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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DE  

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2013/2023 

–AMÉRICO BRASILIENSE /SP – 

 

– CAPÍTULO I –  

DADOS DO CONTEXTO SOCIAL, DEMOGRÁFICO, CULTURAL E POLÍTICO 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

O roteiro de fases proposto para este trabalho tem como objetivo orientar a 

Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) no levantamento e 

demarcação dos aspectos geográficos, históricos, as características físicas, sociais, 

econômicas, o crescimento populacional, as mudanças demográficas e, sobretudo, 

levantar os fundamentos culturais e políticos que influenciaram e determinam a sua 

contextura atual. 

Na área educacional, busca obter um marco da história da educação do 

Município e sua evolução, na perspectiva de embasar o planejamento e a avaliação que o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Educação requer. 

Orienta também o levantamento de aspectos essenciais e imprescindíveis 

para que o ensino e a educação aconteçam no Município, tais como: os recursos humanos; 

recursos materiais e equipamentos; e, recursos financeiros. 
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Tais estudos culminarão com o anteprojeto de Lei do Plano Municipal de 

Educação, totalmente fundamentado em ampla base de dados que refletirão, sem sombra 

de dúvidas, a realidade local, suas necessidades e possibilidades para a promoção de uma 

Educação com alto padrão de qualidade. 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO: 

 

1.1.1. Denominação:  AMÉRICO BRASILIENSE, Estado de São Paulo 

 

1.1.2. Histórico1: 

 

O Município de Américo Brasiliense tem a sua história remontada no século 

XVIII, quando o norte do Estado de São Paulo era uma região muito pouco conhecida, 

sendo que a maior parte ainda era ocupada por colônia indígenas. 

O início da povoação da região de Araraquara ocorreu devido à descobertas 

das minas de ouro no Estado do Mato Grosso. Sendo a localidade trajeto obrigatório para 

os desbravadores e mineradores, pouco a pouco foi nascendo vilarejos por volta  dos rios 

Grande e Mogi-Guaçu. 

Nesta época, temos como registro o povoado de Rancho Queimado e de 

Cruzes e as sesmarias Ouro, Lajeado, Cambuhy, Monte Alegre e Bonfim. Contamos, aqui, 

com uma realidade extremamente pobre, a qual sobrevivia com uma economia de 

subsistência. 

Este cenário econômico pouco atrativo acabou por desestimular os 

desbravadores, sendo os sertões de Araraquara conhecido como um local de esconderijo 

para refugiados políticos e fugitivos da polícia.  

Com o desenvolvimento da lavoura de café e dos hortifrutigranjeiros, e com a 

construção da estrada de ferro, a prosperidade chegou na região de Américo Brasiliense e 

a cidade se desenvolveu em todos os âmbitos. Edificou-se o Theatro Apollo de Arthur 

Marsili, instalou-se a rede elétrica e proporcionou a população água encanada. Inclusive, 

no final do século XIX, houve a transferência da sede da comarca de Araraquara para 

                                                           
1
 Fonte: site oficial da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense; disponível em: < 

http://www.americobrasiliense.sp.gov.br/?tipo=1&id=2&tipoo=1&ido=1>, acesso em 27.nov..2012. 
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Américo Brasiliense, em virtude do surto de febre amarela que ocorreu na primeira 

cidade.  

No entanto, com a queda da bolsa de valores de Nova York em 1929, a crise 

econômica voltou a assolar a região e a época de ouro chega ao fim. Como alternativa, a 

cidade começou a investir na plantação de cana de açúcar, sendo marcante o início da 

Fazenda Santa Cruz. A plantação deste produto agrícola se adequou tão bem ao ritmo do 

município que até hoje Américo Brasiliense é conhecida como “Cidade Doçura”. 

Em 1950 a população começa a se movimentar em pró da autonomia política. 

Em 1963, a população de Américo Brasiliense foi convocada para um plebiscito o qual 

acabou por aprovar a emancipação do município. A partir de então Américo Brasiliense 

começa a ter um crescimento notável.  

Atualmente, é uma das principais cidades da região, com uma economia muito 

voltada para a agricultura, especialmente, para a plantação de cana de açúcar.  

 

 

1.1.3. Formação Administrativa:   

 

Distrito criado com a denominação de Américo Brasiliense, por Lei Estadual nº 

1.878, de 20 de novembro de 1922. O Distrito de paz de Américo Brasiliense foi instalado 

por ata de 21 de fevereiro de 1923. (Boletim do DEE de São Paulo, nº  8 -  agôsto – 1943), no 

Município de Araraquara.  

Em dificsão administrativa referente ao ano de 1933, Américo Brasiliense 

figura como Distrio do Município de Araraquara.  

Em dificisões territoriais datadas de 21 – XII – 1936 e 31 – XII – 1937, o Distrito 

de Américo Brasiliense é apenas judiciário e pertence ao Município de Araraquara.  

