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APRESENTAÇÃO
É com grande alegria que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o
Conselho Municipal de Educação e a Comissão Colaborativa para Elaboração do Plano
Municipal de Educação apresentam o PME de Rio Quente – Goiás, com vigência de 2015 a
2025.
Sua trajetória se iniciou em 2013, com alguns encaminhamentos.
Em 2014, foram retomados o planejamento, a organização e a elaboração do PME,
com a participação de várias entidades. Nesse ano, desencadeou-se o debate acerca da
política educacional a ser desenvolvida neste município por todos os segmentos
organizados, constituídos pela sociedade civil, por instituições de ensino, associações,
sindicatos, entre outros.
O PME (2015-2025) se constitui através do processo democrático e participativo
com a finalidade de trazer as diretrizes, os projetos e as metas educacionais a serem
executados no período de 10 (dez) anos, garantindo assim a qualidade de construção e
implementação das mesmas. Com metas de garantia de acesso, permanência e qualidade da
educação ofertada em Rio Quente – Goiás.
Inicialmente, foi constituída uma comissão colaborativa para elaboração do PME,
através do Decreto do Gabinete nº: 453/2014 ( de 18 de Setembro de 2014), com membros
integrantes da SME, do CME e representante da gestão escolar, do CE, dos educadores, da
Educação Infantil e entre outros participantes que aceitaram esse desafio grandioso de
organizar e administrar esse projeto para todo nosso município, com seriedade,
compromisso, dedicação e ação.
No intuito de efetivar a ação diagnóstica, onde recebemos material da Creche
Comecinho de Vida ( Ceara Cristã), do Colégio Estadual Água Quente ( através da SEDUC
e IBGE), do Colégio Municipal Professor Lourenço Batista e da SME, onde no final de
junho de 2013, após a I e II Conferência Municipal de Educação, e dos dados recebidos da
Audiência Pública juntamos esses dados para a construção desse PME.
Estabelecemos as seguintes temáticas:
• Educação Infantil
• Ensino Fundamental
• Educação de Jovens e Adultos
• Educação Especial e Inclusiva
• Ensino Médio Regular
Nos meses de outubro, novembro e dezembro os representantes da de cada
instituição, junto à comissão promoveram estudos e discussões, a fim de se obter objetivos,
estratégias e metas em todos os níveis e modalidades de ensino – traduzindo os anseios da
comunidade para a educação – pertinentes aos próximos 10 (dez) anos, em nosso município.
Em dezembro de 2014, realizou-se o primeiro esboço do PME de Rio Quente/GO,
todavia dando continuidade em 2015, onde seus colaboradores foram capacitados pela UFG
– Universidade Federal de Goiás, pela UNDIME – União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação e pela SEDUC – Secretaria Estadual de Educação de Goiás através
das coordenadoras e orientadoras Zenilde Teixeira e Maria de Fátima Póvoa Rodrigues.
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Contudo, através da Audiência Pública realizada em treze de fevereiro deste ano,
obtivemos vários dados e mudanças neste primeiro esboço do PME. Entretanto, agora
elaboramos o plano com o apoio de muitos colaboradores e participantes que ajudam a
conduzir a educação municipal local. Vemos no PAR, no FUNDEB, no PDDE, no PNAT e
PNAE entre outras verbas que ajudam a promover a educação de qualidade a sua real
finalidade e administração.
O PME (2015 - 2025) configura-se um documento que transcende o período
governamental. É um plano de cidadania educacional com concepção das entidades
participantes. É um plano – em sua essência – de discussão, que foi construído para
permanente flexibilidade, a partir de avaliações Periódicas, que respeitem as necessidades
prementes do sistema educacional, com diretrizes para a Educação Nacional, para a
Educação Estadual e que moverá os sistemas de ensino a novas discussões no geral, junto ao
nosso Plano Municipal de Educação de Rio Quente – Goiás e principalmente a nossa
realidade e necessidade presente.
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1. Aspectos do Município
1.1

Aspectos Históricos e Geográficos

História
Rio Quente é um município brasileiro do estado de Goiás. A cidade é conhecida em
todo o Brasil por abrigar o complexo turístico do Rio Quente Resorts (antigamente
conhecido como Pousada do Rio Quente Resorts). Rio Quente foi descoberto em 1722 por
Bartolomeu Bueno Filho um bandeirante que veio junto com sua tropa explorar a região. Diz
a história que seu cão, fugiu de seu dono e entrou em um rio quente, de água escaldante, ao
ouvir os gritos do cão, o bandeirante foi ver o que tinha ocorrido. Ele logo percebeu que era
um rio de água quente. Após o resto do mundo saber da notícia, a região começou a receber
turistas de diversas partes do mundo.
*Rio Quente:
Aniversário: 11 de maio
Fundação: 11 de maio de 1988
Gentílico: rioquentense
Prefeito: Rivalino de Oliveira Alves (PP)
Administração: 2013 - 2016
( Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Quente e Câmara Municipal )

Geografia
Está próximo ao município de Caldas Novas, cidade turística que junto a Rio Quente
formam a maior estância hidrotermal do mundo. Em relação à dimensão territorial o
município tem uma agricultura pouco significativa, sua renda é quase totalmente oriunda do
turismo. Como seu foco maior é a economia turística, recebe um número cada vez maior de
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turistas estrangeiros de países como: Japão, Estados Unidos, Argentina, México, Inglaterra,
Portugal, Itália, Argentina, França segundo pesquisas locais. Rio Quente possui a 2ª maior
renda per capita do Brasil. A cidade de Rio Quente foi emancipada em 1988 depois de uma
longa briga política para poder se desmembrar de Caldas Novas e após votação popular,
através de um plebiscito deixou de ser povoado Caldas-novense e se tornou a Cidade de Rio
Quente emancipada, situa-se numa região de clima tropical quente e úmido, com chuvas de
verão, principalmente nos meses de novembro à março, com uma temperatura média anual
de 28°C, oferecendo aos seus visitantes excelentes condições climáticas para desfrutar suas
belezas durante o ano todo. A extensão territorial da cidade é grande em vista do seu número
de habitantes, mas que vem crescendo constantemente. Os bairros do município se
encontram distantes uns dos outros o que causa a impressão da cidade ser pequena também
geograficamente. O município conta ainda com grandes condomínios, hotéis, grandes
prédios, chalés, resorts, pousadas, parques, recantos, áreas verdes protegidas pelo Ministério
do Meio Ambiente e loteamentos demarcados para a construção de empreendimentos
imobiliários.

