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Meta 1 – 2° Ano 

Meta 1 – Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 

até 3 (três) anos em até 5 (cinco) anos a partir da aprovação deste PME, 

assegurando o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade.

Creches - Municipais: 620     Conveniadas: 146        Privadas:    = 

Percentual de atendimento:                                                                                                   

Conclusão da ampliação da Creche ENI (já em atividade), 

Conclusão das obras  da Creche Professora Odila Silva Marinheiro 

(Miguel Valenciano) e da Creche Caricy Boareto Mansur (Jardim 

Mariana II).                                                                                                     

Pré-escola: Municipais: 992  Filantrópicas:128    Privadas: 295  = 

1.415 Abertura de 2 novas salas (EMEB Braga Morato e EMEB 

Padre Benito).                                                                                                                    

Estratégias

1.1 - Promover, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a busca ativa de 

crianças em idade correspondente à Educação Infantil, em parceria com órgãos públicos 

de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da 

família em relação às crianças de zero até 3 (três) anos.

Adesão do Município ao Programa Busca Ativa Escolar - Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de 

Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e o Instituto TIM

1.2 - Centralizar e informatizar, a partir de 2017, o cadastro da demanda por vagas em 

creches, disponibilizando os dados para o Ministério Público, Conselho Tutelar e outros 

órgãos da justiça.

Sistema entrou em operação em 2016 - para preenchimento das vagas 

no início em 2017.  

1.3 - Realizar em no máximo 2 (dois) anos estudos para definir estratégias e ações para 

melhor atender os alunos da zona rural.

Manutenção do serviço de transporte escolar, melhorando a fiscalização 

e a cobrança das empresas tercerizadas pelo serviço prestado. 

1.4 - Planejar e organizar a infraestrutura escolar de acordo com as projeções de 

crescimento populacional e urbano.

Reuniões constantes no 2° semestre de 2016 para abertura de salas. 

Abertura de duas salas de Pré escola (Braga Morato e PAdre Benito). 

Fase de Execução do PAR a partir de Julho de 2017. 

1.5 - Realizar em no máximo 1 (um) ano levantamento sobre a necessidade de melhoria 

na infraestrutura da rede municipal de ensino e dos centros comunitários.

Levantamento de melhoria nas creches junto as Coordenadoras de 

Creche 



1.6 - Buscar junto ao programa nacional de construção e reestruturação de escolas, 

previsto no Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014), recursos para construção de novas unidades, bem como a aquisição de 

equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 

Educação Infantil.

Reforma do telhado, pintura e calhas das Creches Ephigênia, Maria 

Apparecida e Zulmira com recursos do Brasil Carinhoso (Fase de 

Licitação). 

1.7 - Fortalecer e ampliar as parcerias com governo federal, com o governo estadual e 

uso de recursos próprios para garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos 

pedagógicos, jogos educativos e outros materiais pedagógicos acessíveis nas escolas 

da Educação Infantil, considerando as especificidades das faixas etárias e as 

diversidades em todos os aspectos, com vistas à valorização e efetivação do brincar nas 

práticas escolares, durante o processo de construção do conhecimento das crianças.

Aquisição de mobiliário para as novas creches. Levantamento de 

demanda por equipamentos eletroeletrônicos, brinquedos, materiais 

para creches e escolas. Licitação prevista no 2° semestre. 

1.8 - Garantir, por meio de benefícios concedidos pelo Plano de Ações Articuladas 

(PAR), a melhoria da qualidade do atendimento na Educação Infantil no que se refere à 

acessibilidade, bem como sua expansão com a construção e ampliação de escolas por 

meio de programa nacional e aquisição de equipamentos e materiais didáticos e 

pedagógicos. 

Diagnóstico concluído. Fase de Execução do PAR a partir de Julho de 

2017.

1.9 - Adequar a infraestrutura das creches e pré-escolas de forma a atender os 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil.

Reforma do telhado, pintura e calhas das Creches Ephigênia, Maria 

Apparecida e Zulmira com recursos do Brasil Carinhoso (Fase de 

montagem do processo licitatório). 

1.10 - Buscar recursos junto a programas federais, para custear despesas com 

manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado 

integral, segurança alimentar e nutricional, garantir o acesso e a permanência da criança 

na educação infantil

Participação em programas governamentais como o Brasil Carinhoso, 

PNAE

1.11 - Definir em parceria com a Guarda Municipal, Polícia Militar e demais órgãos de 

segurança pública ações para melhorar a segurança das Creches e Pré-Escolas.

Retomada do trabalho de Ronda Escolar pela Guarda Municipal. 

Parceria com a Polícia Militar para ação junto aos pais sobre o trânsito 

no segundo semestre.  

1.12 - Estruturar as brinquedotecas nas Creches da rede municipal de ensino, com 

material pedagógico adequado à faixa etária e que se enquadrem nas normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



1.13 - Revisar, no prazo de 2 (dois) anos, as orientações curriculares da Rede Municipal 

de Educação visando a integração com o Ensino Fundamental.
Aguardando a aprovação da Base Nacional Curricular Comum

1.14 - Elaborar e atualizar os projetos pedagógicos das escolas, a partir da revisão da 

política e das orientações curriculares da Educação Infantil, conforme estabelecido no 

item anterior, envolvendo os diversos profissionais da educação, bem como os usuários.

Estudos mensais entre a Secretaria Municipal de Educação e as 

Coordenadoras de creche para revisão do Projeto Político Pedagógico. 

1.15 - Assegurar, por meio do quadro técnico e de apoio da Secretaria da Educação, 

acompanhamento e auxílio pedagógico às educadoras e docentes por meio de 

atividades de estudo e reflexão, que devem ser desenvolvidos nas escolas.

Atuação do CEDAP: Especialistas nas creches semanalmente em 

atuação ditera com as educadoras e estudo com as coordenadoras 

sobre o Inventário Portage. Estudo sobre Gestão em Creche quinzenal 

com as Coordenadoras de Creche. Realização de Worshop das 

Práticas desenvolvidas nas creches apresentadas pelas Educadoras 

(Dez. 2016)

1.16 - Garantir que a avaliação dos alunos na Educação Infantil seja feita considerando 

seus próprios avanços em relação a seu desenvolvimento.
Aumento do uso do Portage de 23 para 34 salas.

1.17 - Aperfeiçoar, sistematizar e informatizar o registro e acompanhamento individual 

das crianças em Creches e Pré-Escolas, tornando obrigatório o envio das fichas de 

registro e acompanhamento dos alunos ao final da Pré-Escola para as unidades de 

Ensino Fundamental junto com a lista de matrículas ou sempre que o aluno for 

transferido de unidades escolares.

Planilhas sistematizadas do Portage para avaliação e intervenção e 

reavaliação do desenvolvimento infantil e relatório final do 

desenvolvimento da criança de acordo com o inventário.                                                    

Portfólio de acompanhamento dos alunos da Pré-escola.                  

Sistematização de ficha de entrevista com os pais para as EMEBs. 

1.18 - Garantir nos próximos concursos a formação docente, no mínimo, em Pedagogia 

para atuar em classes de Creches e Pré-Escolas.
Efetivação de 1 educadora de creche do Concurso 2016. 

1.19 - Incentivar a utilização de tecnologias educacionais para a Educação Infantil e 

incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem o desenvolvimento 

psicológico, intelectual e social das crianças.

Atuação do CEDAP nas Creches. Formação entre os Coordenadores 

pedagógicos da Educação Infantil. 

1.20 - Aperfeiçoar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 

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

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

Visita a exposições Culturais, Museus, etc. 

1.21 - Aprimorar a gestão do transporte escolar de modo a favorecer a articulação entre 

os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos.

Emenda parlamentar para aquisição de um novo ônibus -  Aguardando 

liberação de atas do FNDE. O objetivo é deixa este ônibus reservado 

para viagens educativas, culturais e esportivas. Reforma e manutenção 

da Frota.



1.22 - Estabelecer como parâmetro para o atendimento da Educação Infantil, a seguinte 

relação professor/aluno conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Atendimento seguindo os Parâmetros.  

1.23 - Estabelecer, no prazo de 2 (dois) anos, e com a colaboração dos setores 

responsáveis pela Educação, Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar, programas 

de orientação e apoio aos pais com filhos entre 0 e 5 anos, nos casos de pobreza, 

violência doméstica e desagregação familiar extrema.

A rede sociassistencial e educacional está organizando um trabalho de 

atuação nas escolas e creches. Trabalho realizado pela Assistente 

Social da Secretaria de Educação mediante solicitação e de forma 

pontual. 

1.24 - 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.

Reuniões de Pais (bimestral), Comemorações (Dia das Mães, Festa 

Junina, Dia das Crianças), Reuniões com a APM e Conselho de Escola. 

Encerramento dos Projetos.

Faggioni - DIA DAS MÃES, DIA DAS CRIANÇAS, FESTA JUNINA, 

ENCERRAMENTO DOS PROJETOS. 

Anna Bonagura: Caminhada da Família (maio), formatura do PROERD 

(agosto), Bazar da sobremesa (setembro), Encerramento do Projeto 

Fulaninho (novembro). 

