. Foram

adquiridos 30 tabletes disponibilizados para atualização do equipamento da Creche
Municipal.
6.4.

Em andamento, por meio de Parcerias com outros departamentos.

6.5.

Realizada, por meio do Programa Mais Educação, reforço escolar no

contraturno e Projeto Minha Escola é Muito +.
Obs.: A gestão atual pretende triplicar o número atual de 120 atendimentos
para 520 até 2021.
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Meta 7 – Estimular a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar.

Indicador no 7

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR
Censo Demográfico 2010 – IBGE

DADO
OFICIAL

83,75%

DADO
MUNICÍPAL

83,75%

http://www.qedu.org.br/cidade/2839aluminio/ideb
SED – Secretaria Escolar Digital
Pesquisa Grupo Votorantim, relatório, p. 98

Obs.: veja-se nota técnica 5.
Informações relevantes:
IDEB – anos
iniciais 2013 –
Meta
5,7

IDEB – anos
iniciais 2013 –
município
5,5

Percentual de
realização da
meta
96%

IDEB – anos
Finais 2013 –
Meta
4,7

IDEB – anos
Finais 2013 –
município
4,3

Percentual de
realização da
meta
91%

Cálculo Média entre 96% e 91% = 93,5%
IDEB – anos
iniciais 2015 –
Meta
5,9

IDEB – anos
iniciais 2015 –
município
5,4

Percentual de
realização da
meta
91%

IDEB – anos
Finais 2015 –
Meta
5,1

IDEB – anos
Finais 2015 –
município
3,9

Percentual de
realização da
meta
76,5%
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Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/2839aluminio/ideb?dependence=3&grade=2&edition=2015
Cálculo Média entre 91% e 76,5% = 83,75%.
Informações complementares:
Meta prevista
para o
período
100%


PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2019

no 7.2

18

Número de
estratégias
realizadas
12 (66%)

Saldo para cumprimento até 2025 = 6 estratégias = 34% (excetuandose as estratégias com prazos determinados).

ESTRATÉGIAS

no 7.1

Número de
estratégias

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Assegurar que no
quinto ano de
vigência
deste
PME, pelo menos
70% (setenta por
cento) dos alunos
do
ensino
fundamental
tenham alcançado
nível suficiente de
aprendizado
em
relação aos direitos
e objetivos de
aprendizagem
e
desenvolvimento
de seu ano de
estudo, e 50%
(cinquenta
por
cento), pelo menos
o nível desejado.

- LDO – Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- FUNDEB – Fundo de
Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos
Profissionais da
Educação
- Programa Dinheiro
Direto na Escola –
PDDE
- Salário Educação
- Programa Nacional
pela Alfabetização na
Idade Certa – PNAIC
- Programa Nacional
Biblioteca na Escola –
PNBE
- Programa Nacional
do Livro Didático PNLD

Induzir
processo
contínuo
de
autoavaliação das
escolas
de
educação básica,
por
meio
da
constituição
de
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Em andamento

Realizada
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instrumentos
de
avaliação
que
orientem
as
dimensões a serem
fortalecidas,
destacando-se
a
elaboração
de
planejamento
estratégico,
a
melhoria contínua
da
qualidade
educacional,
a
formação
continuada
dos
profissionais
da
educação
e
o
aprimoramento da
gestão
democrática.

no 7.3

nº 7.4

Participar
de
pactuação
interfederativa que
estabeleça
e
implante, diretrizes
pedagógicas para a
educação básica e a
base
nacional
comum
dos
currículos,
com
direitos e objetivos
de aprendizagem e
desenvolvimento
dos alunos para
cada ano de ensino
fundamental,
respeitada
a
diversidade local.
Assegurar a todas
as escolas da rede
municipal o acesso
a energia elétrica,
abastecimento de
água
tratada,
esgotamento
sanitário e manejo
dos
resíduos
sólidos, garantir o
acesso dos alunos a
espaços para a
prática esportiva, a
bens culturais e
artísticos
e
a
equipamentos
e
laboratórios
de
ciências e, em cada
29

Realizada

Em andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.
CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57
e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br
edifício
escolar,
garantir
a
acessibilidade às
pessoas
com
deficiência.
Informatizar
integralmente
a
gestão das escolas
municipais e da
secretaria
municipal
de
educação
com
vistas
à
implantação
e
manutenção de um
banco de dados da
educação,
bem
como manter a
ampliar programa
de formação inicial
e continuada para o
pessoal
administrativo das
escolas municipais
e do departamento
de educação.

Realizada

nº 7.6

Ampliar programas
e aprofundar ações
de atendimento ao
aluno da educação
básica da rede
municipal
de
educação por meio
de
programas
suplementares de
material didático,
transporte,
alimentação
e
assistência à saúde.

Realizada

nº 7.7

Incentivar
o
desenvolvimento,
selecionar,
e
divulgar
tecnologias
educacionais para o
ensino fundamental
e
incentivar
práticas
pedagógicas
inovadoras
que
assegurem
a
melhoria do fluxo
escolar
e
a

Em andamento

nº 7.5

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.
CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57
e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

nº 7.8

nº 7.9

aprendizagem,
assegurada
a
diversidade
de
métodos
e
propostas
pedagógicas, com
preferência
para
softwares livres e
recursos
educacionais
abertos, bem como
o acompanhamento
dos resultados no
sistema de ensino
municipal
Garantir políticas
de
combate
à
violência na escola,
inclusive
pelo
desenvolvimento
de ações destinadas
à capacitação de
educadores
para
detecção dos sinais
de suas causas,
como a violência
doméstica e sexual,
favorecendo
a
adoção
das
providencias
adequadas
para
promover
a
construção
da
cultura da paz e um
ambiente escolar
dotado
de
segurança para a
comunidade.
Fortalecer, com a
colaboração técnica
e financeira da
União,
em
articulação com o
sistema nacional de
avaliação,
os
sistemas estaduais
de avaliação da
educação básica,
com participação,
por adesão, das
redes municipais
de ensino, para
orientar as políticas
públicas
e
as
práticas
31

Realizada

Em andamento
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pedagógicas, com o
fornecimento das
informações
às
escolas
e
à
sociedade.
nº 7.10

Implementar
políticas
de
inclusão
e
permanência
na
escola
para
adolescentes
e
jovens
que
se
encontram
em
regime
de
liberdade assistida,
assegurando
os
princípios da Lei
n° 8.069, de 13 de
junho de 1990,
Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Realizada

nº 7.11

Mobilizar
as
famílias e setores
da sociedade civil,
articulando
a
educação
formal
com experiências
de
educação
popular e cidadã,
com os propósitos
de que a educação
seja
assumida
como
responsabilidade de
todos e de ampliar
o controle social
sobre
o
cumprimento das
políticas públicas
educacionais.

Realizada

nº 7.12

Garantir
um
professor
por
período nas escolas
municipais
que
tenha
função
exclusiva de apoio,
colaborando
nas
atividades
de
alfabetização,
realizando
atendimento
individual e /ou em
pequenos grupos,

Em andamento
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auxiliando
na
produção
de
material didático e
apoiando
atividades
do
professor regente
em sala de aula.
Garantir
a
capacitação regular
dos
professores,
incluindo técnicas
e
procedimentos
adequados
e
atualizados,
valorização
do
profissional
e
disponibilização de
materiais.