Dados geográficos:
Área: 256,739 km²
População: 4.311 hab. (Censo IBGE)
Densidade: 16,79 hab./km²
Altitude: 663m
Clima: Tropical típico (semi-úmido)

Indicadores
IDH: 0,806 elevado (PNUD/00)
PIB: R$ 44 237,118 mil (IBGE/08)
(PIB per capita: R$ 13 924,20 (IBGE/08)

(Fonte: IBGE – Localização em vermelho)
A extensão territorial da cidade é grande em vista do seu número de habitantes, mas
que vem crescendo constantemente. Os bairros do município se encontram distantes uns dos
outros o que causa a impressão da cidade ser pequena também geograficamente.
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Os principais bairros da cidade são:
Bairro Esplanada: onde se encontram o complexo turístico da cidade e
consequentemente o Rio Quente Resorts.
• Bairro Fauna I: Bairro onde se concentra a maioria da população. É o bairro que se
expandiu na emancipação política do município e onde se encontra a Praça dos Ipês
que é famosa pela sua decoração e como uma das praças públicas mais belas do
estado de Goiás;
• Fauna II: situado ao pé da Serra de Caldas, foi construído junto a programas sociais e
casas financiadas pela Caixa Econômica Federal, e um bairro que se expandiu
rapidamente;
O município conta ainda com grandes condomínios, hotéis, grandes prédios e
loteamentos demarcados.
•

1.2 Acesso e Localização
As rodovias que dão acesso ao município são: a BR-490/GO-213 (localizada no
limite norte com a vizinha Caldas Novas – Goiás); a GO-507, rodovia de acesso ao bairro
Esplanada, ao Rio Quente Resorts e à sede do município; e a GO-443, que passa pela zona
rural do município. Os trechos da GO-507 e da GO-443 que ligam Rio Quente ao município
vizinho de Marzagão, foram inaugurados em 2010, recebendo o nome de Rodovia
Alexandrino Garcia. Esta rodovia facilitou o acesso dos turistas que vem de Minas Gerais e
de São Paulo, que antes tinham que passar pela BR-490/GO-213.

Localização
Unidade Federativa: Goiás
Mesorregião: Sul Goiano (IBGE/08)
Microrregião: Meia Ponte (IBGE/08)
Municípios Limítrofes: Caldas Novas, Morrinhos, Marzagão e Água Limpa
Distância até a capital: 135km
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FONTE: IBGE

1.3

Economia e Turismo

O município que antes era distrito de Caldas Novas, está em posição geográfica
privilegiada, próximo de Goiânia, Brasília, Uberlândia, Uberaba, São Paulo (cidade) e do
rico interior paulista, de onde se origina o maior percentual da demanda de turistas. Sua
fonte de recursos está no complexo turístico do Rio Quente Resorts (anteriormente Pousada
do Rio Quente Resorts) que está localizado no bairro Esplanada, e é um resort de renome
nacional que foi por muitas vezes eleito pela revista Exame como o melhor resort do Brasil.
O Rio Quente Resorts emprega a maioria da população do município de Rio Quente, além
de pessoas de municípios vizinhos, tais como Caldas Novas e Morrinhos. Dentro do
complexo do Rio Quente Resorts fica localizado o Hot Park, que é um dos maiores parques
aquáticos do Brasil, tal como o Beach Park de Aquiraz (CE), o Wet 'n Wild de Itupeva (SP) e
o Rio Water Planet do Rio de Janeiro (RJ). Todas as piscinas do Hot Park são piscinas de
água quente, sendo que a água é renovada constantemente, devido ao grande volume que
brota das suas principais fontes termais. O volume de água produzido pelas nascentes resulta
numa vazão constante de 6.228.000 litros/hora, completando assim, uma marca superior a
149 milhões de litros a cada 24 horas.
Possui ainda, Centro de Convenções para sediar eventos nacionais e internacionais,
como convenções, congressos e seminários. No Bairro Esplanada, por onde passa o rio de
água quente, encontra-se os Hotéis Thermas Paradise Residence Service, Recanto das
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Águas Quentes, os Chalet's Vivendas das Thermas, o Condomínio Stay House unidades I e
II e os Campings Esplanada e Rio Quente com estrutura completa para receberem seus
visitantes e o suntuoso IMG Hotel Águas da Serra está localizado as margens do maior rio
de águas termais do mundo. É na Esplanada, dentro do complexo do Rio Quente Resorts
(RQVC), ao lado do Hot Park, que está a famosa Praia do Cerrado, maior praia artificial
(com ondas) e água quente natural do mundo.
Apesar de ser artificial, a Praia do cerrado é um lugar deslumbrante, uma paisagem
maravilhosa. Conta com Bares aquáticos (Piers), Quadras de Voleyball, Beach Soccer,
Rodeada por Coqueiros, Pedras, uma espécie de Chalé na areia da praia onde pode ser
alugado para descanso e afins e várias outros detalhes que tornam o cenário ainda mais belo.
A Praia do Cerrado recebe desde 2009 a Copa Latina de Beach Soccer que acontece
anualmente e é transmitida pela Rede Globo.
O município conta com aeródromo municipal (ICAO: SWTQ) localizado a 5 km do
centro da cidade e a 2 km do complexo turístico. A pista é asfaltada com 1100 x 18m,
elevação 2.247' e conta com balizamento noturno. Os designadores de pista são 06 e 24. No
município vizinho de Caldas Novas, há ainda o Aeroporto de Caldas Novas, que é o
aeroporto mais utilizado pelos turistas que visitam a região.