CAIC Gilberto Dalla Vecchia: Palestras (agosto/setembro/novembro), 

apresentações de encerramento dos projetos (dezembro).  

Anselmo Testa: Projeto Brincadeiras da Vovó (em setembro e outubro 

de 2017).

Esther Vianna -  Disponibiliza horário semanal  (das 19h às 19h30min - 

toda terça-feira), para os pais conversarem com os professores. 

Alzira Acra (Caminhada das Mães, Encontro da Família na Escola, 

Quermesse, Palestras, Orientação Nutricional para as famílias, Festa 

Junina).



1.25 - Aperfeiçoar o processo contínuo de autoavaliação, entre os pares da comunidade 

escolar das escolas de Educação Infantil, por meio da constituição de instrumentos que 

orientem as dimensões a serem fortalecidas, visando à melhoria contínua da qualidade 

educacional.

Realização da Avaliação Institucional nas EMEBs e Creches, com 

devolutiva. 

1.26 - Manter a oferta de alimentação escolar com qualidade para os estudantes da rede 

pública por meio de colaboração financeira da União, do Estado e do Município 

(convênios).

19.000 refeições diária para a rede municipal, estadual e filantrópicas. 

Em 2016, não foi contabilizado café-da-manhã e lanches da tarde.                                                                             

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2017

valor per capita para oferta da alimentação escolar do Programa de 

Alimentação Escolar - PNAE: 

a) R$ 0,32 (trinta e dois centavos de real) para os alunos matriculados 

na Educação de Jovens e Adultos - EJA;

b) R$ 0,36 (trinta e seis centavos de real) para os alunos matriculados 

no ensino fundamental e no ensino médio;

c) R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de real) para estudantes 

matriculados na pré-escola, exceto para aqueles matriculados em 

escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos;

d) R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos de real) para os alunos 

matriculados em escolas de educação básica localizadas em áreas 

indígenas e remanescentes de quilombos;

e) R$ 1,07 (um real e sete centavos de real) para os alunos 

matriculados em escolas de tempo integral com permanência mínima de 

7h (sete horas) na escola ou em atividades escolares, de acordo com o 

Censo Escolar do INEP/MEC; e

f) R$ 1,07 (um real e sete centavos de real) para os alunos matriculados 

em creches, inclusive as localizadas em áreas indígenas e 

remanescentes de quilombos.

1.27 - Assegurar o fornecimento dos materiais pedagógicos adequados às faixas etárias 

e às necessidades do trabalho educacional nos estabelecimentos públicos.
Licitação de materiais pedagógicos 2017  - R$ 236.749,65

1.28 - Prover transporte escolar nas zonas rurais por meio de parceria entre Estado e 

Município.

Aditamento do Convênio com a Rede estadual (Repasse do Estado: R$ 

1.266.971,02 - Contrapartida Municipal: R$: 858.810,66.                     

Alunos transportados: SEE: 401 + Município: 201 = 650 alunos



Meta 2. 

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) 

a 14 (quatorze) anos, até o terceiro ano de vigência deste plano.

Matrícula Anos Iniciais (2017): Municipal: 2.113   Estadual: 788    

Privada: sem dados. Aumento de 218 matrículas na rede 

pública. Matrícula Anos Finais (2016): Municipal: 390   Estadual: 

1909      Privada: Sem dados

Estratégias

2.1 - Planejar e organizar a demanda escolar com abertura de vagas, de forma a racionalizar 

o uso dos espaços, de acordo com as projeções de crescimento populacional e urbano.

Reuniões com os diretores anualmente para organização da 

demanda. A rede não tem apresentado problemas com relação a 

organização da demanda. 

2.2 - Promover a busca ativa pelo poder público (localização e identificação) das crianças 

fora da escola por bairro e/ou locais de trabalho dos pais, visando localizar a demanda e 

universalizar a oferta de ensino obrigatório.

Adesão ao Busca Ativa

2.3 - Realizar o levantamento dos alunos fora da escola e de pessoas analfabetas em áreas 

rurais, em parceria com técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Agropecuário e Turístico e da Secretaria da Saúde.

Adesão ao Busca Ativa

2.4 - Estabelecer parcerias com os agentes comunitários de saúde, do Conselho Tutelar, do 

Programa Saúde da Família e da Secretaria da Assistência Social para levantamento dos 

dados durante as visitas.

Adesão ao Busca Ativa

2.5 - Promover atividades e projetos socioeducativos junto à comunidade, visando esclarecer 

as famílias sobre a educação dos filhos e o direito à educação.

Rede Socioassitencial. Prooposta de elaboração de uma Cartilha 

com informações sobre todos os serviços oferecidos no município. 

2.6 - Propor às Secretarias de Saúde e Assistência Social e demais áreas afins, o 

desenvolvimento de projetos de promoção social junto às famílias, favorecendo a qualidade 

da aprendizagem escolar e a redução no índice de evasão e de repetência.

Rede Socioassitencial passou a ser Coordenada pela Secretaria de 

Educação. Diagnóstico Sócio-territorial e levantamento de demanda 

por serviços. Prooposta de elaboração de uma Cartilha com 

informações sobre todos os serviços oferecidos no município. 

2.7 - Adotar medidas e estratégias que facilitem o regresso e a adaptação dos alunos 

evadidos, dos alunos em situação de risco e daqueles marginalizados, das rotinas escolares.

Evasão - Rede Municipal: / Rede Estadual: 58



2.8 - Contribuir, em colaboração com o Estado e a União, para o fortalecimento do processo 

de 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 (as) alunos (as), em colaboração com as 

famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 

adolescência e juventude.

Aguardando orientações do Estado e da União. 

2.9 - Informatizar e interligar os dados da rede municipal de ensino, garantido aos pais e 

responsáveis o acesso às notas e ausências dos filhos.
Não iniciada. 

2.10 – Aprimorar a articulação entre a rede pública e privada do município.

Reunião com as escolas estaduais para transição dos alunos dos EF 

anos iniciais para os anos finais. Envio de fichas e relatórios dos 

alunos. 



 



Meta 3 2° Ano 

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

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

matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

Matrículas (maio/2017) Estadual: 1.337 ETEC - EM: 240/ 

ETIM: 351

Estratégias

3.1 – Propor parceria com a Rede Estadual de Ensino para realizar a busca ativa (localização e 

identificação) dos jovens fora da escola por bairro e/ou locais de trabalho.

Adesão ao Busca Ativa poderá contribuir para efetivar a 

Estratégia

3.2 - Realizar estudos em parceria com a Rede Estadual para garantir a oferta do Ensino Médio 

no período diurno e noturno.

Adesão ao Busca Ativa poderá contribuir para efetivar a 

Estratégia

3.3 - Divulgar e incentivar em parceria com a Rede Estadual de Ensino a matrícula dos alunos 

no Ensino Médio.

Rede estadual divulga período de matrículas. Problema 

redução de salas do noturno. Apenas a EE Candido Portinari 

atende no período noturno.  

3.4 – Incentivar, em parceria com o Centro Paula Souza, a expansão das matrículas no Ensino 

Médio Integrado ao Ensino Técnico.
Estratégia ainda não iniciada.

3.5 – Estudar junto ao Centro Paula Souza a criação de novos cursos de Ensino Médio 

Integrado ao Ensino Técnico.
Estratégia ainda não iniciada.

3.6 - Contribuir, em colaboração com o Estado e a União, para o fortalecimento do processo de 

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 (as) alunos (as), em colaboração com as famílias e com 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.

Aguardando orientações do Governo Federal. 

3.7 - Propor, em parceria, com a Rede Estadual o desenvolvimento de campanhas de 

prevenção e informação sobre situações de discriminação, preconceitos e violências, consumo 

de drogas e gravidez precoce.

Estratégia ainda não iniciada.

3.8 - Fortalecer parcerias com empresas e instituições conveniadas para ampliar a oferta de 

estágio e de programas de primeiro emprego para alunos do ensino médio.
CIEE: 07 alunos; ADEPAB: 72; ACE: 



3.9 – Assegurar, por meio de convênios, programas para melhoria da segurança dentro e fora 

da escola, incluindo o apoio da Ronda Escolar.
Estratégia ainda não iniciada.

3.10 - Assegurar em parceria com a Rede Estadual a manutenção de programas suplementares 

como merenda e transporte escolar, com adequações necessárias às pessoas com deficiências 

e necessidades educacionais especiais.

Manutençaõ de transporte e merenda para escolas da rede 

estadual realizados pelo município por meio de convênio. 

3.11 - Celebrar convênios com o Estado para que os alunos do Ensino Médio possam participar 

de atividades culturais, esportivas e recreativas desenvolvidas pelo município.

Participação dos alunos da rede estadual na Feira do Livro, 

Festival Estudantil da Canção. Participação em outras 

atividades culturais e jogos realizados pelo município. 



Meta 4 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso 

à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

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

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados.

Municipal: 112 Estado: 62  Particular: 10  APAE: 100 

Estratégias

4.1 - Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o 

atendimento educacional especializado.

Número de alunos em 2016: 112 alunos na rede municipal (creche, 

EF e EJA). Aumento do número de Autistas: 4 (2016) para  22 

(2017) 

4.2 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) 

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

superdotação, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso 

educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.