Realizada

Proporcionar maior
segurança
aos
alunos
e
profissionais
de
educação
destacando
um
guarda patrimonial
para cobrir a saída
e entradas das
escolas municipais
na proporção de
50% até 2016 e
100% até 2017.
(acrescido
pela
emenda 01)

Não iniciada

nº 7.15

Monitorar
os
indicies de evasão
escolar e estruturar
ações que visem
erradicar
esta
prática. (acrescido
pela emenda 01)

Realizada

nº 7.16

Estabelecer
parcerias
com
entidades
e
associações
viabilizando
projetos culturais e
esportivos
nas
dependências das
escolas municipais.
(acrescido
pela
emenda 01)

Realizada

nº 7.13

nº 7.14

2016
2017
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nº 7.17

nº 7.18

2018

Manter em todas as
escolas da rede
municipal controles
estatísticos, através
de registros diários
das ocorrências de
depredação
do
patrimônio público,
prática
de
“bullying”
(violência física e
psicológica), uso
de
drogas,
violência sexual e
gravidez precoce,
para que através
desse
controle
possam
elaborar
metas
para
diminuir
anualmente esses
índices, através de
programas, cursos
e palestras voltados
à
cidadania,
civismo, combate à
violência,
às
drogas,
à
exploração sexual e
à gravidez precoce.
(acrescido
pela
emenda 06)

Em andamento

Instituir até 2018,
em todas as escolas
da rede municipal,
atendimento
semanal do núcleo
multidisciplinar
composto por 1
(um) psicólogo, 1
(um)
psicopedagogo e 1
(um)
fonoaudiólogo para
atendimento,
tratamento
e
encaminhamento
dos alunos com
problemas
psicológicos
e
déficit
de
aprendizagem.
(acrescido
pela
emenda 06)

Em andamento
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Descrição de análise da meta, por estratégia

7.1- Em andamento, por meio dos Programas “Mais Educação” e
“Contraturno”, atendendo alunos da rede municipal dos 3º, 5º, 7º e 9º anos, com
previsão de ampliação a partir de 2018 para toda a rede; Capacitação de professores
da rede, Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC e
Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC - formativo para os professores
alfabetizadores da rede.
7.2- Realizada. A partir do ano de 2017 foi realizado, em todas as escolas a
Avaliação Institucional, com a participação de toda comunidade escolar, que refletiu
e avaliou aspectos das mais diversas dimensões do cotidiano escolar, com vista a se
construir documentos norteadores de identidade/comunidade para se fortalecer
vínculos e gestão democrática. Cabe ressaltar que essa avaliação será realizada
anualmente e está normatizada por legitimidade.
7.3- Realizada.
7.4- Em andamento, com exceção da adequação de infraestrutura relativa a
acessibilidade a alunos com necessidades educacionais especiais, em fase de
reestruturação e licitação.
7.5- Realizada, existe o Sistema ETI, que consiste em ferramenta de
monitoramento da vida escolar dos alunos matriculados na rede municipal.
7.6- Realizada, por meio de disponibilização de Materiais Didáticos, advindos
da Parceria com os Programas “Ler e Escrever”, EMAI (Convênio atual- 2017),
“São Paulo Faz Escola” e PNLD e CEDAC. PNATE= transporte escolar, PNAE=
alimentação, PNAIC, com grande contribuição do erário público municipal.
7.7- Em andamento, em razão da inexistência de Projetos e/ou Programas de
capacitação. Cabe esclarecer que a gestão atual pretende realizar a estratégia, por
meio do cumprimento das metas 14 e 15, a fim de suprimir a deficiência.

35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.
CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57
e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

7.8- Realizada. O município conta com o Programa de Irradicação de Drogas PROERD, em parceria com a Polícia Militar, com comunicação efetiva do Conselho
Tutelar e parceria com o CRAS – Centro de Referência e Assistência Social, além
disso, foram desenvolvidas palestras sobre o tema em cada escola da rede municipal
e também realizado planejamento e promoção de estratégias para estreitamento do
vínculo escola e comunidade.
7.9- Em andamento, em razão da falta de previsão orçamentária (aplicadas
Prova Brasil e ANA).
7.10- Realizada.
7.11- Realizada, por meio de parcerias com instituições privadas e sociedade
civil (Grupo Votorantim, JTS – Jovens Transformando a Sociedade -, audiências
públicas e palestras).
7.12- Em andamento, em razão da escassez de recursos orçamentários e
necessidade de adequação legal.
7.13- Realizada. Foram realizadas Oficinas de Formação, Reuniões
Pedagógicas, Planejamento Bimestral e Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo –
HTPC - formativo;
7.14- Não iniciada, em razão da falta de previsão orçamentária e Recursos
Humanos.
7.15- Realizada, por meio do monitoramento e adesão ao Sistema “ETI” e
monitoramento da frequência com a comunicação junto a família e parceria com o
Conselho Tutelar.
7.16- Realizada, por meio de parcerias com o Departamento de Esportes –
escolinha de futebol e ações realizadas nas quadras das Escolas da Rede Municipal,
Departamento de Cultura e entidades de terceiro setor.
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7.17- Em andamento, por meio do registro diário dos professores na sala de
aula, inclusive, de forma informatizada.
7.18- Em andamento, em razão da falta de previsão orçamentária. Atualmente
há parceria com o Departamento Municipal de Saúde para atendimento por
fonoaudióloga e psicóloga. As professoras que realizam atendimento educacional
especializado – AEEs – prestam apoio psicopedagógico às crianças com
necessidades educacionais especiais.

IV. Eixo Ensino Médio
Meta 3 – Universalização do ensino médio para população de 15 a 18 anos.
Indicador no 3

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

71%

Censo Demográfico 2014 - INEP
SEAD - Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados

DADO
MUNICÍPAL

61%

SED – Secretaria Escolar Digital

Obs.: veja-se nota técnica 6.
Informações relevantes:
a) Dado oficial
População Matriculados
de
na Escola
Alumínio
Estadual
(15-18
“Honorina
anos)
Rios de
Carvalho
Mello” (1518) anos
1173
735

Matriculados
no SESI (1518 anos)

95
37

Total de
Diferença
alunos
% (para
matriculados
busca
(15-18 anos)
ativa)

830 (71%)

29%
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b) Dado municipal
População Matriculados
de
na Escola
Alumínio
Estadual
(15-18)
“Honorina
anos
Rios de
Carvalho
Mello” (1518 anos)
1173
625

Matriculados
no SESI (1518 anos)

Total de
Diferença
alunos
% (para
matriculados
busca
(15-18 anos)
ativa)

93

718 (61%)

39%

Informações Complementares:
Percentuais passíveis de pesquisa para busca ativa – alunos
matriculados nas cidades do entorno ou fora da escola.
Quadro
comparativo:
monitoramento
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
Meta alcançada em 2014

ESTRATÉGIAS

no 3.1

no 3.2

–

Fonte:

Meta alcançada
2016-2017
71%

88,9%

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

anterior

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Promover
em
regime
de
colaboração com o
Estado de São Paulo
e União a busca da
população de 15
(quinze)
a
18
(dezoito) anos fora
da
escola,
em
articulação com os
serviços
de
assistência social,
saúde e proteção à
adolescência e à
juventude.