1.4 Aspectos Demográficos:
Rio Quente apresenta uma densidade demográfica seguinte, em 1988
aproximava de mil habitantes, em 2000 mais de dois mil habitantese hoje em
2015 segundo o IBGE chega-se aproximadamente quatro mil habitantes,
considerando outros números quando se fala da população turística que faz
investimentos no município e votam muitas vezes aqui.
Informações Básicas:
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Atualmente o município elevou-se a para uma densidade demográfica
de 16,79 ( hab /km²), área da unidade territorial (km²) de 255,961 e Código
do Município: 5218789.
1. 5 Aspectos Culturais:
Informativo

Na cidade de Rio Quente há nas Secretarias de Promoção e Assistência
Social e Turismo existe o “ CENTRO CULTURAL DE RIO QUENTE”,
com aulas de músicas e instrumentos, um grande convite para a sociedade local
se dedicar a essa preparação e atividade. Para crianças e jovens e qualquer
cidadão interessado.
Segunda-Feira de Manhã e a Tarde: Violino, Violoncelo, Flauta e Violão.
Terça- Feira de Manhã e a Tarde: Ensaio Geral e Coral.
Terça –Feira a Noite: Aulas para adultos de Violino Violoncelo, Teclado e Violão.
Crianças e Jovens
Sexta-Feira de Manhã e a Tarde: Aulas de Teclado.
local: CRAS / PETI.
Haverá em breve aulas de viola e acordeom.

PREMIAÇÃO / PROJETO NATAL CRIATIVO 2014
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
NATAL CRIATIVO
Gincana Ecológica – “Moeda Verde”

O Projeto Natal Criativo é uma iniciativa da Prefeitura de Rio Quente, através da
Secretaria de Turismo, Cultura e Eventos e de parcerias com a Secretaria do Meio Ambiente
e Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania. Para darmos continuidade a este
Projeto, tornou-se necessário a criação da Gincana Ecológica “Moeda Verde” que tem como
principal objetivo promover a Educação Ambiental nas escolas do município, estendendo-a a
toda comunidade de Rio Quente-GO. Desta forma, queremos possibilitar aos participantes e
demais integrantes as seguintes questões: perceber o impacto causado pela produção de lixo
e a importância de reduzir sua produção; formar cidadãos conscientes dos problemas
ambientais e estimular a busca de soluções; implantar ações de reaproveitamento e
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reutilização dos materiais através da política dos 5 R’s, ou seja, reduzir, repensar,
reaproveitar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais
significativos. Para este momento específico destinado ao Projeto Natal Criativo, estamos
trabalhando com a reciclagem de embalagens PET.
Esta Gincana “Moeda Verde” estará estendida a todo cidadão rioquentense que
queira participar, principalmente a comunidade escolar, desde que cumpra com este
regulamento. Não será permitida a participação de funcionários diretamente envolvidos
neste processo. (SECTUR/SEMMA/SOCIAL)
Por se tratar do Projeto Natal Criativo, estaremos recebendo neste momento,
embalagens de água mineral e de refrigerante Pet, de 500 e 600 ml respectivamente, e acima
destes tamanhos, nas cores transparentes e verdes, desde que estejam limpas e sem rótulos.
Projeto Festival de Cinema Internacional de Rio Quente
O município de Rio Quente junto a prefeitura e a Secretaria Municipal de Turismo e
Educação promovem duas vezes ao ano o Festival FICA de cinema com vídeos e
apresentação itinerante nas escolas e colégios do município. Geralmente procuram local
como a Praça do Ipê e fazem as apresentações de cinema.

Turismo
Rio Quente é um importante polo turístico do Estado de Goiás, onde se mantém essa
cultura turística, sendo visitada anualmente, por mais de 1 milhão e 300 mil pessoas entre
brasileiros e estrangeiros. Este paraíso de águas termais foi descoberto no ano de 1722, pelo
bandeirante Bartolomeu Bueno Filho, que deparou com o rio de águas quentes. Desde então
a notícia espalhou e a região passou a ser constantemente visitada. A cidade foi tida como
“Patrimônio de Caldas Novas” até 11 de maio de 1988 quando após um plebiscito, os votos
favoráveis à sua emancipação foram vencedores. Atualmente, a cidade conta com 4.311
habitantes. A população é conhecida por ser altamente receptiva e acredita que seu
patrimônio cultural seja o próprio rio de águas termais, pois tudo que aqui é gerado é em
função deste rio. O município ainda conta com o turismo religioso, pois aqui se localiza a
“Casa de Maria”, afiliada à Associação Família de Nazaré.

1.6 Aspectos Educacionais

1.6.1 Sistema Municipal de Ensino
A Constituição Federal (CF 1988), ao estabelecer no seu artigo 18 que “A
organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
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Constituição,” considera o Município como ente jurídico da Federação e não apenas como
Unidade Administrativa.
Antes da Constituição de 1988, a legislação previa a existência do Sistema Federal e
dos Sistemas Estaduais de Ensino, sendo que as redes de escolas públicas municipais e
particulares, do então ensino de 1º e 2º graus, vinculavam-se aos Sistemas Estaduais.
A organização do Sistema Municipal de Ensino é parte das políticas, das ações
descentralizadoras, no processo de construção da democracia, alicerçado nos princípios da
gestão democrática.
É a descentralização com poder decisório, para que se planeje com autonomia a
partir da realidade local. É utilizar a possibilidade que a lei oferece para adequá-la à
realidade político–pedagógica do município, podendo contemplar nas suas normas os
avanços e a caminhada que este percorreu com a sua comunidade escolar e educacional.
O Sistema Municipal de Ensino significa maior autonomia para o órgão
normatizador – Conselho Municipal de Educação, possibilitando a criação de normas
próprias de acordo com as construções sociais e culturais do município.
Significa também maior grau de autonomia para o órgão administrador e executivo
do sistema– a Secretaria Municipal de Educação, que irá executar e aplicar essas normas.
Em Rio Quente – Goiás, o Sistema Municipal de Ensino foi organizado através da
Lei nº: 603/2011, de 12 dezembro de 2011.
Originariamente, o Conselho Municipal de Educação apresentou as seguintes
funções: consultiva, quando o mesmo trata de responder consultas sobre questões a ele
encaminhadas; propositiva, em que ele toma a iniciativa e emite a opinião ou oferece
sugestões; mobilizadora, com o papel de estimular a participação da sociedade civil;
deliberativa, desempenhada em matérias sobre as quais tem poder de decisão; a de
acompanhamento e controle social que se refere ao acompanhamento da execução das
políticas públicas do município. Com a criação do Sistema Municipal de Ensino (SME ), o
Conselho passou a agregar a função normativa, que compete na elaboração de normas
complementares para o SME , e a fiscalizadora, referindo-se à verificação do cumprimento
da legislação.
O Conselho Municipal de Educação é o principal alicerce para o Sistema Municipal
de Ensino, como órgão de articulação e integração das políticas de educação e ação social,
como órgão de deliberação coletiva, composta pela representação dos diferentes segmentos
sociais, envolvidos com o processo educacional. O CME é o responsável pela intermediação
entre o Poder Público e a sociedade civil.