No quadro anexo ao Decreto-lei Estadual nº 9.073, de 31 de março de 1938, o 

Distrito de Américo Brasiliense permanece no município de Araraquara. 

No quadro fixado, pelo Decreto Estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938, 

para 1939-1943, o distrito de Américo Brasiliense figura, igualmente, no município de 

Araraquara.  

Em virtude do Decreto-lei Estadual nº 14.334, de 30 de novembro de 1944, que 

fixou o quadro territorial para vigorar em 1945-1948, o Distrito de Américo Brasiliense 

permanece no Município de Araraquara, assim com nos quadros fixados pelas Leis 
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estaduais números 233, de 24-XII-1948 e 2.456, de 30-XII-1953 para vigoar respectivamente, 

nos períodos 1949-1953 e 1954-1958. 

Assim permanecendo em Divisão territorial datada de 01-VII-1960. 

Elevado a categoria de município com a denominação de Américo Brasiliense, 

por Lei Estadual nº 8092, de 28 de fevereiro de 1964, desmembrado de Araraquara. 

Constituído do Distrito Sede. Su instalação verificou-se no dia 21 de março de 1965.  

Em divisão territorial datada de 01-VI-1995, o município é constituído do 

Distrito Sede.  

Assim permanecendo em Divisão Territorial datada de 15-VII-19972.  

 

1.1.4. Gentílico: Américo-brasiliense 

 

1.1.5. Data da fundação3: 21 de março de 1965 

 

É importante registrar que no dia 21 de março de 1965 ocorreu a emancipação 

do município, deixando de ser distrito de Araraquara e passando a ter autonomia política.  

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO4: 

 

1.2.1. Localização: na região central do Estado de São Paulo, pertencendo à 

microrregião de Araraquara. Tem como cidades limítrofes, Araraquara, São Carlos e Santa 

Lúcia. Suas coordenadas geográficas são, o paralelo de 21º04’L.S. e o meridiano de 48º 

7’L.W. 

 

1.2.2.   Área5: total – 123,43 km² (2012)  

Densidade Demográfica (hab/km²): 288,58 (2012) 

Grau de urbanização: 99,24 (2010)  

 

1.2.3. Bioma6: Cerrado 

                                                           
2
Fonte: IBGE – Cidades@; disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?uf=sp>, acesso em 

04.dez.2012. 
3
 Vide nota 1; 

4
 Idem; 

5
 Fonte: SEADE, disponível em <http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php> acesso em 

04.dez.2012.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
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1.2.4. Clima:7 Clima tropical com estação seca (classificação climática de Köppen-Geiger: 

Aw). Apresenta temperaturas médias anuais de 22ºC, com inverno ameno. Chuvas com 

precipitação de 1250mm ao ano,  com período de seca no inverno, derivada das 

intermitentes frentes frias que passam pela região.  

 

1.2.5.  Latitude e longitude8:  Localiza-se a uma latitude 21º72' sul e a 

uma longitude 48º1’ oeste, estando a uma altitude de 700 metros de altitude em relação 

ao nível do mar.  

 

1.2.6. Municípios limítrofes: Santa Lucia, Araraquara, São Carlos. 

 

1.2.7. Distâncias: da capital do Estado – 252 km; 

da capital do País –   662 km.  

 

1.2.8. Relevo9:  

 

O Município de Américo Brasiliense está situada no Planalto Ocidental Paulista, 

desfrutando de uma suave topografia, com altitudes médias em torno de 700 metros, 

permitindo um fácil escoamento das águas pluviais, portanto, livre de enchentes 

 

   

1.2.9. Hidrografia:  

O município de Américo Brasiliense é um dos mais ricos em minas de água do 

estado de São Paulo; no total são 25 nascentes. 

 

1.3. INFRAESTRUTURA10: 

 

                                                                                                                                                                       
 
6
 Fonte: IBGE – Cidades@; disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?uf=sp>, acesso em 

04.dez.2012. 
7
 Vide item 01 

8
 Idem 

9
 Idem 

10
 Vide notas 2 e 4. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Topografia
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1.3.1. Rodovias circundantes: SP -253 que recebe as seguintes denominações em seu 

trajeto: Rodovia Deputado Cunha (Jaboticabal), Rodovia Conde Francisco Matarazzo 

Júnior até Santa Rosa do Viterbo, Rodovia Deputado João Bravo Caldeira até Caconde/SP 

e SP-330 com denominação de Rodovia Anhanguera até São Paulo.  