- LDO – Lei de

Implementar
regime

38

em
de

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Em andamento

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Educação Digital
- Programa Bolsa
Família
- Programa Nacional de
Apoio ao Transporte
Escolar – PNATE
- Programa Nacional
do Livro Didático PNLD
Realizada
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colaboração com o
Estado de São Paulo
e União políticas de
prevenção à evasão
motivada
por
preconceito
ou
quaisquer formas de
discriminação,
criando rede de
proteção
contra
formas associadas
de
exclusão
fortalecendo
a
participação
nos
fóruns
existentes
em
âmbito
municipal,
bem
como prevenção do
uso do álcool e
outras drogas.

no 3.3

Estruturar
e
fortalecer
o
acompanhamento e
o monitoramento do
acesso
e
da
permanência
dos
jovens beneficiários
de programas de
transferências
de
renda, no ensino
médio, quanto à
frequência,
ao
aproveitamento
escolar e à interação
com o coletivo, bem
como das situações
de discriminação,
preconceitos
e
violências, práticas
irregulares
de
exploração
do
trabalho, consumo
de drogas, gravidez
precoce,
em
colaboração com as
famílias e com
órgãos públicos de
assistência social,
saúde e proteção à
adolescência
e
juventude utilizando
inclusive dados de
programas
de
transferência
de
renda na atenção
39

Em andamento
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básica, do programa
de vigilância de
violências e saúde.

Descrição de análise da meta, por estratégia

3.1. Em andamento. Busca Ativa, em articulação com Departamento de
Desenvolvimento Social. Serão obtidos dados relativos aos Programas “Bolsa
Família” e “Médico da Família” (com visita técnica domiciliar), a fim de que seja
possível mensurar a existência de população de 15 a 18 anos - fora da escola - ou
matriculados em instituições de ensino em outros municípios.
3.2. Realizada. É realizado trabalho sobre o tema proposto em parceria com os
Conselhos Municipais.
3.3. Em andamento.

V.

Eixo Educação Profissional

Meta 10 - Oferecer 25% da oferta de Educação de Jovens e Adultos, integrada
a Educação Profissional.
Indicador no 10

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

00,00%

Censo Demográfico 2010 – IBGE
PRODESP

DADO
MUNICÍPAL

00,00%

SED – Secretaria Escolar Digital

Obs.: veja-se nota técnica 7.
Informações relevantes:
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Meta prevista para o
período

Alunos matriculados na
EJA – Rede Municipal
2015-2016

25%

Alunos
matriculados no
SENAI
Aguardando
resposta Ofício
nº 302

Quadro
comparativo:
monitoramento
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
Meta alcançada em 2014
0%

anterior

Percentual
alcançado

–

Fonte:

Meta alcançada 2016
x%

Não consta registro no monitoramento publicado relativo ao período de 2014.
Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php

ESTRATÉGIAS

no 10.1

no 10.2

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Ampliar
as
oportunidades
profissionais
dos
jovens e adultos,
com deficiência e
baixo
nível
de
escolaridade,
por
meio do acesso à
educação de jovens
e adultos articulada
à
educação
profissional.

- LDO – Lei de

Fomentar
a
produção
de
material didático, o
desenvolvimento de
currículos
e
metodologias
específicas,
os
instrumentos
de
avaliação, o acesso
a equipamento e
laboratórios e a
formação
continuada
dos
profissionais
da
educação das redes
públicas que atuam
41

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- EJA

Realizada
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na Educação de
Jovens e Adultos.
no 10.3

Manter o convênio
realizado com a
Universidade
de
Sorocaba
que
oferece apoio na
capacitação
de
professores
e
material didático
específico
para
alunos
da
Educação
de
Jovens e Adultos.

Realizada

no 10.4

Articular
as
políticas públicas de
educação de jovens
e adultos com as de
proteção contra o
desemprego e de
geração
de
empregos.
Articular
a
Educação
de
Jovens e Adultos
com a Educação
Profissional, com a
participação
conjunta
de
diferentes
departamentos de
governo.

Não iniciada

Realização
de
parcerias
com
instituições
para
oferta de Cursos
Profissionalizantes
que
atendam
principalmente os
alunos da Rede
Municipal,
até
2018.

Não iniciada

no 10.5

no 10.6

2018

42

Não iniciada
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Descrição de análise da meta, por estratégia

10.1- Não iniciada.

Está sendo realizado estudo para concretização de

possíveis parcerias.
10.2- Realizada. O Município firmou parceria com a UNISO – Universidade
de Sorocaba, para obtenção de material didático e formação de professores.
10.3- Realizada. Convênio mantido com a UNISO.
10.4- Não Iniciada, solução em estudo.
10.5- Não Iniciada.
10.6- Não iniciada, nível de Fundamental II, sendo realizada constante busca
ativa.

Meta 11 - Triplicar matrículas da educação profissional técnica de nível
médio, com pelo menos 50% da expansão no segmento público.

Indicador no 11

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO



Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

00,00%

DADO
MUNICÍPAL

00,00%

FONTE DO INDICADOR

Obs.: Não aplicável, em razão do regime constitucional de
competências. Veja-se nota técnica 8. Aguardando resposta do Ofício
que solicita número de alunos do ensino médio, matriculados na
Escola Estadual “Honorina Rios de Carvalho Mello” que cursam
concomitantemente ensino técnico.
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ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2017

no 11.1

no 11.2

no 11.3

no 11.4

no 11.5

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Criar até o terceiro
ano de aprovação
deste Plano um
observatório
para
acompanhar
o
crescimento
do
número
de
matrículas
do
Ensino
Técnico
para que sejam
atendidos 28% do
Ensino Médio, na
região.

- LDO – Lei de

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não aplicável

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual

Buscar
parcerias
com o Centro Paula
Souza no sentido de
viabilizar
cursos
técnicos
profissionalizantes
públicos e gratuitos
em
Alumínio;
(acrescido
pela
emenda 03)

Em andamento

Buscar
parceira
com o SENAI no
sentido de ampliar o
número de vagas
disponíveis
nos
cursos oferecidos;
(acrescido
pela
emenda 03)

Em andamento

Buscar junto à
FIESP
a
implantação
de
novos
cursos
técnicos
e
profissionalizantes
na
unidade
do
SENAI
Antonio
Ermírio de Moraes.
(acrescido
pela
emenda 03)

Em andamento

Estender
o
programa de bolsa
de estudos, oferta
aos interessados em
cursarem cursos de
nível superior para,

Realizada

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.
CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57
e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br
também,
cursos
técnicos. (acrescido
pela emenda 03)
2016

Criar
controle
estatístico
promovendo a partir
do início do ano de
2016, através de
formulários,
pesquisa nas escolas
da rede municipal,
como os alunos do
9º ano do ensino
fundamental e do 3º
ano
do
ensino
médio para verificar
os cursos técnicos
que são de maior
interesse dos alunos
aluminenses;
(acrescido
pela
emenda 07)

Em andamento

2016

Buscar até 2016,
através
de
convênios com as
escolas
técnicas,
instaladas
no
município,
implantar os cursos
de maior interesse
dos
alunos
aluminenses,
disponibilizando e
mantendo o maior
número de vagas
preenchidas
por
moradores do nosso
município;
(acrescido
pela
emenda 07)

Em andamento

2015

Instituir ainda neste
ano palestras e
testes vocacionais
aos alunos do 9º ano
do
ensino
fundamental e do 3º
ano
do
ensino
médio para com
isso ajudar o jovem
na
escolha
e
continuidade
dos
estudos. (acrescido
pela emenda 07)

Em andamento

no 11.6

no 11.7

no 11.8
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Descrição de análise da meta, por estratégia

11.1- Não aplicável, em razão do regime constitucional de competências.
11.2- Em andamento.
11.3- Em andamento. Parceria com o SENAI – Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - em estudo.
11.4- Em andamento.
11.5- Realizada.
11.6- Em andamento. Há previsão de aplicação de ficha de pesquisa para
mensuração da demanda pelo Departamento Municipal de Educação, a ser
distribuído para todas as escolas com Ensino Fundamental II.
11.7- Em andamento.
11.8- Em andamento. Planejada para execução no ano de 2017, por meio da
realização de evento cultural “Feira de Profissões”.
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VI.