Ampliação do AEE para 3 creches. 

4.3 - Ampliar convênios com as entidades assistenciais e com o Poder Público, que atuam no 

atendimento em caráter substitutivo e/ou complementar dos alunos com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, avaliados por 

equipe multidisciplinar e com a participação da família.

Termo de Colaboração com a APAE para atendimento de 08 

crianças da  Educação Infantil com deficiências severas e para 2 

alunos de Programa Socioeducacional. 

4.4 - Organizar um sistema de informações em rede, sobre a população a ser atendida e 

também a que esteja em atendimento pela Educação Especial (escolas regulares e escolas 

especiais) para que essas informações sejam disponibilizadas à escola.

Levantamento de dados sobre o atendimento de alunos da 

Educação Especial na rede pública e privada pelo Conselho 

Municipal de Educação, que servirá de diagnóstico para elaboração 

das Diretrizes Municipais da Educação Especial. 

4.5 - Equipar as Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos com equipamentos e recursos pedagógicos específicos às necessidades 

dos alunos, após avaliação por profissional especializado na área.

As escolas dispõe de equipamentos e recursos pedagógicos, porém 

com o aumento do número de alunos autistas é necessários novos 

investimentos. 



4.6 - Garantir o transporte escolar adaptado aos alunos matriculados na rede pública de 

ensino que comprovem sua efetiva necessidade, de acordo com os critérios definidos pela 

legislação, garantindo o acesso desses aos diferentes níveis e modalidades de ensino.

O transporte é garantido a todos que demandam. A Prefeitura 

assumiu o transporte para APAE. 

4.7 - Fortalecer o trabalho na perspectiva colaborativa entre Educação Especial e Ensino 

Regular, por meio da implantação gradativa do coensino nas escolas municipais. Início de um trabalho colaborativo na Creche Laurinda. 

4.8 - Ampliar as salas de recursos multifuncionais nas escolas regulares e incentivar a 

formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado e 

profissionais de apoio, devendo ser extensivo às Creches e a Educação de Jovens e Adultos.

Formação - Palestra realizada pela Especialista em 

Neuroaprendizagem Fernanda Honório sobre os temas: Como os 

alunos aprendem? Deficiência Intelectual e Autismo. Professoras 

Rosa Vieira e Juliana Biagi do AEE promoveram duas palestras: 

Práticas Pedagógicas com Autismo, Autismo para Educadores de 

Creche. 

4.9 - 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, conforme necessidade identificada por 

meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno, articulado ao processo de escolarização na 

sala de aula

Publicação de Resolução de Atribuição de aulas de AEE para 

Educação de Jovens e Adultos na área de Deficiência Intelectual e 

Surdez, mas não houve interessados que atendessem os critérios 

de formação específica. 

4.10 - Organizar programas que viabilizem parcerias com as áreas de assistência social, 

cultura, instituições e redes de ensino, para tornar disponíveis em estabelecimentos de 

ensino, livros falados, em Braille e com caracteres ampliados, além da comunicação 

alternativa suplementar.

As escolas possuem materiais disponibilizados pelo MEC.

4.11 - Disponibilizar o auxiliar de desenvolvimento educacional - cuidadores - nas unidades 

escolares, depois de avaliadas as necessidades de apoio na alimentação, higiene e 

locomoção dos alunos, público-alvo, da Educação Especial
Disponibilização de acordo de com as necessidades da criança, 

conforme legislação específica. 

4.12 - Implantar o ensino de Língua Brasileira de Sinais LIBRAS para todos os alunos surdos 

e, gradativamente, para seus familiares, demais alunos e profissionais da Unidade Escolar, 

mediante programa de formação.
A rede possui uma profissional surda usuária de Libras que ensina 

os alunos e suas famílias. 

4.13 - Garantir a observância e o cumprimento da legislação de infraestrutura das escolas, 

conforme estabelecido nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

respectivo Sistema de Ensino, para o recebimento e permanência dos alunos público- alvo da 

Educação Especial.

A rede municipal não enfrenta problemas de infraestrutura para 

garantia da acessibilidade. 



4.14 - Garantir que os recursos destinados à Educação Especial, na Rede Pública, assegurem 

a manutenção e ampliação dos programas e serviços destinados aos alunos com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Atendimento pleno a estratégia. Aluno com PAEE que frequenta 

sala de recurso recebe uma complementação financeira  via 

FUNDEB. 

4.15 - Implantar nas Creches os serviços de identificação, estimulação e acompanhamento de 

crianças identificadas com atraso no desenvolvimento, por meio de programas específicos de 

estimulação precoce. Ampliação de 23 para 34 salas que fazem o uso do Portage. 

4.16 - Reduzir, gradativamente, o número de alunos na sala de aula regular, onde esteja 

matriculado aluno com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação. Em geral as salas com alunos PAEE possuem 22 alunos. 

4.17 - Garantir flexibilização curricular, quando necessário e em casos específicos, de acordo 

com as necessidades do aluno, respeitando-se o currículo, as disciplinas e os temas previstos 

para as aulas.

Prática orientada e acompanhada pelas professoras do AEE. 

Necessidade de avaliar o impacto das adaptações na aprendizagem 

dos alunos PAEE e aprimorar o Plano de Atendimento 

Individualizado. 

4.18 - Garantir a diversidade dos instrumentos de avaliação, possibilitando o 

acompanhamento do avanço dos estudantes.
Prática orientada e acompanhada pelas professoras do AEE. 

Necessidade de avaliar o impacto das adaptações na aprendizagem 

dos alunos PAEE e aprimorar o Plano de Atendimento 

Individualizado. 

4.19 - Oferecer tradutores, intérpretes e outros profissionais de apoio, após avaliação das 

necessidades do aluno por profissional especialista na área.

No processo seletivo estava previsto vaga para Interprete de Libras 

mas não houve candidatos aprovados. Publicação de Resolução de 

Atribuição de aulas de AEE para Educação de Jovens e Adultos na 

área de Deficiência Intelectual e Surdez, mas não houve 

interessados que atendessem os critérios de formação específica. 

Há profissional que atua com complementação de carga horária na 

EJA.

4.20 - Promover a sinalização das escolas, utilizando comunicação alternativa como libras, 

Braille e outros recursos.
Não atende. 

4.21 - Ampliar o número de especialistas em Educação Especial, iniciando na Educação 

Infantil e perpassando o Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, e Educação de 

Jovens e Adultos.

Aumento de uma profissional para atuar na creche. Foi ofertado 

novas vagas em complementação, mas não houve profissional 

interessado com a qualificação exigida. 



4.22 - Ampliar o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial em salas de 

recursos multifuncionais e incentivar a formação continuada de professores para o 

atendimento educacional especializado e para os profissionais de apoio.

Formação - Palestra realizada pela Especialista em 

Neuroaprendizagem Fernanda Honório sobre os temas: Como os 

alunos aprendem? Deficiência Intelectual e Autismo. Professoras 

Rosa Vieira e Juliana Biagi do AEE promoveram duas palestras: 

Práticas Pedagógicas com Autismo, Autismo para Educadores de 

Creche. 

4.23 - Estabelecer gradativamente o coensino na rede municipal de educação, de forma a 

priorizar a aprendizagem em sala de aula dos alunos público- alvo da educação especial. Início de um trabalho colaborativo na Creche Laurinda. 

4.24 - Incentivar programas de formação profissional e inserção dos alunos público-alvo da 

educação especial no mercado de trabalho, em parceria com instituições públicas e privadas
Não atende. Necessidade de conhecer melhor a demanda. 

4.25 - Fortalecer parcerias com a Secretaria de Saúde, Assistência Social e Instituição 

Especializada para atendimentos necessários à população público- alvo da educação especial 

em idade escolar.

Melhoria na articulação com a APAE, no encaminhamento, agilidade 

na avaliação e nas devolutivas. Estudos de caso nas creches e 

escolas. 

4.26 - Incentivar a formação de equipes multiprofissionais nas escolas, formada por 

especialistas nas áreas da pedagogia, assistência social, psicologia, fonoaudiologia, 

considerando a perspectiva institucional do serviço, a promoção universal da aprendizagem e 

a atuação na cultura escolar.

A formação dos Gestores visa atender as demandas de promoção 

universal da aprendizagem e reflexão da cultura escolar. 



META 5

Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental.

3° ano (2016) Municipal: 392 alunos - aprovados: 354 

(90.3%)  e não aprovados: 38 (9.7%).                                       

Mudança no PNAIC: o Governo Federal adotará o Programa 

Ler e Escrever e o EMAI da Rede Estadual. O município já 

manifestou o interesse em aderir ao Programa e está 

aguardando a publicação da Portaria.                           

Proposta da BNCC alfabetização no 2° ano.  

Estratégias

5.1 - Realizar estudos sobre concepções e práticas pedagógicas que favoreçam a 

alfabetização, conforme as diretrizes do Plano Nacional de Educação.

Formação do Pacto (retomada da competência leitora e análise 

dos dados da ANA 2014).

5.2 - Promover e estimular a formação continuada de professores para a alfabetização de 

crianças, visando o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras para atuação em sala de aula.