1.7 Concepção Pedagógica
1.7.1 Concepção de Educação
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da socialização das formações
continuadas
e da multiplicidade de ações que norteiam o trabalho da rede, tem como concepção de
educação um processo amplo, progressista, libertador, direcionado para atingir todas as
dimensões da pessoa, considerando o tempo e o espaço em que ela está inserida e tendo
como instrumentos legitimadores os princípios constitucionais e a legislação vigente.
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Acreditamos que a valorização do educando, que sua socialização com o outro e
com osaber científico devam possibilitar a construção de um currículo flexível, múltiplo,
processual, emancipatório e articulado com as diversas áreas do conhecimento. Por ser a
escola uma instituição social que exerce intervenção na realidade, ela deve estar conectada
com as questões mais amplas da sociedade e com os movimentos de defesa da inclusão
social e do respeito à diversidade étnica e cultural, contribuindo assim para que a sociedade
seja ambientalmente sustentável e socialmente justa.

1.8 Dados Educacionais Atuais
Apresentamos os dados do censo escolar referentes ao período de 2012 e 2013, ou
seja, dos últimos dados organizados pela Secretaria Municipal de Educação de Rio Quente.
Esses dados evidenciam o número de matrículas ampliadas em nossa cidade, a fim
de servir de base a futuros estudos e compromissos, como a ampliação de vagas e o
investimento destinado à educação pública.
MUNICÍPIO DE RIO QUENTE – GOIÁS
Total de Matrículas em 2013 – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

Sistema Municipal de Ensino de Rio Quente – Goiás
Sistema

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Total

Estadual

0

136

141

277

Municipal

202

383

52

637

Privada

0

0

0

0

Total do
Município

202

519

193

914

FONTE:SMC/MEC CENSO ESCOLAR /2013 ( ANOS FINAIS)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO QUENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE – GOIÁS
SEE – GO / SEMEC/ ESTATÍSTICO/ IBGE – 2012/2013.
(IDEB 2013: 5.2 no Colégio Municipal Professor Lourenço Batista e IDEB 2013: 4.0 no Colégio

Estadual Água Quente / fonte: IBGE)
Observação: No município de Rio Quente não temos instituições privadas de
educação.
2. Diretrizes do PME (2015 – 2025) de Rio Quente - Goiás:
I - erradicação do analfabetismo;
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II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania
e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e
éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de
expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.

3. METAS E ESTRATÉGIAS
Meta 1: universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até
o final da vigência deste PME.
Estratégias:
1.1 definir, em regime de colaboração
respectivas redes

no Município metas de expansão das

1.2 públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando
as peculiaridades locais;
1.3 garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10% (dez por cento) a
diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos
oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda
familiar per capita mais baixo;
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1.4 realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por
creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o
atendimento da demanda manifesta;
1.5 estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos
para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches;
1.6 manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas às normas de
acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de
aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas
públicas de educação infantil;
1.7 implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação
infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de
qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão,
os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;
1.8 articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades
beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede
escolar pública;
1.9 promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação
infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação
superior;
1.10 estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de
formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e
propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5
(cinco) anos;
1.11 priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a
educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa
da educação básica;
1.12 implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco
no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;
1.13 preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes
escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a
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etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no
ensino fundamental;
1.14 fortalecer o 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 os órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância;
1.15 promover 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 até 3 (três) anos;
1.16 estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil.

META 1: EDUCAÇÃO INFANTIL
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Meta 2: universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento)
dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste
PME.
Estratégias:
2.1 a Secretaria Municipal de Educação deverá, até o final do 2o (segundo) ano de
vigência deste PME, elaborar e encaminhar ao Conselho Municipal de Educação, precedida
de consulta pública, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para os (as) alunos (as) do ensino fundamental;
2.2 pactuar no município a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do Ensino
Fundamental;
2.3 criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do
Ensino Fundamental;
2.4 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 (as) alunos (as), em
colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, adolescência e juventude;
2.5 promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.6 desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário,
considerando as especificidades da educação especial;
2.7 disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a
identidade cultural e as condições climáticas da região;
2.8 promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as)
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de
criação e difusão cultural;
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2.9 incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;
2.10 estimular a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, para as
populações locais;
2.11 desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Fundamental, garantida a
qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de
caráter itinerante;
2.12 oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de
estímulo a habilidades.
2.13 promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um plano de disseminação do esporte local.
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Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Estratégias:
3.1 institucionalizar programa de renovação do ensino médio, a fim de incentivar
práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria
e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e
diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência,
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de
equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação
continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e
culturais;
3.2 até o 2o(segundo) ano de vigência deste PME, será garantida a proposta de direitos
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a
serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a
garantir formação básica comum;
3.3 pactuar no Município, no âmbito da instância permanente a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base comum
curricular do ensino médio;
3.4 garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;
3.5 manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental,
por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar
defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de
recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira
compatível com sua idade;
3.6 fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à
educação profissional.
3.7 estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência 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;
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3.8 promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da
escola, em articulação com os serviços de assistência social, Conselho Tutelar saúde e
proteção à adolescência e à juventude;
3.9 fomentar programas de educação e de cultura para a população de jovens, na faixa
etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e
profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;
3.10 redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a
distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de
acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as);
3.11 desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade,
para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter
itinerante;
3.12 implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou
quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de
exclusão;
3.13 estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e
científicas.
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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.
Estratégias:
4.1 contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas
dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento
educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas
matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar
mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação
exclusiva na modalidade.
4.2 promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento
escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
4.3 implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a
formação continuada de professores e professoras para o atendimento educacional
especializado.
4.4 garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas
formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede
pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação,
ouvidos a família e o aluno;
4.5 estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria,
articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde,
assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da
educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.6 manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas
instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com
deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da
disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva,
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino,
a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação;
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4.7 garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua,
aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em
escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas.
4.8 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;
4.9 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 beneficiários (as) de programas de transferência de renda,
juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, 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;
4.10 fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais
didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino
e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.11 promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a
formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais
de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;
4.12 promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde,
assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de
desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na
educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do
desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a
assegurar a atenção integral ao longo da vida;
4.13 apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à
demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de
professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou
auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos,
professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues;
4.14 definir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e
política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas
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que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação;
4.15 promover, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação nos órgãos de
pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o
perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;
4.16 incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação
para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto
no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de
aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento
educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
4.17 promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de
apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de
ensino;
4.18 promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de
formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de
acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
matriculados na rede pública de ensino;
4.19 promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das
famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo.
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Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do
Ensino Fundamental.
Estratégias:
5.1 estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico
específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
5.2 instituir instrumentos de avaliação 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 e alunas até o final do
terceiro ano do ensino fundamental;
5.3 selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de
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;
5.4 fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua
efetividade;
5.5 apoiar a alfabetização de crianças com a produção de materiais didáticos
específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da
língua importante na comunidade local;
5.6 promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto
sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização;
5.7 apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento
de terminalidade temporal.
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Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento)
dos (as) alunos (as) da Educação Básica.
Estratégias:
6.1 promover, com o apoio da União, Estado e do Município a oferta de educação
básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência
dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7
(sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de
professores em uma única escola;