 

1.3.2. Frota existente em Américo Brasiliense 11:   

 

GRÁFICO I – 

 

TABELA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Vide nota 01 

Automóveis

Caminhões

Caminhão-trator

Caminhonetes

Micrônibus

Motocicletas

Motonetas

Ônibus

Tratores

Tipo de veículo quantidade percentual 

Automóveis 8.541 59,8 

Caminhões 631 4,4 

Caminhão-trator 284 2 

Caminhonetes 683 4,8 

Micrônibus 375 2,6 

Motocicletas 50 0,4 

Motonetas 3.289 23 

Ônibus 199 1,4 

Tratores 223 1,6 
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1.3.3. Água e esgoto:            Abastecimento de água: 99,69% de atendimento (2010) 

Coleta de esgoto sanit.:  99,51% de atendimento (2010) 

                                                 

1.3.4. Lixo:                             Coleta de lixo: 99,85 de atendimento (2010)   

 

1.4. ASPECTOS POPULACIONAIS12: 

 

1.4.1. Etnias: 

Tabela II 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM AMÉRICO BRASILIENSE13 

TOTAL COR OU RAÇA 

 Branca                                                                           Preta                                                                            Amarela                                                                          Parda                                                                            Indígena                                                                         
Sem 

declaração                                                                   

34.478 
19.195 1.775 184 13.318 6  

 

1.4.2. População urbana e rural, feminina e masculina: 

Tabela III 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM AMÉRICO BRASILIENSE14 

TOTAL 
(100%)                                                                            

HOMEN
S  

(50,27%)                                                                          

MULHER
ES 

(49,73%)                                                                         

SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E SEXO 

URBANA (99,24%)                                                                          RURAL (0,76%)                                                                         

Total Homens                                                                         
Mulhere

s                                                                       
Total Homens                                                                      Mulheres                                                                    

 
34.478 17.333 17.145 34.217 17.201 17.016 261 132 129 

 

1.4.3. População Total por faixa etária: 

Tabela IV 

 

                                                           
12

 Vide notas 2 e 4. 
13

 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  
14

 Idem.  
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POPULAÇÃO RESIDENTE EM AMÉRICO BRASILIENSE 

 

 

 

TOTAL 

GRUPOS DE IDADE 

0 a 4 

anos 

5 a 9 

anos 

10 a 

14 

anos 

15 a 

17 

anos 

18 a 

19 

anos 

20 a 

24 

anos 

25 a 

29 

anos 

30 a 

34 

anos 

35 a 

39 

anos 

40 a 

49 

anos 

50 a 

59 

anos 

60 a 

69 

anos 

70 

anos 

ou 

mais 

34.478 2557 2569 3071 1842 1237 3415 3369 3195 2763 4691 3028 1677 1064 

 

 

1.4.4. População urbana e rural por faixa etária 

 

 

Tabela V 

População residente em Américo Brasiliense 

Grupos de idade Urbana Rural 

0 a 4 anos de idade 2509 21 

5 a 9 anos de idade 2561 8 

10 a 14 anos de idade 3027 44 

15 a 19 anos de idade 3072 7 

20 a 24 anos de idade 3388 27 

25 a 29 anos de idade 3346 23 

30 a 39 anos de idade 5907 51 

40 a 49 anos de idade 4672 19 

50 a 59 anos de idade 2984 44 

60 a 69 anos de idade 1670 7 

70 anos ou mais de idade 1082 8 

 
 

1.4.5. Variação Demográfica - Histórico: 
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Tabela VI 

 

ANO DE MENSURAÇÃO POPULAÇÃO  

1991 20.067 

1996 23.891 

2000 28.287 

2007 31.005 

2010 34.478 

 

 

GRÁFICO II 

 

 

 

 

1.4.6. Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2000/2010 (em % a.a) 15: 

Taxa para o Município: 2,01% 

Taxa para a Região: 1,06% 

Taxa para o Estado: 1,09% 

                                                           
15 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo – Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados; disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php>, acesso em 
22.ago.2012. 
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1.5. ASPECTOS PRODUTIVOS E GERAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE RENDA16: 

1.5.1. Participação dos setores na economia: 

 
Tabela VII 

 
 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

Setor Valor em reais Percentual 

Agropecuária 19.955 3,23 

Indústria 316.039 51,27 

Serviços 280.360 45,48 

 
 

GRAFICO III 
 

 
 

1.5.2.  Característica e descrição dos setores na economia do município: 

No Município de Américo Brasiliense, verifica-se no aspecto econômico, 

intensa atividade industrial e de prestação de serviços em geral.  

Apesar disso, cabe salientar que a cidade leva o título de “Cidade Doçura”, 

graças a intensa atividade canavieira existente, principalmente pela Usina Santa Cruz, uma 

das maiores empresas do país neste setor. 