Eixo Educação de Jovens e Adultos - EJA

Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população entre 18 e 29 anos para 12
anos e acabar com a disparidade entre negros e não negros.

Indicador no 8

Descrição do indicador

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

50%2

SEADE - Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados

DADO
MUNICÍPAL

50%

SED – Secretaria Escolar Digital

Obs.: veja-se nota técnica 9.
Informações relevantes:
População de Alumínio (18-29
anos)
3464

ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

- LDO – Lei de

2018

Realizar
levantamento
e
ofertar a Educação
de
Jovens
e
Adultos,
incentivando
a
população
que ainda não
concluiu
a
Educação Básica a
frequentarem essa
modalidade
de
ensino.
Cursos e oficinas

no 8.1

no 8.2

2

Escolaridade Média da
população (18-29 anos)
x

Das duas estratégias apresentadas, 50% foram realizadas.
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- EJA

Em andamento
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práticas com novas
tecnologias
e
oficialização
do
ensino
das
Relações ÉtnicoRaciais na escola
até 2018.

Informações complementares – dificuldades:
Os dados a seguir não foram coletados por falta de informação nos sites
sugeridos e instituições pesquisadas dificultando a elaboração de indicadores:
 Soma dos anos de estudos das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de
idade.
 Razão entre a escolaridade média da população negra e da população não
negra de 18 a 29 anos.
 Soma dos anos de estudo de negros na faixa etária de 18 a 29 anos de idade.
 População de negros de 18 a 29 anos.
 Soma dos anos de estudo de não negros na faixa etária de 18 a 29 anos de
idade.
 População de não negros de 18 a 29 anos.

Descrição de análise da meta, por estratégia

8.1. Realizada, inclusive, com abertura de sala para alfabetização de Jovens e
Adultos, além de atendimento para o nível de Fundamental II, sendo realizada
constante busca ativa.
8.2. Em andamento. Em relação aos cursos e oficinas práticas com novas
tecnologias, será realizada por meio do cumprimento das metas 14 e 15. Em relação
a oficialização do ensino das Relações Étnico-Raciais na escola, a estratégia foi
realizada parcialmente, pois, foi incluído o tema na redação do novo “Regimento
Interno Comum das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Alumínio”, aprovado
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pelo Conselho Municipal de Educação em 17 de agosto de 2017, com aplicação a
partir do ano letivo de 2018.
Obs.: O percentual de atendimento da meta apresentado, em razão da falta de
informações, relativas aos indicadores, teve como base o número de estratégias
realizadas até o período.

Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização entre maiores de 15 anos para 92,3%
até 2015 e erradicar o analfabetismo até 2018, reduzindo também à metade o
analfabetismo funcional3 (com redação dada pela emenda 02).
Indicador no 9A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO (2015)

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO (2016)

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

95,4%

Censo Demográfico 2010 – IBGE

DADO
MUNICÍPAL

95,4%

Censo Demográfico 2010 – IBGE
Veja-se também Tabela 24, Pesquisa
Grupo Votorantim, p. 86

Obs.: veja-se nota técnica 10.
Informações relevantes:
Primeira parte da meta cumprida. Segundo Censo 2010 (IBGE) a taxa de
analfabetismo da população na faixa etária de 15 anos ou mais (de Alumínio) é de
4,6% (meta para cumprimento até 2018). Cálculo 100%- 4,6% = 95,4.

3

Os dados a seguir não foram coletados por falta de informação nos sites oficiais e instituições
pesquisadas, dificultando a elaboração de indicadores: número do analfabetismo funcional no
município.
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Indicador no 9B

META
PREVISTA PARA
O PERÍODO
(2018)

ESTRATÉGIAS

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO (2016)
DADO
OFICIAL

95,4%

Censo Demográfico 2010 – IBGE

DADO
MUNICÍPAL

95,4%

Censo Demográfico 2010 – IBGE
Veja-se também Tabela 24, Pesquisa
Grupo Votorantim, p. 86

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

no 9.1

no 9.2

no 9.3

no 9.4

FONTE DO INDICADOR

2016

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Realizar
levantamento
em
parceria com a
Promoção Social,
para
identificar
analfabetos
e
analfabetos
funcionais e ofertarlhes
educação
específica.
Realizar anualmente
diagnóstico
dos
jovens e adultos
com
ensino
fundamental
e
médio incompletos,
para identificar a
demanda ativa por
vagas na educação
de jovens e adultos.

- LDO – Lei de

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- EJA

Em andamento

Assegurar a oferta
gratuita
da
Educação de Jovens
e Adultos a todos os
que não tiverem
acesso à educação
básica na idade
própria,
considerando
as
especificidades
desta população.

Em andamento

Realizar a cada dois
anos a partir da

Não iniciada
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aprovação
deste
plano,
avaliação,
por meio de exames
específicos,
que
permita aferir o
grau
de
alfabetização
de
jovens e adultos
com mais de 15
(quinze) anos de
idade.
no 9.5

Apoiar técnica e
financeiramente
projetos inovadores
na educação de
jovens e adultos que
visem
ao
desenvolvimento de
modelos adequados
às
necessidades
específicas desses
alunos.

Realizada

no 9.6

Garantir o acesso e
permanência
dos
alunos da Educação
de
Jovens
e
Adultos,
na
alfabetização e sua
continuidade
nos
Ensino
Fundamental
e
Médio, de maneira
compartilhada, na
rede municipal e
estadual de ensino.

Realizada

Descrição de análise da meta, por estratégia

9.1. Realizada, no entanto, em constante aprimoramento.
9.2. Em andamento, por meio de parcerias com os Conselhos Municipais.
9.3. Em andamento.
9.4. Não iniciada. Para os alunos com mais de 15 anos, incluindo a EJA não
foi aplicada avaliação pontual.
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9.5. Realizada.
9.6. Realizada.

VII.

Eixo Educação Especial

Meta 4 – Acesso à Educação Básica, preferencialmente na rede regular de ensino,
para todo aluno de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação.