Parceria UFSCar para implantar o projeto REMAR, com foco na 

aprendizagem em Matemática. 

5.3 - Aperfeiçoar os instrumentos de avaliação municipal para aferir a alfabetização das 

crianças.

Avaliação Diagnóstica (aplicada em 20 e 21 de Fevereiro) e 

avaliação dos resultados pela Equipe Pedagógica. Simulado 

interno da Educação Municipal em fase de elaboração 

(aplicação em agosto). 

5.4 - Aprimorar mecanismos de avaliação e intervenção para alunos com dificuldades 

acentuadas de aprendizagem que não forem alfabetizadas até o final do 3º ano do ensino 

fundamental.

Crianças com maior dificuldades de aprendizagem são 

atendidas no Apoio Pedagógico. Avaliação do SIEM será 

5.5 - Oferecer instrumentos de apoio ao trabalho pedagógico do professor em sala de aula, 

quando necessário, respeitando as necessidades específicas.

Oferecimento de materiais pedagógicos, livros didáticos e 

paradidáticos, tablets, etc. Recebimento de Livros didáticos da 

Reserva Técnica. 

5.6 - Garantir uma organização curricular que busque aproximar os conteúdos ministrados do 

cotidiano dos educandos, promovendo o aprendizado significativo, com o objetivo de eliminar a 

fragmentação de conteúdo.

Planejamento e fortalecimento das rotinas de trabalho. 

Continuidade dos Projetos educacionais. 



5.7 - Assegurar e aprimorar meios e condições para a divulgação de ações exitosas no 

processo de alfabetização na Rede Municipal.

Divulgação dos trabalhos no site e nos espaços das Secretaria 

Municipal de Educação. 

5.8 - Oferecer condições para garantir a alfabetização dos alunos com maiores dificuldades em 

atividades de reforço extraclasse.

Crianças com maior dificuldades de aprendizagem são 

atendidas no Apoio Pedagógico. 



META 6

Promover, ao longo do período de vigência deste Plano uma educação baseada nos 

princípios da formação científica, cultural, corporal e humanística para todos, 

ampliando progressivamente, o tempo de permanência dos estudantes em atividade 

extraclasse.

Continuidade dos projetos como Natação, Ginástica Artística, Futsal. 

Início do Projeto Bom de nota, Bom de Dança (2017). 

Estratégias

6.1 - Ampliar o número de crianças atendidas em Creche em período integral.

Ampliação de 59 vagas em creches municipais.  

6.2 - Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos 

(as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das 

entidades privadas de forma concomitante e articulada com a rede pública de ensino.

Repasse do Fundeb a Fundação José Lazarinni para atendimento de pré-

escola em período integral. 

6.3 - Ampliar a oferta de atividades pedagógicas, culturais e esportivas extracurriculares.

Continuidade dos projetos de Natação (Braga Morato), Ginástica Artística 

(Célia Bueno e ampliação para alunos do Anna Bonagura), Futsal (Célia 

Bueno e CAIC). Projeto Bom de Nota, Bom de Dança (CAIC).  

6.4 - Realizar levantamento em 1 (um) ano, por bairro, dos espaços públicos no município 

que possam abrigar atividades extracurriculares (culturais, esportivas, aulas de 

informática, cursos de idiomas).
Levantamento de ações realizadas pelas Secretaria de Esporte e 

Departamento de Cultura.

6.5 - Realizar em parceria com a Secretaria de Esporte e com o Departamento de Cultura 

pólos de promoção da cultura e do esporte para alunos matriculados na rede pública de 

ensino.

Projeto Bom de Nota, bom de Dança - Ministério da Cultura e da Usina 

Batatais, realizado pela Associação Pró-Esporte e Cultura e a Goal 

Projetos, com apoio da Prefeitura Municipal de Batatais. Realização do 1° 

Festival de Atletismo em parceria com a Secretaria de Esporte.  



6.6 - Buscar recursos junto ao governo federal e estadual para a criação de centros 

educacionais em diferentes regiões da cidade destinados a oferecer atividades 

extracurriculares (culturais, esportivas, aulas de informática, cursos de idiomas). Indisponibilidade de recursos neste momento.



META 7

Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 

modalidades de forma a alcançar as metas do IDEB estabelecidas pelo 

INEP para a rede pública do município.

IDEB 2015 2017 IDEB - 2015 (Município)

Anos Iniciais do EF 6.3 6.5 Anos Iniciais: 6,3

Anos Finais do EF 5.7 5.9 Anos Finais: 5.0

Ensino Médio
4.2 4.6

Ensino Médio: Estado de SP (4.2) Não há dados para o município.

Estratégias AÇÕES

7.1 – Realizar, em no máximo 1 (um) ano, levantamento sobre a necessidade 

de melhoria na infraestrutura da Rede Municipal de Ensino.
Diágnóstico do PAR concluído

7.2 - Buscar recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a melhoria na 

infraestrutura das escolas.
Aguardando fase de Execução do PAR a partir de Julho de 2017.

7.3 - Buscar recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a construção 

de novas escolas de acordo com padrões mínimos de infraestrutura 

adequados à faixa etária, observando os seguintes itens:

Aguardando fase de Execução do PAR a partir de Julho de 2017. 

Necessidade de revisão da estratégia, pois há uma tendência de 

redução na demanda.                                    

a) Espaço, iluminação natural e artificial, ventilação, água potável, rede 

elétrica, segurança e temperatura ambiente, com ênfase na sustentabilidade 

b) Instalação sanitária e para higiene.

c) Espaços para esporte: quadra coberta, recreação, biblioteca, refeitório, sala 

de informática, auditório, almoxarifado e depósito para a merenda escolar.

d) Adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos público- 

alvo da Educação Especial.

e) Atualização e ampliação do acervo das bibliotecas.

f) Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos.



g) Telefone e serviço de reprodução de textos.

h) Informática e equipamentos multimídia para o ensino.

i) Projeto arquitetônico de construção e ampliação escolar adequado às 

necessidades locais.

7.4 - A construção e/ou melhorias na infraestrutura escolar devem estar em 

conformidade com a legislação vigente e com os parâmetros a serem 

definidos pela União e pelos entes federados no prazo de 2 (dois) anos, 

segundo a estratégia 7.21 do Plano Nacional de Educação.

Aguardando orientação do Governo Federal. 

7.5 - Buscar recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a melhoria na 

infraestrutura das escolas, adequando e criando espaços educacionais 

diferenciados de acordo com as necessidades pedagógicas das escolas.

Reforma da Escola Braga Morato - elaboração do Edital para o 

processo licitatório. 

7.6 – Criar, em até 3 (três) anos, salas de leituras em 50% das escolas 

municipais de Ensino Fundamental, com profissionais capacitados para 

desenvolvimento de projetos e ações que estimulem a leitura e a produção 

textual, ampliando progressivamente para todas as escolas municipais.

Criação de uma sala de Leitura no CAIC (2016)

7.7 - Realizar em no máximo 2 (dois) anos estudos para definir estratégias e 

ações para melhor atender os alunos da zona rural.

Prorrogação do contrato com as empresas terceirizadas para o ano de 

2017. Novo processo licitatório para 2018.                              Alunos da 

Zona Rural: 367, sendo 158 rede municipal e 209 da rede estadual.  

7.8 – Adequar a infraestrutura e a organização da escola para o atendimento 

dos alunos provenientes da zona rural.

7.9 - Estabelecer política de transporte rural com qualidade, procurando 

sempre que possível reduzir o tempo do trajeto entre casa e escola.

Realização de estudo no segundo semestre para adequação das rotas 

escolar, visando atender a estratégia. 

7.10 - Facilitar o atendimento aos alunos da zona rural para garantir uma 

política educacional aplicada e adequada à realidade dos educandos.

Necessidade de avançar na ação pedagógica, considerando a 

realidade das escolas. 

7.11 - Prover transporte escolar nas zonas rurais por meio de parceria entre 

Estado e Município.

Aditamento do Convênio com a Rede estadual (Repasse do Estado: 

R$ 1.266.971,02 - Contrapartida Municipal: R$: 858.810,66. Alunos 

transportados: SEE: 401 + Município: 201 = 650 alunos



7.12 - Garantir uma organização curricular para que os estudantes possam 

partilhar das riquezas e dos conhecimentos socialmente produzidos, 

possibilitando assim o exercício pleno da sua cidadania e a continuidade dos 

estudos.

Objetivo geral da educação, que deve nortear o trabalho pedagógico.

7.13 - Revisar, após 5 (cinco) anos, a organização curricular do Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano) da Rede Municipal de Ensino.

BNCC enviada ao Conselho Nacional de Educação. Aguardando o 

parecer. 

7.14 - Inserir conteúdos sobre o patrimônio histórico e cultural do município 

nos currículos dos alunos da Rede Municipal.

Já são realizados pelos professores, mas é necessário sistematizar 

melhor no currículo. Estratégia a ser contemplada no processo de 

revisão curricular. 

7.15 - Incluir, em todos os níveis de ensino, os temas que tratam de todas as 

formas de discriminação.