6.2 instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral,
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de
vulnerabilidade social;
6.3 institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de
ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros
equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos
humanos para a educação em tempo integral;
6.4 fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos,
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques, teatros e cinemas.
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6.5 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 serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;
6.6 orientar a aplicação da gratuidade de atividades de ampliação da jornada
escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de educação básica, de forma
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;
6.7 garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa
etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas;
6.8 adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas e culturais.

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
nacionais para o Ideb.
Estratégias:
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7.1 estabelecer e implantar, mediante pactuação entre União, o Estado e o Município
diretrizes pedagógicas para a educação básica dos currículos, com direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do Ensino Fundamental
e Médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
7.2 assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as)
alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio 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 desejável;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e
80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
7.3 constituir, em colaboração entre a União, o Estado e o Município, um conjunto
nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo
de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos
pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes,
considerando as especificidades das modalidades de ensino;
7.4 induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por
meio da constituição de 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 (as) profissionais da educação e o
aprimoramento da gestão democrática;
7.5 formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas
de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e
financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e
professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento
de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
7.6 associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas
intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes,
priorizando sistemas e redes de ensino com Ideb abaixo da média nacional;
7.7 aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do Ensino
Fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos
anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio,
assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem como
apoiar o uso dos resultados das avaliações pelas escolas e redes de ensino para a melhoria
de seus processos e práticas pedagógicas;

32

7.8 desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação
especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos;
7.9 orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as
metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média
nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano
de vigência deste PME, as diferenças entre as médias dos índices do Município e o Estado;
7.10 fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos
indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às
escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino, assegurando a
contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de
nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e o acesso público
às informações técnicas de concepção de avaliação;
7.11 melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da
aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como
instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as
seguintes projeções;
7.12 incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias
educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar
práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com
preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;
7.13 apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de
recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no
planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo
desenvolvimento da gestão democrática;
7.14 ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
7.15 assegurar a todas as escolas públicas de educação básica 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 edifício escolar, garantir a
acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.16 prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica
no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive,
mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das
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bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores,
inclusive a internet;
7.17 a Secretaria Municipal de Educação estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos a
partir da vigência deste PME, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação
básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos
pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de
medidas para a melhoria da qualidade do ensino;
7.18 Melhorar a informatização integralmente da gestão das escolas públicas;
7.19 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;
7.20 implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando
os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente;
7.21 garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afrobrasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de
9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação
das respectivas diretrizes curriculares por meio de ações colaborativas com fóruns de
educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a
sociedade civil;
7.22 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;
7.23 promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local com
os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura,
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria
da qualidade educacional;
7.24 universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da
saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação
básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;

34

7.25 estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção,
atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das)
profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.26 instituir no Município programa de formação de professores e professoras e de
alunos e alunas para promover e consolidar política de preservação da memória local.
7.27 promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de
forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação;
7.28 estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no
Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar.

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

as metas do IDEB em: ideb.inep.gov.br

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
Municipal de Educação e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Estratégias:
8.1 institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para
acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como
priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos
segmentos populacionais considerados;

8.2 implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série,
associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a
alfabetização inicial;
8.3 garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos Ensinos
Fundamental e Médio;
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8.4 expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculado ao sistema sindical, de
forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública para os segmentos
populacionais considerados;
8.5 promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção
à juventude.