 

1.5.3. Produto Interno Bruto (2010)17:  R$ 558,18 (em milhões de reais p/ 2009) 

                                                           
16 

Vide nota 11. 
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1.5.4.  PIB (per capita) :   R$ 16.517,26 (em reais p/ 2009) 

       

1.5.5. Participação no PIB do Estado: 0,04% 

  

1.5.6.  Renda por Cor ou Raça: 

 

Tabela VIII 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM AMÉRICO BRASILIENSE18 

Valor médio do rendimento mensal total nominal, por cor ou raça (R$) 

Branca (A) Preta (B) Parda (C) Amarelo (D) Indígena (E) 

1.149 926 909 1123 1073 

 

1.5.7.  Domicílios Permanentes e Renda Domiciliar: 

Tabela IX 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM AMÉRICO BRASILIENSE19                                  

Total (1)                                                                         

Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal 
mensal domiciliar (salário mínimo) (2) 

Até 1/2 
Mais de 

1/2 a 1 
Mais de  

1 a 2 
Mais de  

2 a 5 
Mais de  

5 a 10 
Mais de  
10 a 20 

Mais de  
20 

Sem 
rendime
nto (3) 

10284 64 680 2139 4924 1825 294 44 314 

 

 

1.5.8.  Renda Domiciliar per capita: 

Tabela X 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM AMÉRICO BRASILIENSE20                                  

Total (1)                                                                         
Domicílios permanentes, por classes de rendimento nominal mensal domiciliar 

per capita (salário mínimo)(2) 

                                                                                                                                                                       
17

 Vide nota15.  
18

 Vide nota 11. 
19

 IBGE, Censo Demográfico 2010.  
20

 Vide nota 9. 



 
 
 

 

Página 12 de 83 

 

Até 1/4 
Mais de 
1/4 a 1/2 

Mais de  
1/2 a 1 

Mais de  
1 a 2 

Mais de  
2 a 3 

Mais de  
3 a 5 

Mais de  
5 

Sem 
rendime
nto (3) 

10284 306 1297 3450 3631 814 348 124 314 

 

1.5.9.  Relação Setor – Emprego – Rendimento (2010)21: 

 

Tabela XI  

SETOR PARTICIPAÇÃO EM POSTOS 
DE TRABALHO 

RENDA (SALÁRIO MÉDIO 
PAGO)22 

Participação Empregos da 
Agricultura, Pecuária, 
Produção Florestal, Pesca e 
Aqüicultura (%)23 

 
2,6 

 
R$ 862,25 

Participação da INDÚSTRIA 
(%) 

 
54,3 

 
R$ 2153,88 

Participação dos Empregos 
da Construção (%) 

 
6,4 

 
R$ 1445,99 

Participação dos Empregos 
do Comércio (%) 

 
13,9 

 
R$ 1089,70 

Participação do SERVIÇO no 
total de vínculos (%) 

 
22,9 

 
R$ 1481,09 

 

 

1.6. ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS24: 

1.6.1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)25:   

                                                           
21

 Vide nota 11 
22

 Soma dos rendimentos individuais em dezembro de cada ano, dividida pelo número de empregos formais, 
exclusive aqueles sem remuneração no mês 
23

 Compreende a proporção de empregos formais da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 
em relação ao total de empregos formais. 
24

 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, Resultados do Universo.. 
25

 Indicador que focaliza o município como unidade de análise, a partir das dimensões de longevidade, educação e 
renda, que participam com pesos iguais na sua determinação, segundo a fórmula: 
 

IDHM = 
Índice de Longevidade + Índice de Educação + Índice de Renda 

 
3 

Em relação à Longevidade, o índice utiliza a esperança de vida ao nascer (número médio de anos que as pessoas 
viveriam a partir do nascimento). No aspecto educação, considera o número médio dos anos de estudo (razão 
entre o número médio de anos de estudo da população de 25 anos e mais, sobre o total das pessoas de 25 anos e 
mais) e a taxa de analfabetismo (percentual das pessoas com 15 anos e mais, incapazes de ler ou escrever um 
bilhete simples). Em relação à renda, considera a renda familiar per capita (razão entre a soma da renda pessoal 
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Tabela XII 

Índice de Desenvolvimento Humano de Américo Brasiliense 

IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM – 
Renda, 

1991 

IDHM – 
Renda, 

2000 

IDHM- 
Longevid

ade 
1991 

IDHM – 
Longevid
ade, 2000 

IDHM – 
Educação 

1991 

IDHM – 
Educação 

2000 

0.755 0.788 0.692 0.689 0.786 0.803 0.787 0.872 

 

1.6.2.  Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS): 

Tabela XIII 

 

Condições de Vida Ano Município 

 
Índice Paulista de 

Responsabilidade Social 
(IPRS) 

 
2004 

Grupo 3 – Municípios com 
nível de riqueza baixo, mas 
com bons indicadores nas 
demais dimensões 

 
2006 

Grupo 4 – Municípios que, 
apresentam baixos níveis 
de riqueza e nível 
intermediário de 
longevidade e/ou 
escolaridade 

 

Tabela XIV 

CONDIÇÃO DE 
VIDA 

INDICADORES 
SINTÉTICOS 

 
ANO 

 
MUNICÍPIO 

REGIÃO 
ADMIN./GOVERN. 

ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Dimensão 
Riqueza 

2006 
2008 

40 
40 

44 
47 

55 
58 

Dimensão 2006 76 72 72 

                                                                                                                                                                       
de todos os familiares e o número total de indivíduos na unidade familiar).Todos os indicadores são obtidos a 
partir do Censo Demográfico do IBGE.O IDHM se situa entre 0 (zero) e 1 (um), os valores mais altos indicando 
níveis superiores de desenvolvimento humano. Para referência, segundo classificação do PNUD, os valores 
distribuem-se em 3 categorias: 
a. Baixo desenvolvimento humano, quando o IDHM for menor que 0,500; 
b. Médio desenvolvimento humano, para valores entre 0,500 e 0,800; 
c. Alto desenvolvimento humano, quando o índice for superior a 0,800.   
Disponível em http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/popup_notas.php?var[]=11. Acesso 13.set.2012. 

 

http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/popup_notas.php?var%5b%5d=11
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Longevidade 2008 68 72 73 

Dimensão 
Escolaridade 

2006 
2008 

65 
68 

72 
74 

65 
68 

 

Onde: 

Critérios de Formação dos Grupos do IPRS 

GRUPOS CRITÉRIOS DESCRIÇÃO 

Grupo 1 

Alta riqueza, média longevidade e média 
escolaridade 

Municípios que se 
caracterizam por um 

nível elevado de riqueza 
com bons níveis nos 
indicadores sociais 

Alta riqueza, média longevidade e alta 
escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e média 
escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e alta 
escolaridade 

Grupo 2 

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa 
escolaridade 

Municípios que, embora 
com níveis de riqueza 

elevados, não são 
capazes de atingir bons 

indicadores sociais 

Alta riqueza, baixa longevidade e média 
escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e alta 
escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e baixa 
escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e baixa 
escolaridade 

Grupo 3 

Baixa riqueza, média longevidade e média 
escolaridade 

Municípios com nível de 
riqueza baixo, mas com 
bons indicadores sociais 

Baixa riqueza, média longevidade e alta 
escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e média 
escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e alta 
escolaridade 

Grupo 4 

Baixa riqueza, baixa longevidade e média 
escolaridade Municípios que 

apresentam baixos níveis 
de riqueza e níveis 
intermediários de 
longevidade e/ou 

escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e alta 
escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e baixa 
escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e baixa 
escolaridade 

Grupo 5 
Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa 
escolaridade 

Municípios mais 
desfavorecidos do 

Estado, tanto em riqueza 
como nos indicadores 
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sociais 

 
 

 

– CAPÍTULO II –  

DA FASE DESCRITIVA E ANALÍTICA – ASPECTOS EDUCACIONAIS DO UNIVERSO 

 

1. INTRODUÇÃO: 

O objetivo desta fase de trabalho é produzir um registro fiel de todos os 

recursos disponíveis para a Educação no município de Américo Brasiliense, por meio de 

um inventário que contemple a infraestrutura; os recursos humanos da administração 

pública municipal; as parcerias, acordos, convênios e outros ajustes existentes entre a 

Secretaria Municipal da Educação e outros órgãos públicos ou privados para a promoção 

de programas, projetos ou ações articuladas educacionais; descrevendo estes últimos e 

indexando informações acerca do Sistema e Ensino e da política pública de Educação 

observada no momento do registro. 

A importância desta fase está em retratar, no exato momento da construção 

de um Plano Municipal de Educação, qual a estrutura existente no município, analisar os 

aspectos de quantidade, qualidade e aferir a capacidade de atendimento da demanda, 

subsidiando a reflexão sobre as seguintes questões: 

A) Em que é necessário investir? 

B) Quem deve investir? 

C) Qual a forma mais eficiente de realizar o investimento? 

D) Como e por quem o investimento pode ser financiado? 

Não obstante, a resposta às questões supra, bem como uma problematização 

mais profunda sobre o investimento e o financiamento dependem, ainda, de dados 

coletados na segunda fase do trabalho, relativa ao diagnóstico da situação do ensino no 

município. 

As ações relativas à primeira fase envolveram, primordialmente, o núcleo 

gestor da DME, pois se exigiu dele grande parte das informações contidas neste relatório. 
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A participação desta assessoria se deu no que diz respeito à seleção e ao 

direcionamento da busca das informações imprescindíveis ao objetivo desta fase, bem 

como na organização desses dados.   

 

2. AÇÕES DA 1ª FASE – DESCRITIVA E ANALÍTICA:  

 

2.1. INVENTÁRIO A INFRAESTRUTURA FÍSICA (espaços, mobiliários, equipamentos, 

acervos, materiais, veículos) 

 

2.1.1.  Inventário dos estabelecimentos de ensino do Município (municipais, estaduais, 

federais, inclusive autárquicos ou fundacionais, e rede privada): 

OBS.: As informações sobre mobiliários, equipamentos, acervos e materiais dos 

estabelecimentos abaixo ficam vinculadas ao Anexo I – LEVANTAMENTO DOS RECURSOS 

DA EDUCAÇÃO, ao final deste relatório. 