Projeto Educação para Diversidade/Africanidade. Formação sobre a 

história e a cultura africanas com o Porfessor Natanael dos Santos 

(Unicamp) 

7.16 - Incentivar na forma de projeto o ensino de empreendedorismo no 

município, objetivando promover a autonomia dos alunos, em atividades que 

não apresentem fins lucrativos e/ou envolvam valores mercadológicos.

Não houve continuidade do projeto, pois os materiais deveriam ser 

comprados.

7.17 - Incorporar temas relacionados à Educação Alimentar e Nutricional nos 

currículos e nos projetos pedagógicos das escolas de Educação Infantil e de 

Ensino Fundamental, por meio de uma abordagem transdisciplinar e atuação 

multiprofissional, viabilizando parcerias com a sociedade civil organizada com 

experiência e atuação na área.

Adesão ao Programa Saúde na Escola. Projeto Alimentação Saudável. 

Retomada do projeto Horta Educativa promovido pelo Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo - solicitação para as escolas 

Virgilio Braghuetto, Paulo Faggioni, Célia Bueno, CAIC. Proposta de 

Visitação a Cozinha Piloto inicialmente com os Diretores (2° semestre). 

7.18 - Desenvolver projetos de recuperação, ministrados por meio de 

metodologias apropriadas.
Serviço de apoio pedagógico. 



7.19 - Organizar turmas com número de alunos adequado ao seu melhor 

desempenho escolar.

Em 2017 a média de aluno por classe na rede municipal é a seguinte: 

Ensino Fundamental dos anos iniciais (1° ao 5° ano) 

1° ano - 21 alunos

2° ano - 20,6 alunos

3° ano - 22,9 alunos

4° ano - 20,5 alunos

5° ano - 21,9 alunos

Ensino Fundamental anos finais

6° ano - 20,7 alunos

7° ano - 27 alunos

8° ano - 28,7 alunos

9° ano - 20,7 alunos

7.20 - Estabelecer em colaboração com a União, o Estado e o Município, 

programas de apoio à aprendizagem e de recuperação paralela, ao longo do 

curso, para reduzir as taxas de repetência e evasão.

Mudança no PNAIC: o Governo Federal adotará o Programa Ler e 

Escrever e o EMAI da Rede Estadual. O município já manifestou o 

interesse em aderir ao Programa e está aguardando a publicação da 

Portaria.

7.21 - Promover atividades de reforço extraclasse e/ou durante as aulas, 

observando metodologias apropriadas, de acordo com as necessidades dos 

alunos e/ou da sala de aula.

Serviço de apoio pedagógico a partir do 1° ano, identificada a 

necessidade real. 

7.22 - Propor o estabelecimento de Fórum com a participação de 

representantes das Secretarias Municipais, dos Conselhos Municipais, das 

escolas estaduais, escolas particulares, Promotor da Infância e Juventude, 

Representantes do Conselho Tutelar, do Poder Legislativo, dos pais de alunos 

para definir estratégias e ações visando à redução da evasão escolar, 

melhoria dos indicadores educacionais, prevenção e redução da violência em 

espaços escolares.

Rede Socioassitencial passou a ser Coordenada pela Secretaria de 

Educação. Diagnóstico Sócio-territorial e levantamento de demanda 

por serviços. Proposta de elaboração de uma Cartilha com 

informações sobre todos os serviços oferecidos no município. 

7.23 - Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do 

Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a 

capacitação de professores, professoras e agentes da comunidade para atuar 

como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade 

das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem.

Proposta de Organização de uma Fundação do Livro, para promoção 

da Feira do Livro. 



7.24 - Aperfeiçoar as atividades de desenvolvimento e estímulo às habilidades 

esportivas nas escolas.

Parceria com a Secretaria de Esporte para realização do 1° Festival de 

Atletismo. 

7.25 - Aplicar o uso de multimeios no processo de ensino/aprendizagem.
Projeto REMAR/ UFSCAR a ser aplicado aos alunos dos 3° anos, com 

ênfase na aprendigagem matemática. 

7.26 - Criar um calendário de concursos municipais com atividades nas 

diferentes áreas do conhecimento para alunos das escolas públicas do 

município, estabelecendo premiações em parceria com a iniciativa privada.

Não existe calendário ainda, a participação projetos externos como 

EPTV na Escola, Olímpiada de Matemática depende dos objetivos e 

sua relação com as ações da escola ou da Secretaria Municipal de 

Educação. 

7.27 - Assegurar condições no calendário letivo para análise dos indicadores 

das avaliações externas e definição de estratégias para melhoria dos 

resultados.

Avaliação institucional - abrange a Gestão de Resultados 

Educacioanais. Também foi realizado uma avaliação dos resultados da 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) nos HTPCs.

7.28- Promover controle social sobre a qualidade do atendimento educacional, 

incluindo não apenas instrumentos de avaliação externa, de critérios mínimos 

de desempenho a serem trabalhados junto aos estudantes, mas também 

garantir a participação e acompanhamento pela comunidade dos processos 

avaliativos.

Reuniões de pais periódicas, criação de Conselhos Escolares para pré-

escola e Conselhos de Creche.

7.29 - Estabelecer parcerias e convênios com universidades para capacitação 

profissional e projetos educacionais que visem à melhoria da aprendizagem e 

dos indicadores educacionais.

O Ministério da Educação não abriu novas adesões ao PIBID. 

7.30 - Estimular o processo contínuo de autoavaliação entre os pares da 

comunidade escolar, por meio da constituição de instrumentos que orientem 

as dimensões a serem fortalecidas, visando à melhoria contínua da qualidade 

educacional.

Realização da Avaliação Institucional e devolutiva dos resultados. 

Instrumento de orientação do Plano de Ação das Escolas e Creches. 



7.31 - Estabelecer, como parâmetro para o atendimento à demanda do Ensino 

Fundamental dos anos iniciais (1º ao 5º ano), o máximo de 24 alunos e para o 

Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano), o máximo de 30 alunos.

Em 2017 a média de aluno por classe na rede municipal é a seguinte: 

Ensino Fundamental dos anos iniciais (1° ao 5° ano) 

1° ano - 21 alunos

2° ano - 20,6 alunos

3° ano - 22,9 alunos

4° ano - 20,5 alunos

5° ano - 21,9 alunos

Ensino Fundamental anos finais

6° ano - 20,7 alunos

7° ano - 27 alunos

8° ano - 28,7 alunos

9° ano - 20,7 alunos

7.32 - Buscar até o final deste Plano, reduzir para o máximo de 20 alunos por 

classe nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e para os anos finais (6º ao 9º ano) o 

máximo de 25 alunos.

Estratégia anterior. 

7.33 - 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 providências adequadas para promover a 

construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança 

para a comunidade.

Palestra para os alunos dos 5° anos sobre o combae ao abuso e 

exploração sexual contra crianças e adolescentes (Secretaria de 

Assistência Social), Realização de uma passeata para chamar a 

atenção da sociedade sobre a questão. PROERD

7.34 - 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.

Reuniões de pais. Eventos promovidos pelas escolas. Instituição de 

Conselhos Escolares desde a pré-escola. 

7.35 - Promover orientações sobre desigualdades, discriminação e 

diversidades aos profissionais da educação, familiares e comunidade em 

geral.

Formação sobre a história e a cultura africanas com o Porfessor 

Natanael dos Santos (Unicamp). 

7.36 - Produzir materiais didático-pedagógicos que apoiem os professores nas 

atividades cotidianas em sala de aula.

7.37 - Acompanhar cotidianamente as relações entre estudantes, para coibir a 

prática do bullying.
Atividade cotidiana da escola. 

7.38 - Realizar, em parceria com os grêmios estudantis, campanhas e ações 

de prevenção e conscientização sobre todas as formas de discriminação.
Estratégia ainda não iniciada.



7.39 - Estimular a participação da comunidade escolar em cursos e atividades 

de formação sobre a história e as culturas afro-brasileiras e indígenas.

Formação sobre a história e a cultura africanas com o Porfessor 

Natanael dos Santos (Unicamp). 

7.40 - Viabilizar programas e ações de combate ao preconceito e 

discriminação no ambiente escolar e comunitário por meio de campanhas na 

mídia nos estabelecimentos de ensino e na comunidade.

Estratégia ainda não iniciada.

7.41 - Contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas reflexivas, 

participativas e interdisciplinares, que possibilitem ao educando o 

entendimento de nossa estrutura social desigual.

Projeto Educação para diversidade/ Africanidades

7.42 - Implementar ações, inclusive dos próprios educandos, de pesquisa, 

desenvolvimento e aquisição de materiais didáticos diversos que respeitem, 

valorizem e promovam a diversidade cultural a fim de subsidiar práticas 

pedagógicas adequadas à educação para as relações étnico-raciais.

Projeto Educação para diversidade/ Africanidades

7.43 - Incluir, nas ações de revisão dos currículos, a discussão da discussão 

racial e da cultura e história africana, afro-brasileira, indígena como parte 

integrante da matriz curricular.

Estratégia a ser desenvolvida posteriormente. 

7.44 - Fomentar eventos que divulguem, valorizem a cultura afro-brasileira e a 

diversidade.