Indicador no 4

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

100%

DADO
MUNICÍPAL

100%

FONTE DO INDICADOR
Censo Demográfico 2014 – IBGE

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
SED – Secretaria Escolar Digital

Obs.: veja-se nota técnica 11.
Informações relevantes:
- 2014 – População de 4-17 anos de idade com deficiência = 67 =100% incluindo-se pré-escola, anos iniciais, anos finais, EJA Fund. 1 e 2,
conforme Censo Demográfico 2014, veja-se pesquisa Grupo Votorantim,
Relatório, tabela 27, p. 89.
- Percentual da população de 4-17 anos de idade com deficiência que
frequentam
a
escola
=
86,3%
=
58
Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
- número de atendimentos em 2016 = 74 (com laudo e que estudam em
classes comuns da educação básica). Fonte: SED – Secretaria Escolar
Digital.
- constatada ampliação de 27% no número de atendimentos.
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a)

Base Censo 2014
Nível de Ensino

Nº de alunos com necessidades
educacionais especiais
matriculados na Rede Pública
1
2
27
22
6
58

Creche
Pré-escola
Anos Iniciais
Anos Finais
EJA – Fund. 1 e Fund. 2
Total:

b)

Base SED – Secretaria Escolar Digital
Escolas Municipais de
Alumínio
Creche “Benedita Furquim
Dias”
Escola Municipal Eng.
“Antônio de Castro
Figueirôa”
Escola Municipal Profª
“Isaura Kruger”
Escola Municipal “João de
Almeida”
Escola Municipal “José Jesus
Paes”
Escola Municipal “José
Joaquim da Silva”
Escola Municipal “Manoel
Netto Filho”
Escola Municipal “Roberto
Ney Novaes de Figueiredo”
Escola Municipal
“Comendador Rodovalho”
Escola Municipal “Vicente
Botti”
Total:

ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

no 4.1

no 4.2

2019

Nº de alunos com necessidades
educacionais especiais
matriculados na Rede Pública
1
27

14
2
4
3
7
3
12
1
74

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Manter
convênios
com as instituições
especializadas para
atender as terapias
dos
alunos,
nos
municípios vizinhos.

- LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei Orçamentária
Anual
- Escola Acessível
- Sala de Recursos
Multifuncionais

Estender até 2019,
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

Não iniciada
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Salas de Recursos
para todas as escolas
municipais sob a
coordenação
de
professores
especialistas.

no 4.3

2016

nº 4.4

2016

nº 4.5

nº 4.6

nº 4.7

Manter e ampliar o
Projeto de Apoio às
crianças
com
dificuldades
de
aprendizagens
e
necessidades
especiais.

Realizada

Criar até 2016 o
cargo de Professor
Adjunto,
para
atuarem junto aos
professores
de
classes
no
atendimento
aos
alunos regularmente
matriculados
nas
escolas municipais.
Criar o cargo de
Psicopedagogo até
2016 para compor o
quadro
de
profissionais
das
escolas.
Este
profissional deverá
elaborar diagnóstico,
orientar as famílias e
professores buscando
sempre a qualidade
de
atendimento
escolar aos alunos.
Possibilitar parcerias
com instituições que
possam
oferecer
cursos de formação
continuada, os quais
venham enriquecer e
potencializar
a
prática da educação
inclusiva.
Capacitação
em
forma de cursos para
os professores e afins
(funcionários
da
escola) em Libras,
Autismo, TDHA, bem
como
altas
habilidades
e
superdotação.

Não iniciada
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Não iniciada

Realizada

Em andamento
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nº 4.8

Solicitação de cursos
de Pós-Graduação em
Inclusão,
para
professores da Rede
Municipal,
ao
governo federal via
Plataforma Freire.

Em andamento

Descrição de análise da meta, por estratégia

4.1- Realizada. O Município de Alumínio elaborou parcerias com organizações
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e de acordo com a
Lei nº 13.019/2014, atualmente possuí “termo de Colaboração” efetivado com as
seguintes entidades de terceiro setor:
- ADAS (São Roque=4 alunos);
- APACE (São Roque= 23 alunos);
- APAE (Mairinque 2ºsemestre = 23 alunos);
- Clave de Sol (Sorocaba= 7 alunos).

4.2- Não iniciada, em razão da falta de recursos. Sem previsão orçamentária.
4.3- Realizada. Atendimento realizado pelas AEE’s, nas unidades escolares, no
período contraturno.
4.4- Não iniciada. Não foi criado, em razão da escassez de recursos
orçamentários.
4.5- Não iniciada. Não foi criado, em razão da escassez de recursos
orçamentários.
4.6- Realizada. Possuímos ações conjuntas com a “Associação dos Deficientes
Auditivos de São Roque” – ADAS; “Associação de Pais e Amigos das Crianças
Especiais” - APACE; “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São
Roque” - APAE; “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque” APAE e com o “Instituto de Educação Especial Clave do Sol”. Possuímos 4 salas de
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recursos; 4 Professoras AEEs. Realizações em 2017 – Em conformidade com a Lei
nº 13.019, 31.07.2014 foram renovados “Termos de Colaboração” entre a Prefeitura
Municipal de Alumínio e as APAEs de São Roque e Mairinque (esta última com
trabalho específico terapêutico).
4.7- Em andamento – são oferecidos cursos de capacitação pela Divisão de
Educação Infantil e Divisão de Ensino Fundamental do Departamento Municipal de
Educação.
4.8- Em andamento. Os docentes são incentivados a participar de Cursos de
Pós-Graduação em Inclusão, no entanto, até o presente momento não conseguimos
por meio de utilização da Plataforma Freire.

Informações complementares - dificuldades:
a) Os dados a seguir não foram coletados por falta de informação nos sites
sugeridos e instituições pesquisadas dificultando a elaboração de indicadores:
 População de 4 a 17 anos que declarou ter alguma dificuldade permanente de
enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou apresenta deficiência mental/
intelectual.

VIII. Eixo Educação Superior
Meta 12 – A taxa bruta de matrícula na Educação Superior deve chegar a 50%
e a taxa líquida, a 33% da população de 18 a 24 anos. Esta expansão deve ser feita
garantindo-se a qualidade da oferta e com pelo menos 40% das novas matrículas no
segmento público.

Indicador no 12A

META PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador
META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

18,61%
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FONTE DO INDICADOR
Censo Demográfico 2010 – IBGE
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DADO
MUNICÍPAL

SEAD – Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados
SIMEC

18,61%

Obs.: veja-se nota técnica 12.
Informações relevantes:
População de Alumínio na faixa etária de 18-24 anos = 2036.
- Fórmula para cálculo da taxa de matrícula bruta:
- TMB do Ensino Superior: Total de matrículas efetuadas (independente da
idade) 379 x 100
População de Alumínio 18 a 24 anos = 2036
= 37.900 dividido por 2036 = 18,61%

Informações complementares – dificuldades:
Os dados a seguir não foram coletados por falta de informação nos sites
sugeridos e instituições pesquisadas dificultando a elaboração do indicador:
 Número total de alunos, residentes no município, matriculados em
instituições de Ensino Superior, independente da faixa etária.
 Cálculo apresentado é aproximado.

Indicador no 12B

META PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

13,6%

Censo Demográfico 2010 – IBGE

DADO
MUNICÍPAL

13,6% (277)

SEADE – Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados

Obs.: População de Alumínio na faixa etária de 18-24 anos = 2036. Veja-se
tabela 31, pesquisa Grupo Votorantim.
TML do E. Sup. Total de alunos de 18 a 24 anos matriculados 277 x 100 =
(27.700)
População de 18 a 24 anos = 2036
27.700 dividido por 2036 = 13,6

57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Santa Luzia - Alumínio - SP.
CEP. 18.125-000 - Fone: (11) 4715-5500 - CNPJ: 58.987.629/0001-57
e-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br - site: www.aluminio.sp.gov.br

ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

Incentivar os alunos
que concluíram o
Ensino Médio o
prosseguimento dos
estudos.

no 12.1

Manter a ajuda de
custo
para
o
transporte
dos
alunos universitários
incentivando-os
a
frequentarem
os
cursos de Ensino
Superior.

no 12.2

no 12.3

2016

nº 12.4

nº 12.5

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA
PREVISÕES
REALIZADA/NÃO
ORÇAMENTÁRIAS
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada
- LDO – Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Bolsa Formação
Realizada

Disponibilizar
condução coletiva
aos
estudantes
matriculados
em
cursos superiores e
técnicos,
com
domicílio
em
Alumínio,
ônibus
gratuito às cidades
de Sorocaba e São
Roque com horários
e
quantidade
variando em função
da demanda, tendo
como meta 50% dos
atendimentos até o
final de 2016 e
100% até o final de
2017.
(Acrescido
pela emenda 04)
Instituir até 2016
curso pré-vestibular
gratuito
para
garantir aos alunos
maior possibilidade
de
acesso
às
instituições públicas
de ensino superior e
melhor desempenho
na avaliação do
ENEM; (Acrescido
pela emenda 08)

Não iniciada

Buscar
parcerias
para implantação de

Realizada
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Não iniciada
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ensino superior em
nosso município até
2018;
(Acrescido
pela emenda 08)

Descrição de análise da meta, por estratégia

12.1- Realizada.
12.2- Realizada. Propiciada ajuda de custo aos alunos universitários do
município de Alumínio.
12.3- Não iniciada, em razão da falta de previsão orçamentária.
12.4- Não iniciada. Divulgação de condicionalidades para gratuidade ou
redução do valor do transporte.
12.5- Realizada.