Tabela XV 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

BAIRRO DO 
MUNICÍPIO 

SEGMENTO DA ED. 
BÁSICA (ATUAÇÃO) 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

Jardim Bela Vista EI-C,P CER CAROLINA OMETTO PAVAN 

Jardim Vista Alegre EI-C,P CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER 

Jardim São José EI-C,P CER VERA LUCIA CAVASSANI  

São Judas Tadeu EI-C,P LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO E 
RECREAÇÃO 

Jardim Luis Ometto 
II 

EI-C,P THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO DE 
EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

Jardim Bela Vista EI-C,P CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

Jardim Vista Alegre EI-C,P C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” 

Centro EF-AI EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

Jardim São José EF EMEF AMERICO RONCALLI 

Jardim São Judas EF-AI EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI 

Jardim Vista Alegre EF EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES 

Jardim Primaveras EI – C,P CER MARIA RUBIA LOURENÇO GOES 

Nota: 
EI   Educação Infantil 
EI-C   Ed. Infantil – Creche 
EI-P  Ed. Infantil – Pré-escola 
EI-C,P  Ed. Infantil – Creche e Pré-escola 
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EF  Ensino Fundamental 
EF-AI   Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
EF-AF  Ensino Fundamental – Anos Finais 
EM  Ensino Médio 
EM-P  Ensino Médio – Profissionalizante  
ETP  Ensino Técnico Profissionalizante 
EE   Educação Especial 
ES  Ensino Superior 
ES-EAD  Ensino Superior-Educação à Distância 
(+EJA)  Também na modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(Integral)  (Escola de Tempo Integral) 
(Complementar) (Possui atividades complementares no contraturno) 
 

2.1.2.  Inventário da Infraestrutura da Secretaria Municipal da Educação (SME) 

2.1.2.1. Estabelecimentos de ensino vinculados 

 

Tabela XVI 

 07 ESCOLAS COMPÕEM A REDE MUNICIPAL, SENDO: 

Total de escolas do Ensino Técnico Profission. 00 

Total de escolas do Ensino Fundamental: 04 

Total de escolas de Educação Infantil: 08 

Total de escolas de Educação Infantil 
Beneficentes: 

00 

 

2.1.2.2. Matrículas por segmento/modalidade (data-base 30 de junho) – Rede Pública 

Municipal: 

OBS.: O número total de crianças atendidas pela rede pública municipal, estabelecimentos 

beneficentes, e rede privada – sob supervisão do Departamento Municipal da Educação - 

ficam vinculadas ao ANEXO II - NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, ao final deste relatório. 

Tabela XVII 

Educação Infantil (por número de alunos) 

Creche (maternal) Rede Pública 912 

Creche (maternal) Rede Privada 09 

Pré-Escola (fase) Rede Pública 1011 

Pré-Escola (fase) Rede Privada 03 

TOTAL SEGMENTOS 1.935 

Educação de Jovens e Adultos (por número de alunos) 

Ensino Fundamental 144 



 
 
 

 

Página 18 de 83 

 

TOTAL  MODALIDADES 5.503 

Ensino Médio-Profissional / Técnico Profissionalizante (por número de alunos)(1) 

Cursos Inexistente 

 

2.1.2.3. Leitura da Demanda na Educação Infantil – Atendimento Geral26:  

Tabela XVIII 

DEMANDA ATENDIDA PELO MUNICÍPIO 

Grupo/idade Demanda atendida pela 

Rede Pública  

(PRODESP) 

Total de crianças 

(fonte – IBGE) 

Demanda 

Reprimida 

0 a 1 ano e 11 
meses 

245 1053 808 

2 a 3 anos e 11 
meses 

844 1027 183 

4 a 5 anos e 11 
meses anos 

449 973 524 

 

 

2.1.2.4. Leitura da Demanda do Ensino Fundamental – Atendimento Geral: 

 

 

2.1.4. Inventário das parcerias, acordos, convênios e outros ajustes existentes entre a 

SME e outros órgãos públicos ou privados para promoção de programas, projetos ou 

ações articuladas educacionais  

Tabela XIX 

ESPÉCIE/SIGNATÁRIO DESCRIÇÃO 

AJUSTES INTERSECRETARIAS – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

  

DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE COM O GOVERNO FEDERAL 

Convênio – FNDE  Transpor Escolar 

Convênio – FNDE Merenda Escolar 

Convênio – FNDE PNLD 

Convênio – FNDE PINAIC 

DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE COM O ESTADO DE SÃO PAULO 

Convênio – SEE Transporte Escolar 

Convênio – SEE  Merenda Escolar 

Convênio – SEE Ler e Escrever 

 

                                                           
26

 Informações da Secretaria Municipal da Educação, citando as fontes: IBGE – Censo 2010 e Prodesp 2011. 
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2.1.2.5. Descrição dos principais programas, projetos e ações articuladas efetivados na 

rede pública, com ou sem participação de outros órgãos 

Tabela XX 

PROGRAMA/PROJETO 
OU AÇÃO 

ARTICULADA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Programa do Meio 
Ambiente 