Participação de professores, diretores e coordenadores na Palestra 

sobre a História e a Cultura Negra realizada na Câmara Municipal 

(2016)

7.45 - Garantir apoio especializado (psicológico e assistência social) aos 

alunos que sofreram ou sofrem algum tipo de discriminação e/ou violência, 

garantindo-lhes o acesso e permanência na escola, com segurança.

Não ocorreram casos específicos, que exigiram este tipo de 

atendimento. 

7.46 - Realizar ações intersetoriais para aproximar áreas da Educação, 

Cultura, Saúde e Justiça com vistas ao combate ao preconceito e a todas as 

formas de discriminação.

Ações da rede socioassistencial e educacional

7.47 - Incentivar as escolas a estabelecer momentos de discussão com a 

comunidade escolar, em relação às questões ambientais, visando 

conscientização e mudança de atitudes.

Projeto Educação Ambiental. Adesão ao Programa Saúde na Escola - 

Parceria Ministério da Saúde e Ministério da Educação. 

7.48 - Garantir a implementação do tema da sustentabilidade de forma 

transversal nos conteúdos escolares.
Projeto Educação Ambiental

7.49 - Fortalecer parcerias com a Secretaria Estadual e Municipal do Meio 

Ambiente para o desenvolvimento de projetos.

Calendário Ecológico (Muncicípio Verde Azul). Estabelecimento de 

parceria com a Secretaria do Meio Ambiente para realização de 

oficinas sobre resíduos sólidos para alunos dos 5°, 6° e 7° anos das 

escolas municipais.  



7.50 - Compor projetos pedagógicos e curriculares que contemplem o 

cumprimento da Lei Federal nº 9.795/99, Lei Estadual 12.780/2007 e Lei 

Municipal 3.019/2009.

Projeto Educação Ambiental. 

7.51 - Manter a oferta de alimentação escolar para os estudantes da rede 

pública por meio de colaboração financeira da União, do Estado e do Município 

(convênios).

19.000 refeições diária para a rede municipal, estadual e filantrópicas. 

Em 2016, não foi contabilizado café-da-manhã e lanches da tarde.                                                                            

7.52 - Assegurar o fornecimento dos materiais pedagógicos adequados às 

faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional nos 

estabelecimentos públicos.

Licitação de materiais pedagógicos 2017  - R$ 236.749,65

7.53 - Promover e viabilizar programas de assistência financeira para fins 

socioeducativos, previstos no orçamento do município.

Elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e Lei Orçamentária Anual (LOA) considerando as metas e estratégias 

do PME. 

7.54 - Prever dotação orçamentária necessária ao processo de avaliação.

Elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e Lei Orçamentária Anual (LOA) considerando as metas e estratégias 

do PME. 



META 8

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste 

Plano.

Matrículas EJA: Município: 135 / Estado: 105. Proposta de 

criação de uma EJA com presença flexível do aluno, em um 

modelo parecido com o CEEJA da rede estadual. 

Estratégias

8.1 - Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, 

para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos.

Estratégia realizada o ano anterior. 

8.2 - Realizar o levantamento dos alunos fora da escola e de pessoas analfabetas em áreas 

rurais, em parceria com técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Agropecuário e Turístico e da Secretaria da Saúde.

Estratégia ainda não iniciada. Possibilidade com a Adesão ao 

Busca Ativa.

8.3 - Realizar levantamento sobre a população analfabeta ou com baixa escolaridade junto a 

grupos da Terceira Idade do município.

Estratégia realizada o ano anterior. 

8.4 - Continuar e aperfeiçoar os instrumentos de divulgação das matrículas para Educação de 

Jovens e Adultos.

Continuidade das ações de divulgação de matrículas na imprensa 

local. Lista de Espera (1° sem/2017): 

8.5 - Continuar a garantir transporte para os alunos matriculados na EJA. Manutenção do Transporte, com rotas flexíveis de forma atender 

as necessidades dos alunos. 

8.6 - Oferecer cursos de informática em horário diferenciado ao das aulas regulares para os 

alunos matriculados na EJA.

Estratégia ainda não iniciada.

8.7 - Realizar em 1 (um) ano estudos para melhorar a organização da EJA de forma a garantir 

medidas que estimulem a frequência e o controle da evasão.

Total de Matrículas (1° sem/2017): 138                                            

N° de alunos evadidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                

Proposta de organização de uma EJA com atendimento 

individualizado ou em pequenos grupos, a presença do aluno é 

flexível, sendo necessário realizar as avaliações parciais e finais, 

bem como o registro regular de comparecimento. 

8.8 - Aumentar a oferta de vagas para o EJA das séries finais do Ensino Fundamental em mais 

bairros da cidade de acordo com a demanda e oferecer transporte.

Estratégia ainda não iniciada.



8.9 - Considerar as necessidades dos idosos no oferecimento da Educação de Jovens e 

Adultos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, possibilitando a 

abertura de salas no período diurno, na medida em que houver demanda.

Estratégia ainda não iniciada.

8.10 - Estimular a diversificação curricular da Educação de Jovens e Adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações 

entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, 

de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses 

alunos e alunas.

Trabalho desenvolvido pela equipe escolar, com vistas a 

promoção da cidadania. 

8.11 - Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental 

e médio.

Exames oferecidos pela rede Estadual

8.12 - Divulgar a opção em realizar a prova do ENEM para efeito de certificação do Ensino 

Médio e da prova do ENCEJA para o Ensino Fundamental.

Divulgação pela rede Estadual para a certificação do Ensino Médio 

e pela rede municipal para o Ensino Fundamental. 

8.13 - Articular as políticas de Educação de Jovens e Adultos com as políticas culturais 

desenvolvidas no município.

Estratégia ainda não iniciada.

8.14 - Fortalecer parceria com a Guarda Civil Municipal ampliando sua atuação para período 

noturno.

Retomada do trabalho da Ronda Escolar e do atendimento quando 

solicitados. 



META 9

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a 

taxa de analfabetismo funcional.

Taxa de analfabetismo: 5%.                                                                             O 

município solicitou a adesão ao programa Brasil Alfabetizado do Ministério da 

Educação voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Porém, o 

critério adotado pelo MEC foi o de atender apenas municípios com taxas 

superiores a 24,63% de analfabetismo. 

Estratégias

9.1 - Realizar o levantamento dos alunos fora da escola e de pessoas analfabetas 

em áreas rurais, em parceria com técnicos da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Turístico e da Secretaria da Saúde.

Estratégia ainda não iniciada. Possibilidade com a Adesão ao Busca Ativa.

9.2 - Realizar levantamento sobre a população analfabeta ou com baixa 

escolaridade junto a grupos da Terceira Idade do município.
Estratégia realizada o ano anterior. 

9.3 - Continuar e aperfeiçoar os instrumentos de divulgação das matrículas para 

Educação de Jovens e Adultos.

Continuidade das ações de divulgação de matrículas na imprensa local. Lista de 

Espera (1° sem/2017): 

9.4 - Continuar a garantir transporte para os alunos matriculados na EJA.
Manutenção do Transporte, com rotas flexíveis de forma atender as necessidades dos 

alunos. 

9.5 - Considerar as necessidades dos idosos no oferecimento da Educação de 

Jovens e Adultos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do 

analfabetismo, possibilitando a abertura de salas no período diurno, na medida em 

que houver demanda.

Estratégia ainda não iniciada.

9.6 - Apoiar iniciativas de organizações da sociedade civil, sindicatos e 

representações de classe no oferecimento de cursos de alfabetização.
Curso de Alfabetização realizado pelo SENAR. 

9.7 - Estimular a diversificação curricular da Educação de Jovens e Adultos, 

articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e 

estabelecendo inter- relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do 

trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o 

espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas.

Trabalho desenvolvido pela equipe escolar, com vistas a promoção da cidadania. 



9.8 - Articular as políticas de Educação de Jovens e Adultos com as políticas 

culturais desenvolvidas no município.
Estratégia ainda não iniciada.

9.9 - Buscar junto ao Governo Federal a inclusão de jovens do município em 

outros programas de transferência de renda para jovens e adultos que 

frequentarem cursos de alfabetização.

O município solicitou a adesão ao programa Brasil Alfabetizado do Ministério da 

Educação voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Porém, o critério 

adotado pelo MEC foi o de atender apenas municípios com taxas superiores a 24,63% 

de analfabetismo. 



META 10

Contribuir, em regime de colaboração com o Estado e a União, para a oferta de matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional.

Meta Nacional: 25%  -                                                                

Situação atual (Brasil) 3%                                                                                                 

Estado: 0,3%                                      

Estratégias

10.1 - Colaborar com o governo federal e estadual na ampliação da oferta de matrículas de educação 

de jovens e adultos, no ensino fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional.

Estratégia não iniciada.  

10.2 - Buscar parcerias com o Governo Estadual para oferta de EJA integrada à Educação 

Profissional no Centro Paula Souza.

Estratégia não iniciada.  

10.3 - Contribuir, em regime de colaboração com a União e o Estado, para a expansão das matrículas 

na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de 

trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador e da trabalhadora.

Estratégia não iniciada.  

10.4 - 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.
Estratégia não iniciada.  

10.5 – Buscar parcerias com representações de classe, sindicatos, universidades, para ofertar cursos 

profissionalizantes aos estudantes, em horário contrário às aulas regulares.