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2016 e, até o final da
vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por
cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Estratégias:
9.1 assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não
tiveram acesso à educação básica na idade própria;
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9.2 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;
9.3 implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de
continuidade da escolarização básica;
9.4 realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos,
promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria
com organizações da sociedade civil;
9.5 realizar 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;
9.6 executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos
por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive
atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da
saúde;
9.7 assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino
fundamental e médio.
9.8 apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e
adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas
desses (as) alunos (as);
9.9 estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores,
públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada
de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de
educação de jovens e adultos;
9.10 implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta,
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as)
alunos (as) com deficiência, articulando o sistema de ensino
9.11 considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos,
com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias
educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas
de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão
dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.
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Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
Educação de Jovens e Adultos, nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à
educação profissional.
Estratégias:
10.1 manter programa de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do Ensino
Fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação
básica;
10.2 expandir as 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;
10.3 fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação
profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação
de jovens e adultos.
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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;
10.5 implantar a reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à
melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de Jovens e Adultos
integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;
10.6 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;
10.7 fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e
laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.8 fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e
trabalhadoras articulada à Educação de Jovens e Adultos, em regime de colaboração e com
apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema de ensino e
entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação
exclusiva na modalidade;
10.9 institucionalizar assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência
social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a
permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da Educação de Jovens e Adultos
articulada à educação profissional;
10.10 implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos
trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial
e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.
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Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no
segmento público.
Estratégias:
11.1 expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio com
vinculação nos arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a
interiorização da educação profissional;
11.2 fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio
nas redes públicas de ensino;
11.3 fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na
modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o
acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;
11.4 estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e
do Ensino Médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário
formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional,
à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;
11.5 ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de
certificação profissional em nível técnico;
11.6 institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional
técnica de nível médio da rede escolar pública.
11.7 expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação;
11.8 elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e
mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à
permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;
11.9 reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na
educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas
afirmativas.
11.10 estruturar sistema de informação profissional, articulando a oferta de formação
das instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e
a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores.
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Meta 12: Ajudar a elevar a de matrícula dos alunos na educação superior que
estudam nos municípios vizinhos, fora do município para 50% (cinquenta por cento) e a
taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e
quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta
por cento) das novas matrículas, no segmento público.
Estratégias:
12.1 otimizar e garantir o transporte público e gratuito para os estudantes do
município terem acesso as faculdades das cidades vizinhas;
12.2 incentivar os alunos a ampliar seus conhecimentos nas políticas de inclusão e de
assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de
instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento
Estudantil – FIES;
12.3 assegurar condições de acessibilidade de transporte público nas instituições de
educação superior, no deslocamento para outros municípios;
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Meta 13: 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.
Estratégias:
13.1 Conscientizar e facilitar o apoio ao transporte escolar aos alunos do município
para deslocarem para outro município para estudarem. ( Pois o município de Rio Quente não
proporciona no momento o Ensino Superior.)
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Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu,
de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco
mil) doutores.
Estratégias:
14.1 estimular e incentivar os educadores para fazerem pós-graduação
faculdades ou universidades vizinhas; ( Pois no município não temos no momento)

nas

Meta 15: garantir, em regime de colaboração no Município, no prazo de 1 (um) ano
de vigência deste PME, política 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
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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.
Estratégias:
15.1 atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico
das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento,
por parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior;
15.2 ampliar 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;
15.3 implementar programas específicos para formação de profissionais da educação
para a educação especial;

Meta 16: 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 do sistema de ensino.
Estratégias:
16.1 realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para
dimensionamento 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 Município;
16.2 consolidar política de formação de professores e professoras da educação básica,
definindo diretrizes municipais, áreas prioritárias e necessidades;
16.3 fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de
educação básica, por meio da implementação das ações da Secretaria Municipal de
Educação;
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Meta 17: 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.
Estratégias:
17.1 constituir, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, até o final do
primeiro ano de vigência deste PME, fórum permanente, com os trabalhadores da educação,
para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica;
17.2 constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução
salarial por meio de indicadores de pesquisa periodicamente divulgados pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
17.3 implementar, no Município, o plano de Carreira para os (as) profissionais do
magistério da rede pública de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei
no 11.738, de 16 de julho de 2008;

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência do plano de Carreira para
os (as) profissionais da educação básica pública de ensino e tomar como referência o piso
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salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206
da Constituição Federal.
Estratégias:
18.1 estruturar a rede pública de educação básica de modo que, até o início do terceiro
ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e
estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;
18.2 implantar, na
rede pública de educação básica, acompanhamento dos
profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de
fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio
probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de
atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as
metodologias de ensino de cada disciplina;
18.3 realizar, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, a cada 2 (dois) anos
a partir do segundo ano de vigência deste PME, prova nacional para subsidiar o Município,
mediante adesão, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do
magistério da educação básica pública;
18.4 prever, no plano de Carreira dos profissionais da educação do Município,
licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pósgraduação stricto sensu;
18.5 realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por
iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em regime de colaboração, o censo dos
(as) profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério;
18.6 estimular a existência de comissão permanente de profissionais da educação de
todo o sistema de ensino, em todas as instâncias, para subsidiar os órgãos competentes na
elaboração, reestruturação e implementação do plano de Carreira.
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Meta 19: assegurar condições, no prazo de 3 (três) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico do município para tanto.
Estratégias:
19.1 priorizar regularmente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a
legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e
diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da
comunidade escolar;
19.2 ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos
conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação
escolar, e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de
acompanhamento de políticas públicas, CME, garantindo a esses colegiados recursos
financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede
escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções;
19.3 incentivar a comunidade escolar no Município a constituírem Fóruns
Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, bem
como efetuar o acompanhamento da execução deste PME;
19.4 estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento
de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços
adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação
orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações;
19.5 estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos
municipais de educação - CME, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros,
assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
19.6 estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e
seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares,
planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a avaliação de docentes e
gestores escolares;
19.7 favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos de ensino;
19.8 desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, para
melhor qualificação dos mesmos, bem como aplicar prova específica para gestor, aplicada
pela regional de educação do estado, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos
para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão.
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Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no
5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do
PIB ao final do decênio.
Estratégias:
20.1 garantir o recebimento de financiamento permanente e sustentável para todos os
níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração,
em especial as decorrentes do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com
vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade.
20.2 aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da
contribuição social do salário-educação;
20.3 destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a
parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista
no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;
20.4 fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos
do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação,
especialmente a realização de audiências públicas, a transparência e a capacitação dos
membros de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a
colaboração no Município e os Tribunais de Contas da União;
20.5 desenvolver, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por
aluno da educação básica, em todas as suas etapas e modalidades;
20.6 no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PME, será implantado o Custo AlunoQualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na
legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos
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insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente
reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ;
20.7 implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ 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 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 de instalações e
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar,
alimentação e transporte escolar;
20.8 aprovar, no prazo de 2 (dois) anos, Lei de Responsabilidade Educacional,
assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada sistema de ensino, aferida
pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação
educacionais;
20.9 definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao
longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a
vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino,
a serem pactuados na instância prevista neste PME de Rio Quente – Goiás.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Diretrizes
A Escola, lugar de saberes e vivências, é o nosso foco.
A educação escolar precisa reinventar relações éticas e plurais com a comunidade.
Pensando que o aluno é o motivo da existência da rede escolar de ensino, a educação
deverá:
Promover maior estreitamento com secretarias que atendam à saúde e ao bem-estar do
sujeito aprendiz.
Assegurar que todos os setores e órgãos dialoguem, propondo as seguintes questões:
para quem, o que, por que e como ensinar e aprender; reconhecendo interesses, diversidades,
diferenças sociais e, ainda, a história cultural de nossas escolas.
Defender a Escola democrática, que humanize e assegure a aprendizagem. Uma escola
que veja o estudante em seu desenvolvimento – criança, adolescente e jovem em
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crescimento biopsicossocial, que considere seus interesses, de seus pais, suas necessidades,
potencialidades, seus conhecimentos e sua cultura.
Respeitar a presença do conhecimento empírico, fomentando o conhecimento técnicocientífico, em uma relação dialógica de saberes.
Respeitar a pluralidade das concepções educacionais é mais que um preceito legal, é
também um valor ético.
Formar no profissional o conceito de que a prática educativa surge da contextualização
do conhecimento e na flexibilização do coletivo.
Propor a diversidade como construção histórica, cultural e social das diferenças.
Aprofundar a discussão sobre a concepção de educação, que informa as práticas
educativas.
“A avaliação deverá ser apresentada como uma das atividades do processo pedagógico,
necessariamente inserida no projeto político-pedagógico da Escola.” (Caderno Indagações
sobre Currículo. – Currículo. e Avaliações. MEC, 2008, p.11)
A avaliação é assim compreendida como de responsabilidade do coletivo.
É premissa deste Plano Municipal de Educação que se vejam educadores e educandos
reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres.