Meta 13 – O Corpo docente da Educação Superior formado por, no mínimo,
75% de mestres e doutores.

Indicador no 13

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

00,00%

DADO
MUNICÍPAL

00,00%

FONTE DO INDICADOR

Informações relevantes:
Meta não aplicável, em razão do regime
constitucional de competências. Veja-se nota
técnica 13.
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A meta também não foi aplicada no
monitoramento realizado em 2014 – Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php

ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

no 13.1

ESTRATÉGIA
PREVISÕES
REALIZADA/NÃO
ORÇAMENTÁRIAS
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Incentivar
a
Sem previsão
Realizada
participação
dos
profissionais
da
educação
a
frequentarem
os
cursos de mestrado
e
doutorado
oferecidos
pelas
Universidades da
região.
DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

Meta 14 – Aumentar gradualmente as matrículas na pós-graduação stricto
sensu para chegar a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.
Indicador no 14

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

00,00%

DADO
MUNICÍPAL

00,00%

FONTE DO INDICADOR

Informações relevantes:
Meta não aplicável, em razão do regime constitucional de competências. Vejase nota técnica 14.
A meta também não foi aplicada no monitoramento realizado em 2014 – Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
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PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

no 14.1

ESTRATÉGIA
PREVISÕES
REALIZADA/NÃO
ORÇAMENTÁRIAS
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Apoiar e divulgar
Sem previsão
Em andamento
aos professores as
formações
ofertadas
pela
União através do
Plano de Ações
Articuladas.
DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

Incentivar
os
professores
a
participarem
de
cursos de pósgraduação.

nº 14.2

Realizada

IX. Eixo Valorização dos Profissionais da Educação

Meta 15 – Em um ano, aderir a uma política nacional de formação superior.
(redação dada pela Emenda 05).

Indicador no 15

Descrição do indicador

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

89,0%

DADO
MUNICÍPAL

89,0%

FONTE DO INDICADOR
Departamento Municipal de
Educação/RH

Obs.: veja-se nota técnica 15.
Informações relevantes:
Números de professores da Rede
Municipal da Educação Básica

Números de professores da Rede
Municipal que possuem formação
superior
166

186
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Obs.: 8,8% dos docentes possuem formação ensino médio.

ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2016

no 15.1

2016

no 15.2

2016

no 15.3

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Estimular
a
participação
em
cursos e programas
especiais
que
asseguram
formação específica
dos profissionais na
educação superior,
nas
respectivas
áreas de atuação,
aos docentes com
formação de nível
médio
na
modalidade normal,
não licenciados ou
licenciados em área
diversa
da
de
atuação docente, em
efetivo exercício.
Colaborar para o
desenvolvimento de
modelos
de
formação docente
para a educação
profissional
que
valorizem
a
experiência prática,
por
meio
dos
convênios estadual
e federal.
Realizar convênios
com instituições de
ensino superior para
garantir descontos
para os professores
da Rede Municipal
que
ainda
não
possuem
a
graduação.

- LDO – Lei de

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Formação Inicial e
Continuada de
Professores e de
Profissionais da
Educação Básica
- Universidade Aberta
do Brasil - UAB

Em andamento

Em andamento

Descrição de análise da meta, por estratégia

15.1- Realizada, por meio de dispositivos formalmente descritos no Plano de
Carreira.
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15.2- Em andamento, por meio do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa, formação continuada e Planejamento monitorado.
15.3. Em andamento.

Meta 16 – Em dez anos, formar em nível de pós-graduação, 50% dos
professores da Educação Básica.

Indicador no 16

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

59,67%

SED – Secretaria Escolar Digital

DADO
MUNICÍPAL

59,67%

SED – Secretaria Escolar Digital

Informações relevantes:
Meta prevista
para o período

Número de
Professores da Rede
Municipal

Número de
Professores da Rede
Municipal com pósgraduação

50%

186

111

ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2025

no 16.1

Percentual de
Professores da
Rede Municipal
com pósgraduação
59,67%

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Colaborar
para
formação, 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 área de

- LDO – Lei de

63

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Formação Inicial e
Continuada de
Professores e de
Profissionais da
Educação Básica
- Pós-graduação

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada
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2025

no 16.2

2025

no 16.3

2025

no 16.4

2025

no 16.5

2025

no 16.6

atuação, considerando
as
necessidades,
demandas
e
contextualizações do
sistema de ensino de
Alumínio.
Realizar, em regime
de colaboração, o
planejamento
estratégico
para
redimensionamento da
demanda
por
formação continuada e
fomentar a respectiva
oferta por parte das
instituições públicas
de educação superior,
de forma orgânica e
articulada às políticas
de
formação
do
Estado de São Paulo.
Colaborar
para
consolidar a política
nacional de formação
de
professores
e
professoras
da
educação básica.
Fortalecer a formação
dos professores das
escolas públicas de
educação básica, por
meio
da
implementação
das
ações
do
Plano
Nacional do Livro e
Leitura e colaborar
com a instituição do
programa nacional de
recursos para acesso a
bens culturais pelo
magistério público.
Realização
de
Seminário Municipal
de Educação, com
periodicidade anual,
com
palestrantes
renomados.
Apresentação
de
trabalhos e pesquisas
realizadas
pelos
profissionais da rede
municipal
para
compartilhar
bons
trabalhos e boas ideias
realizadas na rede,
com compilação de
anais.

64

- Universidade Aberta
do Brasil - UAB

Não iniciada

Realizada

Realizada

Em andamento

Em andamento
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Descrição de análise da meta, por estratégia

16.1- Realizada, atualmente possuímos 61,% dos professores da Rede
Municipal de Ensino com cursos de pós-graduação. Fora isso, é fornecida pelo
Departamento Municipal de Educação formação continuada.
16.2- Não iniciada. Prevista para 2018.
16.3- Realizada. O Município aderiu a Formação PNAIC – Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa - (L.P. e Mat.), para professores de 1º ao 3º anos e
educação infantil.
16.4- Realizada. As unidades recebem material advindo do Programa Nacional
do Livro Didático - PNL.
16.5- Em andamento. Evento (Congresso) programado para 01 de dezembro de
2017, com participação de todos os docentes da Rede Municipal de Ensino de
Alumínio, além do evento de acolhimento aos professores, realizado no início do ano
letivo de 2017.
16.6- Em andamento. Prevista na programação do evento, a realizar-se no dia
01 de dezembro de 2017.