Semana do Meio Ambiente 

Sáude Programa de Saúde na Escola 

Esporte Proograma Atleta na Escola 

PROERD Programa de Prevenção Anti Drogas 

 

2.2. INDEXAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DO SISTEMA DE ENSINO E POLÍTICA 

PÚBLICA DE EDUCAÇÃO IMPLEMENTADA 

 

Em Américo Brasiliense, o serviço de atendimento educacional ainda está 

organizado como rede de ensino, ou seja, o órgão responsável pela supervisão do ensino 

nas unidades escolares municipais, bem como outros estabelecimentos vinculados à 

Educação Básica, tanto públicos como privados, é a Diretoria Regional de Ensino (DRE), 

órgão da Secretaria Estadual da Educação (SEE). Ressalve-se, no entanto, que a Educação 

Infantil, por ser de competência municipal27, é supervisionada por agentes municipais 

vinculados ao Departamento Municipal de Educação (DME). 

O município não possui proposta político-pedagógica (PPP) única, vez que 

cada uma das escolas é responsável pela elaboração deste documento. No entanto, já 

existe certo nível de padronização, pois todas elas seguem as linhas gerais da proposta 

seguida pela Rede Estadual de Ensino.  

                                                           
27

 Art. 30, CRFB. Compete aos Municípios: 
(...) 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de 
ensino fundamental; 
Art. 211, CRFB. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 
seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 
públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica 
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.  
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.  
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.  
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Quanto à metodologia de ensino, o grupo gestor optou pela não adoção de 

um sistema de ensino apostilado, preferindo a utilização do material didático fornecido 

pelo FNDE através do programa PNLD, sendo que nas series iniciais também são utilizados 

livros do Programa Ler e Escrever, da Secretaria do Estado de São Paulo.  

Até a presente data, não houve qualquer proposta para a implantação do 

Plano Municipal de Educação, não existindo qualquer norma vigente neste sentido.  

A valorização dos profissionais da Educação Básica tem ocorrido por meio do 

investimento em formação continuada – capacitação e aperfeiçoamento, realizado pelo 

Departamento Municipal de Educação, além do tratamento das garantias e direitos 

assegurados a esses profissionais pela legislação Federal. No entanto, ainda não foi 

aprovado o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério de acordo com as diretrizes 

nacionais emitidas em 2009, sendo que atualmente está em vigência o Estatuto datado 

em 22 de janeiro de 2003. Com relação à jornada de trabalho, o Município respeita os 

dizeres da legislação federal, uma vez que existe Lei específica que trata sobre a reserva 

legal mínima de um terço da jornada docente para atividades extraclasse.  

Para finalizar a indexação das informações educacionais, registra-se abaixo o 

demonstrativo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica relativamente ao 

Município de Américo Brasiliense, em perspectiva, com resultados mensurados em 2007, 

2009 e 2011 para o 5º e o 9º anos do Ensino Fundamental: 

 

UNIVERSO CONSIDERADO: TODA A REDE PÚBLICA 

 

Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB):  

Para o 5º ano do Ensino Fundamental 

Tabela XXI 

 IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

Município 200
5  

200
7  

200
9  

201
1 

200
7  

200
9  

201
1  

201
3  

201
5  

201
7  

201
9  

202
1  

AMÉRICO 
BRASILIENSE  

5.5 5.5 5.9 5.5 5.5 5.8 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 

 

Para o 9º ano do Ensino Fundamental – Rede Municipal 

Tabela XXII 

 IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

Município 200 200 200 201 200 200 201 201 201 201 201 202
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5  7  9  1 7  9  1  3  5  7  9  1  

AMÉRICO 
BRASILIENSE 

4.6 4.8 5.1 4.9 4.6 4.8 5.0 5.4 5.8 6.0 6.2 6.4 

 

Para o 9º ano do Ensino Fundamental – Rede Estadual 

Tabela XXIII 

 IDEB 
OBSERVADO 

METAS PROJETADAS 

ESTADO 200
7  

200
9  

2011  200
7  

200
9  

2011  201
3  

201
5  

201
7  

201
9  

2021  

SÃO PAULO 4.4 4.5 4.4 4.4 4.6 4.9 5.2 5.6 5.8 6.1 6.3 

 

 

Observação: Considerando isoladamente os resultados das dependências administrativas 

distintas, temos que: 

REDE MUNICIPAL – Anos Iniciais: Em 2011, não atingiu a meta para o 5º ano do Ensino 

Fundamental, que era de 6.2, com o IDEB OBSERVADO de 5.5. 

REDE MUNICIPAL – Anos Finais: Em 2011, não atingiu a meta para o 9º ano do Ensino 

Fundamental, que era de 5.0, com o IDEB OBSERVADO de 4.9. 