Estratégia não iniciada.  

10.6 - Propor em parceria com a rede estadual a criação de um sistema de orientação profissional 

aos alunos da Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Médio.
Estratégia não iniciada.  



META 11 2° ANO

Ampliar, em regime de colaboração com o Estado e a União, as matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, sobretudo, no sistema público, assegurando a qualidade 

da oferta.

ETEC -Cursos técnicos Matrículas (2017): 707. Oferta de 

cursos Profissionalizantes de curta duração - 2016: 180 

matrículas/ 1° semestre de 2017: 210 matrículas. 

Estudantes em outros municípios: 21 alunos 

(transportados pela Associação de Estudantes)

Estratégias

11.1 - Colaborar com o Governo Federal e Estadual na ampliação da oferta de matrículas em 

cursos de educação profissional técnica de nível médio
Estratégia não iniciada

11.2 - Estimular a rede privada a ofertar cursos de educação profissional técnica de nível médio, 

em regime de colaboração com a União.
Estratégia não iniciada

11.3 - Realizar um diagnóstico da situação da Educação Profissional para subsidiar as tomadas de 

decisões.
Estratégia não iniciada

11.4 - Celebrar convênios do município com escolas e/ou instituições que oferecem Ensino 

Profissionalizante.
Estratégia não iniciada

11.5 - Propor, em parceria com a rede estadual, a realização de atividades de orientação 

profissional aos alunos da Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Médio.
Estratégia não iniciada

11.6 - Viabilizar, em parceria com o Governo Federal, Estadual, entidades filantrópicas e a 

iniciativa privada, programas de Educação Profissional às pessoas com deficiências.
Estratégia não iniciada

11.7 - Buscar parcerias com o Governo Federal para implantar programas de qualificação 

profissional para os trabalhadores do campo.
Estratégia não iniciada



11.8 - Estudar a possibilidade, junto ao Governo Federal, a implantação de um Instituto Federal de 

Educação Tecnológica, com cursos adequados à realidade local.
Estratégia não iniciada

11.09 - Buscar junto ao Governo Estadual a ampliação de vagas e cursos da ETEC. Estratégia não iniciada

11.10 - Implantar em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário, 

Turístico e com a iniciativa privada, cursos de qualificação profissional nos diferentes setores 

econômicos.

Estratégia não iniciada



META 12 2° ANO

Duplicar o número de munícipes com o ensino superior completo e ampliar progressivamente a 

taxa líquida de matrículas no Ensino Superior de modo a alcançar até o final deste plano 33% 

(trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos.

Taxa bruta de matrícula na educação superior (2015): 26,5% 

Taxa líquida de matrículas no Ensino Superior (2015): 22,3% 

Total de alunos transportados pela Associação de Estudantes 

para o Ensino Superior: 578. 

Estratégias

12.1 - Aumentar a oferta de estágio como parte da formação na Educação Superior.
Oferta de Estágio pelo CIEE, ADEPAB, Associação Comercial de 

Batatais

12.2 - Consolidar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de 

graduação e pós-graduação, em âmbito regional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível 

superior, utilizando recursos não diretamente vinculados a educação.

Manutenção de transporte para alunos de graduação do ensino 

superior, para Franca e Ribeirão Preto. Total de alunos para o 

Ensino Superior: 578. 

12.3 - Celebrar convênios com instituições privadas para custeio parcial ou total de cursos de graduação 

para funcionários públicos.

Estratégia não iniciada. Adequação da estratégia a Lei 

13.204/2015. Impedimento legal para realização da estratégia pela 

Secretaria da Educação.  

12.4 - Propor, em parceria com a rede estadual, a realização de atividades de orientação educacional 

aos alunos do Ensino Médio para que conheçam os programas de financiamento estudantil e bolsas de 

estudos em Universidades públicas e privadas.

Estratégia não iniciada

12.5 - Propor, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Turístico do Município, 

ações de incentivos fiscais municipais para empresas que oferecerem bolsas de estudos parciais ou 

integrais aos seus funcionários.

Estratégia não iniciada. 

12.6 - Propor ao Governo Estadual a criação de uma Faculdade de Tecnologia no município Permanece a situação anterior.



META 13 2° ANO

Contribuir, em regime de colaboração com o Estado e a União, para elevar a qualidade 

da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente 

em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e 

cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

Meta já realizada. Proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para 75,4% dos quais, 37,2% doutores.

Estratégias

13.1 - Colaborar com as políticas da União para elevar a qualidade da educação no Ensino 

Superior.
Não foi proposto nenhuma ação específica pela União. 

13.2 - Participar de seminários e discussões sobre a formação de professores, de modo, a 

aproximar o Ensino Superior da educação básica.

Elaboração de proposta de pesquisa para submenter à FAPESP na 

Linha de Ensino Público pelo Laboratório de Objetos de 

Aprendizagem (LOA/UFSCar) em parceria com professores da 

rede municipal, com o objetivo de avaliar os resultados do projeto 

REMAR em Batatais. 



META 14 2° Ano

Ampliar o número de matrículas do município em programas de pós-

graduação stricto sensu.

Observação Geral: Rede municipal: 10 Mestres e 1 Doutor. Em 

2017: 4 mestrandos e 2 doutorandos. 

Estratégias

14.1 - Contribuir com as políticas da União para elevar o número de 

matrículas na pós-graduação stricto sensu.
Não ocorreram propostas e ações da União para esta estratégia. 

14.2 - Divulgar cursos de pós-graduação stricto sensu entre os professores. Divulgação no site da Secretaria Municipal de Educação. 

14.3 - Incentivar pesquisas de pós-graduação envolvendo a rede municipal, 

de modo a contribuir, com a melhoria do atendimento e do aprendizado.

6 pesquisas em andamento sobre a rede municipal                          

Pesquisas: Avaliação da Inclusão Escolar no contexto  municipal 

baseada no ciclo de Políticas. Autor: Ana Paula Silva Branco 

(Doutorado/UFSCar).                                                                              

A (im)possibilidade da escuta significativa no contexto educacional. 

Autor: Merielen Cunha (Mestrado/USP).                                                                              

Sentidos atribuídos pelos alunos com deficiência e pelo 

professores às aulas de Educação Física. Antônio Eduardo Ribeiro 

(Mestrado/USP).                                    Diagnósticos de distúrbios 

de aprendizagem em alunos em fase inicial do processo de 

apropriação da linguagem escrita: prevenção ou medicalização? 

Jaqueline Belga Marques (Mestrado - Unesp/ Araraquara).                                                                                                    

Alunos com deficiência intelectual na Educação de Jovens e 

Adultos: Formação e atuação docente. Ana Maria Tassinari 

(Doutorado/ UFSCar).                                                                                                      

Educação Ambiental: metodologias e recursos teóricos visando a 

efetiva implantação das Políticas Públicas  inseridas na Lei de 

Educação Ambiental. Adolfo Domingos da Silva Junior (Mestrado/ 

Unesp - Franca). 



META 15 2° ANO

Contribuir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, para a implementação da política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as 

professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

OBSERVAÇÃO GERAL: A rede municipal conta atualmente com 

7 profissionais com formação distinta da área de atuação. 

Diulgação de curso gratuito em Pedagogia (UNIVESP)

Estratégias

15.1 - Incentivar que todos os professores em exercício na rede municipal obtenham a 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Diulgação de cursos gratuitos em Pedagogia (UNIVESP)

15.2 - Participar do programa permanente de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais 

para atuar no magistério da educação básica.

O Ministério da Educação não abriu novas adesões ao PIBID.

15.3 - Contribuir para valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação 

de nível superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de 

articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica.

O Ministério da Educação não abriu novas adesões ao PIBID.



META 16 2° ANO

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores 

da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos 

(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino.

Rede Municipal: Especialização: 63,9% Mestrado e Doutorado: 4,78%                                                                                                                            

Rede Estadual: Especialização: 15 % Mestrado e Doutorado: 8,8%                             

Rede Particular: Especialização: 32,4% Mestrado e Doutorado: 4,6%

Estratégias

16.1 - Assegurar a oferta permanente de cursos de Formação Continuada para os 

profissionais da Educação, nos três períodos, com vagas compatíveis aos números de 

funcionários nas diferentes áreas de atuação.

Formação continuada quinzenal com os Coordenadores pedagógicos. 

Formações específicas nos HTPCs de acordo com as demandas das escolas e 

projetos da Secretaria de Educação. Fórum Municipal de Educação realizado 

anualmente (24 a 26 de Julho) Feira do Livro (19 a 23 de setembro). 

16.2 - Consultar os profissionais da Educação sobre as temáticas e o perfil dos cursos 

de Formação Continuada a serem ofertados objetivando aproximar a formação às 

necessidades pedagógicas da escola.

Organização das atividades de acordo com as necessidades apontadas na 

Avaliação Institucional. 

16.3 - Promover a divulgação, junto aos profissionais da Educação Básica, de 

informações sobre cursos de pós-graduação.
Divulgação periódica no site da Secretaria da Educação. 

16.4 - Estimular a participação dos professores e demais profissionais do ensino em 

cursos, seminários e outros eventos que promovam o crescimento pessoal e 

profissional.