Meta 17 – Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste Plano Municipal de Educação - PME.
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Indicador no 17

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO (20152016)

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

63,58%

IBGE 2011 (base cadastro
central de empresas – CEMPRE)

DADO
MUNICÍPAL

63,58%

Departamento Mun. De Educ./RH

Obs.: veja-se nota técnica 16.


Informações relevantes:

* Cálculo do percentual de realização do indicador, conforme
simec.mec.gov/pde/graficopne.br
Indicador: Razão entre o salário médio de professores da educação básica
da rede e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente (nível
superior):
Média salarial padronizada de não professores (com nível superior) =
R$ 3.101,29 (30 h semanais-IBGE 2011)
Média salarial padronizada de professores da Rede Alumínio (com nível
superior) = R$ 1.972,04 (valor sem aplicação do Plano de Carreira).
Razão entre as duas médias 63,58% (30h semanais).

ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2020

no 17.1

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Estabelecer
a
remuneração
adequada para todos
e, no caso dos
profissionais
do
magistério
com
vencimentos
ou
salários iniciais nunca
inferiores aos valores
correspondentes ao
Piso
Salarial
Nacional, nos termos
da
Lei
nº

- LDO – Lei de
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Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Piso Salarial
Profissional Nacional
- Articulação com os
Sistemas de Ensino e
Controle Social

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Em andamento
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2020

no 17.2

2020

no 17.3

11.738/2008.
Promover
o
reconhecimento
da
importância
da
carreira
dos
profissionais
da
educação
e
o
desenvolvimento de
ações que visem à
equiparação salarial
com outras carreiras
profissionais
de
formação equivalente.
Aumentos gradativos
dos salários acima dos
valores da inflação,
propiciando aumento
real dos salários dos
professores
da
Educação.

Em andamento

Em andamento

Descrição de análise da meta, por estratégia

17.1- Em andamento.
17.2 – Em andamento.
17.3 – Realizada.

Informações complementares: Inflação de 2016 = 6,29% – Aumento dos
servidores 12,5%.
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Meta 18 – Garantir a existência de planos de carreira para profissionais da
Educação Básica pública do sistema de ensino municipal.

Indicador no 18

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

100%

Departamento de Recursos Humanos

DADO
MUNICÍPAL

100%

Lei Municipal nº 001/2011

Informações relevantes:
Indicador utilizado pelo MEC:
Possuí um plano de cargos e remuneração vigente: sim
Plano de cargos e remuneração, em vigor, toma como referência o
caput da meta 18? Sim – Fonte:
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php

ESTRATÉGIAS

no 18.1

o

n 18.2

no 18.3

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Garantir
a
permanência
do
plano de carreira
para os professores
da rede municipal
de educação.

- LDO – Lei de

Promover o Regime
de Dedicação Plena
e Exclusiva para os
interessados.
Estabelecer,
no
âmbito da rede de
ensino,
critérios
objetivos para a
movimentação dos
profissionais entre
unidades escolares,
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Articulação com os
Sistemas de Ensino e
Controle Social
Não iniciada

Em andamento
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no 18.4

2019

no 18.5

tendo como base os
interesses
das
aprendizagens dos
estudantes.
Estimular
a
existência
de
comissões
permanentes
de
profissionais
da
educação
para
subsidiar os órgãos
competentes
na
elaboração,
reestruturação
e
implementação dos
planos de carreira.
Implementar Plano
de Carreira para os
demais profissionais
da
Educação
pública no sistema
de ensino municipal
até o quinto ano
deste PME.

Realizada

Não iniciada

Descrição de análise da meta, por estratégia

18.1- Realizada. Requisito legal atendido, conforme Lei nº 001/2011.
18.2- Não iniciada. Em estudo, juntamente com a proposta de fixação de sede.
18.3- Em andamento.
18.4- Realizada, por meio do Decreto municipal nº 1.677, de 15 de abril de
2015 (que cria a “Comissão de Avaliação de Progressão dos Profissionais da
Educação”).
18.5- Não iniciada. Em estudo, de acordo com a viabilidade financeira.
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X. Eixo Gestão Democrática

Meta 19 – Assegurar condições, no prazo de dois anos para efetivar a gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à
consulta pública à comunidade escolar e âmbito da escola.

Indicador no 19

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO (20152016)

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

100%

DADO
MUNICÍPAL

100%

FONTE DO INDICADOR

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php)

Departamento Municipal de Educação
http://www.camaraaluminio.sp.gov.br/

Obs.: veja-se nota técnica 17.

Informações complementares - dificuldades:

Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta
meta. No entanto, existem indicadores auxiliares que apontam para a existência de
práticas de gestão democrática. Não consta registro no monitoramento publicado
relativo ao período de 2014. Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
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Abaixo demonstramos existência de alguns instrumentos de Gestão
Democrática no município.

Ano

Conselho

Legislação

1996

Conselho Municipal de Educação

257

2001

Conselho de Alimentação Escolar

573

2007

Conselho do FUNDEB

967

2008

Conselho Municipal do Idoso

1071

2009

Conselho Municipal do Jovem

1211

2009

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

1196

2009

Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas

1153

Portadores de Necessidades Especiais
2013

Conselho Municipal de Cultura

1688

2015

Conselho de Escola /APM

1673

ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2016

no 19.1

2016

no 19.2

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA
Estimular
a
comunidade
a
participar
do
Conselho
Municipal
de
Educação
e
Conselho
de
acompanhamento
do
FUNDEB
através
de
divulgação
das
ações dos mesmos
em jornais.
Favorecer
processos
de
autonomia
pedagógica,
administrativa e de
gestão financeira
nos
estabelecimentos
de
ensino
de
legislação
municipal
71

ESTRATÉGIA
PREVISÕES
REALIZADA/NÃO
ORÇAMENTÁRIAS
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada
- LDO – Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
- LOA – Lei
Orçamentária Anual
- Articulação com
os Sistemas de
Ensino e Controle
Social

Realizada
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2016

no 19.3

2016

no 19.4

2016

no 19.5

2016

no 19.6

específica.
Estabelecer
legislação própria
que regulamenta a
gestão democrática
no
âmbito
do
sistema de ensino.
Estimular
a
participação e a
consulta
dos
profissionais
da
educação, alunos e
seus familiares na
formulação
dos
projetos políticospedagógicos,
currículos
escolares, planos
de gestão escolar e
regimentos
escolares,
assegurando
a
participação
dos
pais na avaliação
dos docentes e
gestores escolares,
através da inclusão
de representantes
da
comunidade
escolar
nos
conselhos
das
escolas públicas.
Colaborar com a
aplicação de prova
nacional
específica, a fim de
subsidiar
a
definição
de
critérios para o
provimento
dos
cargos,
cujos
resultados possam
ser utilizados por
adesão.
Estimular
a
constituição e o
fortalecimento de
Conselhos
Escolares e do
Conselho
Municipal
de
Educação,
como
instrumentos
de
participação
e
fiscalização
na
gestão escolar e
72

Realizada

Realizada

Não aplicável

Em andamento
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educacional,
inclusive por meio
de programas de
formação
de
conselheiros,
assegurando-se
condições
de
funcionamento
autônomo.