4.2 Objetivos
01. Assessorar o professor no seu fazer pedagógico, garantindo a inclusão com
qualidade.
I - Criação de centros regionais de atendimento multidisciplinar ao educando e às
famílias destes, suprindo a demanda diagnosticada nos turnos de funcionamento das escolas
do município, com vigência no ano seguinte à aprovação deste Plano.
02. Garantir que o órgão fiscalizador de cada sistema exija o cumprimento da aplicação
do percentual destinado à educação da cidade.
I - Garantia de política de qualificação para alcançar, efetivamente, a sua condição de
cidade educadora, através de cada sistema de ensino.
II - Garantia de audiência pública, anualmente, para prestação de contas sobre as verbas
aplicadas na educação, em cada sistema de ensino.
03. Respeitar o critério de equidade, na dotação orçamentária destinada às escolas
municipais.
I - Garantia dos recursos necessários para o amplo desenvolvimento do trabalho.
04. Garantir, na rede municipal, a comunicação no ambiente de trabalho,
principalmente na divulgação de cursos de formação.
I - Socialização das informações no ambiente escolar.
05. Garantir formações, de acordo com as necessidades específicas da escola,
possibilitando discussões e participação de todos os profissionais.
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I - Formação continuada e direcionada para todos os profissionais das escolas,
especificamente na área das deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades, ou superdotação.
06. Construir um currículo que contemple a diversidade étnico-cultural da formação
do povo brasileiro.
I - Elaboração de projetos que assegurem o tema da diversidade étnico-cultural,
estando contemplados na proposta pedagógica da Escola.
II - Promoção de um ensino inovador, através de seminários, palestras e discussões nos
Grupos de Trabalhos e outros, readequando o currículo em até 03 (três) anos, sendo
asseguradas as mudanças na Proposta Pedagógica, no Regimento Escolar e nos Planos de
Estudo.
07. Garantir que as escolas contemplem a Educação Ambiental dentro de sua Proposta
Pedagógica, de forma contínua e permanente, de acordo com os princípios da
sustentabilidade ambiental, conforme a Lei 9.795/99.
I - Formação que envolva temáticas sobre as questões ambientais, através de cursos,
seminários e atividades afins.
II - Desenvolvimento do trabalho na escola, centrado nas questões ambientais, com o
princípio
da sustentabilidade, através da Proposta Pedagógica.
III - Desenvolvimento de projetos que contemplem toda a comunidade, com
informações pertinentes ao assunto.
08. Construir um currículo que envolva a percepção e a sensibilidade musical, através
das diversas áreas do conhecimento, de maneira interdisciplinar.
I - Construção de um currículo que desenvolva a percepção e a sensibilidade musical.
II - Formação continuada para os educadores, contemplando o conteúdo de música,
conforme legislação vigente.
09. Criar um programa de ouvidoria aos trabalhadores da educação, para atender às
necessidades de saúde física e mental.
I - Criação de um programa de ouvidoria, em parceria com a área da saúde e
assistência social, atendendo aos profissionais em suas questões relacionadas à saúde física e
mental.
10. Implementar uma comissão fiscalizadora, composta paritariamente por
representantes dos conselhos vinculados à Educação, coordenada pelo Conselho Municipal
de Educação – CME, a fim de fiscalizar a implementação do Plano Municipal de Educação –
PME.
I - Constituição de uma comissão paritária para fiscalizar a implementação do Plano
Municipal de Educação – PME.
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5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME
Ao longo dos próximos 10 (dez) anos, teremos que prever acompanhamento e
avaliação, a fim de revisar periodicamente os objetivos e as metas elencadas neste Plano. É
indispensável que se tornem públicos a execução das metas e os avanços oriundos do Plano
Municipal de Educação de Rio Quente – Goiás.
A primeira avaliação deverá ocorrer dois anos a partir da aprovação deste, e as
demais, no prazo de dois em dois anos sequencialmente. Findando o período de dez anos,
um novo Plano deverá ser elaborado sob nova legislação.
Cabe, ainda, definir os instrumentos e procedimentos de avaliação a serem
respeitados e reorganizados, caso necessário. Entretanto, estabelecer uma comissão de
acompanhamento para o PME(2015 - 2025), levando em consideração os mesmos
segmentos da composição.
Salientamos a necessidade de ser previsto o fluxo migratório na cidade, o fluxo de
recursos financeiros de diferentes receitas e outros do momento.
Assim, como na elaboração, e atendendo à solicitação nos diferentes momentos de
elaboração do processo de construção deste PME , caberá manter um caráter democrático,
como indicação do caminho para avaliar e reconstruir o PME, respeitando os anseios da
comunidade local e assumindo o compromisso com o bem comum.