Estratégia parcialmente atendida, com autorização para formação de 

professores do AEE, apoio pedagógico e AEE em horário de trabalho. 

16.5 - Garantir a liberação de 20% da jornada de trabalho para os profissionais da 

Educação matriculados em programas de mestrado e doutorado no campo de atuação 

e/ou na área educacional, bem como, a liberação para a participação em eventos 

científicos em áreas afins (quando da apresentação de trabalhos), sem prejuízo dos 

vencimentos.

Proposta de Discussão para o 2° Semestre/ 2017

16.6 - Celebrar convênios com Instituições públicas e privadas para a oferta de cursos 

de graduação e pós-graduação aos profissionais da Educação nas diferentes áreas do 

conhecimento.

Sem dotação orçamentária no momento. 

16.7 - Instituir, em colaboração com o Estado e a União, programa de concessão de 

bolsas de estudos aos profissionais da Educação visando à capacitação profissional, o 

aperfeiçoamento, a atualização e o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inovadoras e adequadas à realidade local, observando a autonomia de cada rede de 

ensino para a definição de critérios.

Estratégia não iniciada. 



16.8 - Realizar palestras e oficinas sobre a sexualidade humana com profissionais da 

educação e demais funcionários da escola, com especialistas da área.
Estreatégia não iniciada. 

16.9 - Elaborar um plano de formação na temática História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, para promover a capacitação dos Profissionais da Educação de todos os 

níveis de ensino visando implementar a Lei Federal 10.639/2003 e a Lei nº 11.6545/08.

Realização de formação sobre a temática, mas não houve um plano específico 

para contemplar a estratégia. 

16.10 - Assegurar formação inicial e continuada aos professores da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental para incorporação dos conteúdos da cultura afro-brasileira e para 

o desenvolvimento de uma educação para as relações étnico-raciais.

Formação sobre a história e a cultura africanas com o Porfessor Natanael dos 

Santos (Unicamp). 

16.11 - Assegurar dotação orçamentária para qualificação e Formação Continuada dos 

profissionais da Educação.

Elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA) considerando as metas e estratégias do PME. 



META 17 2° ANO

Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 

deste PME.

Piso Salarial Nacional R$ 2.298,80 (40h)                                                           

Rede Municipal PEB I e PEB II: R$ 3.984,80 (40h)                                                                                              

Rede Estadual: PEB I: R$ 2.298,80 (40h) - PEB II: R$ 2.415,89

Estratégias

17.1 - Assegurar uma política de valorização salarial na medida em que ocorrer um 

aumento no repasse do FUNDEB e dos demais recursos destinados à Educação. Estimativa de Repasse do Fundeb (2017) R$ 17.308.737,48

17.2 - Buscar assistência financeira específica da União para implementação de 

políticas de valorização salarial dos profissionais do magistério.
Não avançaram as discussões no Governo Federal sobre esta questão. 

Aprovação da Lei do Teto dos Gastos Públicos que os Gastos Públicos não 

podem crescer acima da inflação.  

17.3 - Viabilizar convênios com Instituições públicas e privadas na área de saúde, em 

até 2 (dois) anos, para Programas de qualidade de vida para o profissional da 

Educação, no sentido de prevenção aos problemas de saúde ocupacional. Não foi viabilizado



META 18 2° Ano

Revisar, em até um ano, a partir da aprovação deste documento, o Plano de Empregos, 

Carreiras e Salários do Magistério Público Municipal. OBSERVAÇÃO GERAL: Alimentação do Sistema de Plano de 

Carreira e Remuneração (SISPCR) do Ministério da Educação. 

Participação nas Formações oferecidas pelo MEC. 

Estratégias

18.1 - Realizar alterações no Plano de Empregos, Carreiras e Salários do Magistério Público 

Municipal, de modo a garantir uma carreira aberta, ampliando as possibilidades de evolução 

funcional, por meio da continuidade dos estudos.
Realização de Estudos Internos pela Secretaria Municipal de 

Educação.

18.2 - Garantir a progressão funcional dos profissionais da Educação por via acadêmica e não 

acadêmica. Não realizado. 



META 19 2º ano

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da Educação, garantindo a participação da comunidade escolar na 

tomada de decisões.

Investimento em Formação. Fortalecimento dos Conselhos. 

Estratégias

19.1 - Discutir, no processo de revisão do Plano de Carreira Municipal, critérios e 

mecanismos para escolha democrática dos Diretores, a ser realizada no prazo de 2 

(dois) anos.

Estratégia não iniciada. 

19.2 - Adequar, no prazo de 1 (um) ano, o regimento escolar da Rede Municipal de 

Ensino, assegurando princípios da gestão democrática.
Estratégia concluída. 

19.3 - Garantir que o processo de escolha dos membros dos Conselhos Municipais nos 

quais há representantes da educação seja feito seguindo os princípios da transparência, 

publicidade e participação democrática.

Eleições e posse de novas gestões no Conselho Municipa de Educação 

(2016-2018), FUNDEB (2017-2019). 

19.4 - Divulgar e ensejar discussões a respeito do Conselho Municipal de Educação e 

suas funções junto à comunidade e educadores para que tomem conhecimento a 

respeito de seu papel e responsabilidades.

Divulgação das Atas no Site da Secretaria Municipal de Educação. 

19.5 - Garantir a capacitação e formação permanente dos Conselheiros do Conselho 

Municipal de Educação, dos representantes do FUNDEB e Conselho Municipal da 

Alimentação Escolar.

Divulgação dos Cursos online de Formação pela Escola (FNDE). 

19.6 - Divulgar, semestralmente, em meios de comunicação escritos, utilizando 

linguagem acessível, as receitas e despesas dos recursos destinados à Educação.

Divulgação da prestação de contas de 2016 no site da secretaria da 

Educação <http://educacao.batatais.sp.gov.br/?page_id=126>

19.7 - Assegurar mecanismos e instrumentos que assegurem a transparência e o 

controle social na utilização dos recursos públicos aplicados à Educação em audiências 

públicas e portais eletrônicos de transparência.

Portal da Transparência.



19.7 - Desenvolver Programas que visem o envolvimento da comunidade com a escola, 

por meio de cursos, palestras, oficinas, reuniões, debates, etc., priorizando horários de 

conveniência para todos.

Ação desenvolvidas pelas escolas. Proposta de trabalho da rede 

socioassistencial e educacional. 

19.8 - Estimular, em todas as Redes de Educação Básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis, garantindo-lhes condições para que possam 

opinar e participar das decisões colegiadas da escola.

Formação de Grêmios em todas as escolas de Ensino Fundamental e 

Escolas Estaduais

19.9 - Estimular a pesquisa, a divulgação e aplicação de ações exitosas na Gestão 

Escolar.
Estratégia não iniciada. 

19.10 - Celebrar convênios e parcerias com instituições públicas e privadas para o 

desenvolvimento de programas de formação de Diretores e Gestores escolares.

4 Planos de Ação com Gestão com formação de Gestores; Gestão em 

Creche (coordenadores de creche); Gestão de Liderança (Diretores e 

Coordenadores das EMEBs); Plano de Ação específico para Escola 

Esther Vianna (Fase 1 - gestores); Formação para entrevista com os pais 

e encaminhamentos (coordenadores pedagógicos).  Parceria com o 

Ministério Público e formação por meio do GRUPO DE ATUAÇÃO 

ESPECIAL DE EDUCAÇÃO (GEDUC)– NÚCLEO RIBEIRÃO PRETO 

19.11- Criar um site para divulgar as atividades das escolas públicas e privadas do 

município.
Site da Secretaria da Educação atualizado semanalmente. 



META 20 2° ano

Ampliar os recursos destinados à Educação em consonância com as Diretrizes 

do Plano Nacional de Educação. 
Orçamento previsto para 2017: 40.717.921,79

Estratégias

20.1 - Garantir a aplicação anual, dos percentuais destinados à Educação, conforme 

a legislação vigente.
% aplicado pelo Município em educação em 2016 - 28,14%

20.2 - Buscar complementações financeiras, convênios e parcerias com diferentes 

ministérios do Governo Federal, especialmente da Cultura, do Esporte, do Ministério 

da Ciência, da Tecnologia, da Inovação e das Secretarias de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial para desenvolver ações e projetos extracurriculares.

Não foram abertos processos para adesão dos programas em andamento ou em 

novos programas no último ano pelo Governo Federal.  

20.3 - Colaborar com a União na implementação do “Custo Aluno Inicial” e “Custo 

Aluno Qualidade” como parâmetro para o financiamento da Educação de todas 

etapas e modalidades da Educação Básica, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores e equipamentos necessários ao ensino e 

em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar.

Acompanhamento das discussões por meio da UNDIME. 

20.4 - Colaborar com a União para aperfeiçoar e ampliar mecanismos de 

acompanhamento da arrecadação e de contribuição do salário educação, 

possibilitando que os Conselhos Municipais de Educação possam exercer sua função 

de fiscalização e de controle social na aplicação adequada dos recursos destinados à 

Educação.

Efetivação do Fundo, com abertura das contas e pagamentos realizados pela 

Secretária de Educação e pelo Gestor Financeiro. 