Descrição de análise da meta, por estratégia

19.1- Realizada.
19.2- Realizada, porém, todas as ações são acompanhadas e orientadas pelo
Departamento de Educação Municipal (veja-se Regimento Interno Comum das
Escolas da Rede Municipal de Ensino de Alumínio, aprovado em 17 de agosto de
2017 pelo Conselho Municipal de Educação).
19.3- Realizada. Veja-se Regimento Interno Comum das Escolas da Rede
Municipal de Ensino de Alumínio, aprovado em 17 de agosto de 2017.
19.4- Realizada.
19.5- Não aplicável. O provimento de cargos para a formação dos conselhos
acontece por indicação e representatividade.
19.6- Realizada.

XI. Eixo Financiamento da Educação

Meta 20 – Colaborar para ampliação do investimento público em Educação
Pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto
Interno Bruto do país no 5º ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a
10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio, inclusive por meio de mudanças no
sistema tributário municipal que promovam ou assegurem maior justiça social, e
aplicando de forma eficiente e transparente os recursos vinculados à manutenção e
desenvolvimento do ensino.
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Indicador no 20

META
PREVISTA PARA
O PERÍODO

Descrição do indicador
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

100%

Relatório Resumido da Execução
Orçamentária – Jan. a Dez./2016

DADO
MUNICÍPAL

100%

Fonte: SMARapp Informática Ltda.
Emissão 23/01/2017 às 08:51:32

Obs.: veja-se nota técnica 18.
Informações relevantes - dificuldades:
Ainda não há um indicador principal que permita acompanhar de forma
plenamente adequada o cumprimento da Meta 20. Isto ocorre porque não há dados
disponíveis de investimento público em educação apurados de acordo com o
instituído pelo Plano Nacional de Educação - PNE.
No entanto, o PNE disponibiliza indicadores auxiliares para a análise dessa
temática, como o Investimento Público Total em proporção do PIB, o Investimento
Público Direto em proporção do PIB e o Investimento Público Direto por aluno.
Apesar da existência de indicadores produzidos pelo Inep/MEC que são
estimativas do investimento público em Educação, ainda não há um indicador que
capte as diversas formas de recursos públicos investidos na Educação. Tais formas
estão expressas no parágrafo 4º do art. 5º da Lei do PNE, englobando os 38
mandamentos do art. 212 da Constituição Federal e do art. 50 do ADCT, além dos
recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior
(incluindo incentivos e isenções fiscais), o financiamento de creches, pré-escolas e
da Educação Especial na forma do art. 213 da Constituição Federal, as bolsas de
estudos concedidas no Brasil e no exterior e os subsídios dos programas de
financiamento estudantil.
Não consta registro no monitoramento publicado relativo ao período de 2014.
Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
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ESTRATÉGIAS

no 20.1

no 20.2

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA
Colaborar com a
definição
de
critérios
para
distribuição
dos
recursos adicionais
dirigidos
à
educação ao longo
do decênio, que
considerem
a
equalização
das
oportunidades
educacionais,
a
vulnerabilidade
socioeconômica os
recursos vinculados
à manutenção e
desenvolvimento do
ensino.
Implementar
o
Custo
Aluno
Qualidade – CAQ
como
parâmetro
para
o
financiamento
educação de todas
as
etapas
e
modalidades
da
educação básica, a
partir do cálculo e
do
acompanhamento
regular
dos
indicadores
de
gastos educacionais
com investimentos
em qualificação e
remuneração
do
pessoal docente e
dos
demais
profissionais
da
educação pública,
em
aquisição,
manutenção,
construção
e
conservação
das
instalações
e
equipamentos
necessários
ao
ensino
e
em
aquisição
de
material didáticoescolar, alimentação
75

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

Realizada
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e transporte escolar.

Descrição de análise da meta, por estratégia

20.1- Realizada, por meio de participação na elaboração do Plano Plurianual
do Município de Alumínio - PPA.
20.2- Realizada.

Informações complementares:
De acordo com a Lei nº 1.798/2015, que dispõe sobre a Lei Orçamentária
Anual para o Exercício Financeiro de 2016, bem como Lei nº 1.681/2013 (que
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Alumínio, para o período de
2014/2017) as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino no município
de Alumínio, no período de janeiro a dezembro de 2016 perfazem o total de
27.602.719,51, composição:

Despesas com
Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino
Mínimo Anual de

Valor apurado até o
bimestre
nov./dez.2016

% Mínimo a Aplicar
no Exercício (limites
constitucionais)

% Aplicado até o
Bimestre

15.406.146,55

25%

28,64

12.196.572,96

60%

98,84

<18%/25> das
Receitas de Imposto na
Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino
Mínimo Anual de
60% do FUNDEB na
Remuneração do
Magistério com
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
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3. APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PME - 2015 A 20174.

GRÁFICO 1 – EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL
(Meta 1 – 11 estratégias)
9

8
7
6
5

Realizadas

4

Em Andamento
Não Iniciadas

3
2
1
0
Estratégias

GRÁFICO 2 – EIXO ENSINO FUNDAMENTAL
(Metas 2; 5 – 17 estratégias)
9
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7
6

5

Realizadas

4

Em Andamento
Não Iniciadas

3
2
1
0
Estratégias

4

Base outubro de 2017. Fonte: Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do Plano
Municipal de Educação.
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GRÁFICO 3 – EIXO ED. INF./ENSINO FUND.
(Metas 6; 7 – 23 estratégias)
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Em Andamento
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4
2
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GRÁFICO 4 – EIXO ENSINO MÉDIO
(Meta 3 – 3 estratégias)
2,5

2

1,5

Realizadas
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GRÁFICO 5 – EIXO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
(Metas 10; 11 – 14 estratégias)
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4

Em Andamento
3

Não Iniciadas
Não Aplicáveis

2
1
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GRÁFICO 6 – EIXO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(Metas 8; 9 – 8 estratégias)
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GRÁFICO 7 – EIXO EDUCAÇÃO ESPECIAL
(Meta 4 – 8 estratégias)
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GRÁFICO 8 – EIXO EDUCAÇÃO SUPERIOR
(Metas 12; 13; 14 – 8 estratégias)
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GRÁFICO 9 – EIXO VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
(Metas 15; 16; 17; 18 – 17 estratégias)
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GRÁFICO 10 – EIXO GESTÃO DEMOCRÁTICA
(Meta 19 – 6 estratégias)
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GRÁFICO 11– FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
(Meta 20 – 2 estratégias)
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa “Versão Preliminar” será um subsídio importante para o debate na
audiência pública de análise das propostas de alteração. Dela poderão derivar
recomendações para mudanças na lei do plano, com objetivo de alcançar todas as
metas pactuadas, garantindo-se a participação ativa da população, pois, acreditamos
que a Educação de qualidade é construída por muitas mãos.
Assim como se procedeu no ciclo anual de monitoramento, é importante que
todos se envolvam diretamente no processo, ajudando a compreender as razões pelas
quais os avanços ocorreram ou não, de acordo com o previsto no plano, validando o
trabalho técnico da equipe responsável e elaborando posteriormente, de forma
oficial, a Avaliação do Plano Municipal de Educação – Versão Final, produto da
consulta pública, que nada mais é do que a Versão Preliminar acrescida das
alterações aprovadas e sistematizadas pela comissão coordenadora, com o apoio da
equipe técnica. Após os ajustes, a comissão coordenadora deverá encaminhar o
documento ao Departamento Municipal de Educação, que poderá rever as políticas,
as ações e os programas e/ou propor possíveis alterações no plano vigente, caso
necessárias.
Havendo propostas de alteração do plano, um projeto de lei deverá ser
encaminhado pelo Poder Executivo à câmara de vereadores.
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