A formulação dessa política no município, cuja duração ultrapassa o
tempo de um governo, não ficará restrita às equipes gestoras da administração
pública, mas ser construída no debate com toda sociedade e acompanhada por
ela.
O Plano Municipal de Educação será um instrumento vivo para a melhoria da
qualidade da educação a partir do conhecimento que será realizado para toda a sociedade
através da divulgação do mesmo.
Um quadro de profissionais da educação motivados e comprometidos com os
estudantes de uma escola é indispensável para o sucesso de uma política educacional que
busque a qualidade referenciada na Constituição Brasileira. Planos de carreira, salários
atrativos, condições de trabalho adequadas, processos de formação inicial e continuada e
formas criteriosas de seleção são requisitos 13 para a definição de uma equipe de
profissionais com o perfil necessário à melhoria da qualidade da educação básica pública.
Portanto, estabelecer política de valorização dos profissionais da educação em cada rede ou
sistema de ensino é fundamental para que a política educacional se fortaleça. Quanto mais
sustentáveis forem às carreiras e quanto mais integradas forem as decisões relativas à
formação, mais ampliadas serão as perspectivas da equidade na oferta educacional. Para
assegurar que todos os professores da educação básica tenham formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, o
planejamento deve se dar a partir da análise das reais necessidades de cada escola,
consideradas na gestão de cada rede ou sistema, com contínuo aperfeiçoamento das
estratégias didático - pedagógicas. Para a elaboração de planos estratégicos de formação.
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Indicadores em relação ao PNE, PEE e PME:

Tabela 14-A. Matrículas em Turmas de Correção de Fluxo - Rede Estadual em Rio
Quente
Matrículas em TURMAS de correção de fluxo
ETAPA

Ensino Fundamental

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

17
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Fonte: http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/5218789

Tabela 14-B. Matrículas em Turmas de Correção de Fluxo - Rede Municipal em Rio

Matrículas em TURMAS de correção de fluxo

ETAPA

Ensino Fundamental

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

Quente
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Resolução CNE /CEB nº: 4, de 2.10.2009. Institui Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial.
Parecer CNE /CEB nº: 22, de 9.12.2009. Diretrizes Operacionais para a implantação do
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
Resolução CNE /CEB nº: 5, de 17.12.2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.
LEI Nº: 8.069, de 13.06.1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
Lei Orgânica do Município de Rio Quente – Goiás.
Parecer CEB nº 11, de 10.05.2000 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos.
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS

CF – Constituição Federal do Brasil/1988
CME – Conselho Municipal de Educação
CONAE – Conferência Nacional da Educação
EI – Educação Infantil
EF – Ensino Fundamental
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EM – Ensino Médio
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC – Ministério da Educação
PME – Plano Municipal de Educação
SEDUC – Secretaria Estadual de Educação
SIE D – Sistema Integrado de Educação à Distância
SME – Sistema Municipal de Ensino
SME – Secretaria Municipal de Educação
ET. – Etapa
S. - Semestre
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Anexos
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO QUENTE
PME (2015 - 2025)
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Evolução da arrecadação Municipal

Arrecadação
13.246.773,13
13.170.017,80
16.099.289,95
17.689.460,45
19.389.385,08
20.873.778,46
24.025.555,29

Ano 2008
Ano 2009
Ano 2010
Ano 2011
Ano 2012
Ano 2013
Ano 2014

Arrecadação Municipal
30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00
Arrecadação
10.000.000,00

5.000.000,00

Ano 2014

Ano 2013

Ano 2012

Ano 2011

Ano 2010

Ano 2009

Ano 2008

-
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Evolução repasses da recita local para Educação

Repasses local Educação
Ano 2008

1.760.437,68

Ano 2009

1.916.044,17

Ano 2010

2.210.625,31

Ano 2011

2.461.491,50

Ano 2012

2.815.941,63

Ano 2013

3.279.303,76

Ano 2014

4.620.535,21

Repasses local Educação
5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00

Repasses local Educação

1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00

Ano 2014

Ano 2013

Ano 2012

Ano 2011

Ano 2010

Ano 2009

Ano 2008

-
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Evolução repasse do FUNDEB

FUNDEB
644.025,67
750.566,07
941.924,37
1.088.078,51
1.204.698,31
1.233.622,73
1.848.738,82

Ano 2008
Ano 2009
Ano 2010
Ano 2011
Ano 2012
Ano 2013
Ano 2014

Repasses do FUNDEB
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
FUNDEB

800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00

Ano 2014

Ano 2013

Ano 2012

Ano 2011

Ano 2010

Ano 2009

Ano 2008

-
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Aprendizado dos alunos na escola
Com base nos resultados da Prova Brasil 2013, é possível calcular a proporção de alunos
com aprendizado adequado à sua etapa escolar
Colégio Municipal Professor Lourenço Batista
1.
Referência 70% - Essa é a proporção de alunos que deve aprender o adequado até
2022, segundo o movimento Todos Pela Educação. Essa classificação não é oficial.
•
Os alunos de 5º e 9º anos de quase todas as escolas públicas são avaliados a cada dois
anos pela Prova Brasil.
2.
Português, 5º ano 39% - É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na
competência de leitura e interpretação de textos até o 5º ano.
Não foi possível calcular número de matriculados e presentes para esta entidade. Dos 76
alunos, 29 demonstraram o aprendizado adequado.
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1.
Matemática, 5º ano 31% - É a proporção de alunos que aprenderam o
adequado na competência de resolução de problemas até o 5º ano. Dos 76 alunos, 23
demonstraram o aprendizado adequado.

IDEB – Colégio Municipal Professor Lourenço Batista

IDEB
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Colégio Estadual Água Quente
Português, 9º ano 27% - É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na
competência de leitura e interpretação Dos 67 alunos, 18 demonstraram o aprendizado
adequado.
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Matemática, 9º ano 14% - É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na
competência de resolução de problemas até o 9º ano. Dos 67 alunos, 10 demonstraram o
aprendizado adequado.

IDEB – Colégio Estadual Água Quente

68

Plano Municipal de Educação de Rio Quente -Goiás (2015 - 2025)
Indicadores Demográficos e Educacionais: Rio Quente - GO
Este conjunto de tabelas traz informações sobre população, Produto Interno Bruto
(PIB), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Desenvolvimento da Infância
(IDI) e taxa de analfabetismo. Também há estatísticas sobre a educação no Município.
Observe o título de cada tabela, que indicará se a informação se refere à Rede Municipal, ou
à Rede Estadual no município. Os indicadores cuja fonte dos dados não é indicada nas
tabelas foram gerados pelo Inep / MEC.
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Matrículas na rede Municipal e Estadual em 2015
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Rio Quente – Goiás, Gráficos para PME:
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