REDE ESTADUAL: Em 2011, não atingiu a meta para o 9º ano do Ensino Fundamental, que 

era de 5.2, com o IDEB OBSERVADO de 4.4. 

 

2.2. DADOS SOBRE A ESCOLARIZAÇÃO, REPETÊNCIA, APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E 

ABANDONO 

 

2.2.1.  Taxa de Alfabetização e Analfabetismo da População 

Tabela XXIV 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM AMÉRICO BRASILIENSE28 (Censo Demográfico 2010) 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo Taxa de alfabetização das 
pessoas de 10 anos ou mais de 

idade, por sexo (%) Total                                                                            
Homen

s                                                                           
Mulher

es                                                                         

Alfabetizadas  

Total                                                                            Homens                                                                           Mulheres                                                                         Total                                                                            Homens                                                                           Mulheres                                                                         

  29 352    14 703    14 649    27 510    13 878    13 632     93,7     94,4     93,1  

 

                                                           
28

 Vide nota 9. 
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Tabela XXV 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM AMÉRICO BRASILIENSE29 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, 
total e respectivas taxas de analfabetismo, por grupos de idade (%) 

15 anos ou mais  15 a 24 anos 25 a 39 anos 40 a 59 anos 60 anos ou mais 

Total Taxa (%) Total Taxa (%) Total Taxa (%) Total Taxa (%) Total Taxa (%) 

TOTAL 

1.811 6,9 66 1,0 327 3,5 623 8,1 795 29,0 

BRANCA 

828 5,6 29 0,8 112 2,3 237 5,2 450 24,4 

PRETA 

155 10,4 4 1,2 30 5,2 52 11,7 69 46,0 

PARDA 

818 8,3 33 1,2 183 4,9 331 12,4 271 37,3 

AMARELA 

10 7,1 - - 2 3,7 3 12,0 5 27,8 

INDÍGENA 

- - - - - - - - - - 

 

 

2.2.1.1 Evolução da taxa de analfabetismo 30: 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 anos ou 

mais (1991): 15,6% 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 anos ou 

mais (2000): 10,18% 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 anos ou 

mais (2010): 6,9%  

Américo Brasiliense apresenta aproximadamente:  

- 1.811 analfabetos. 

 

2.2.2.  Dados do Aproveitamento – 2005/2011 

                                                           
29

 IBGE, Censo Demográfico 2010. 
30

. IBGE, Censo Demográfico 2010.
30 
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OBS.: Os dados do aproveitamento dos alunos atendidos pela Rede Pública Municipal de 

Ensino, do ano de 2006 ao ano de 2012, segundo informações do Departamento Municipal 

de Educação (DME) ficam vinculadas ao Anexo III – DADOS DO APROVEITAMENTO – 

2006/2012, ao final deste relatório. 

 

2.2.3 População em idade escolar31 

Tabela XXVI 

Faixa Etária 0 a 3 anos 4 a 6 anos 7 a 14 anos 15 a 17 anos Total 4 a 17 
anos 

Américo 
Brasiliense 

1992 1.650 4.529 1.870 8.049 

 

GRAFICO VI 

 

 

2.2.4. Escolaridade e Matrículas32 

                                                           
31

 IBGE, Censo Demográfico 2010 e Todos pela Educação, disponível em: 
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-no-brasil/numeros-do-brasil/dados-por-
municipio/municipio/sp/americobrasiliense/ acesso em 19.out.2012. 
Nota: Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil brasileira que tem a missão 
de contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, o país assegure a todas as 
crianças e jovens o direito a Educação Básica de qualidade.  
Apartidário e plural, congrega representantes de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, 
educadores, pais, alunos, pesquisadores, profissionais de imprensa, empresários e todas as pessoas ou 
organizações sociais que são comprometidas com a garantia do direito a uma Educação de qualidade. 
Meta 1 Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola 
Meta 2 Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos 
Meta 3 Todo aluno com aprendizado adequado à sua série 
Meta 4 Todo jovem de 19 anos com o Ensino Médio concluído 
Meta 5 Investimento em Educação ampliado e bem gerido 
   

 
32

 Fonte, MEC/ Inep 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-no-brasil/numeros-do-brasil/dados-por-municipio/municipio/sp/americobrasiliense/
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-no-brasil/numeros-do-brasil/dados-por-municipio/municipio/sp/americobrasiliense/
http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/as-5-metas/#meta1
http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/as-5-metas/#meta2
http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/as-5-metas/#meta3
http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/as-5-metas/#meta4
http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/as-5-metas/#meta5
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Tabela XXVII 

Segmentos Creche Pré-Escola Ens. Fundamental – 
anos iniciais 

Ens. 
Fundamental – 

anos finais 

Ens. 
Médio 

Américo 
Brasiliense 

(2011) 
 

800 
 

978 
 

2387 
 

2694 1553 

 

2.2.5 Média de alunos por turma e horas-aulas diárias 

Tabela XXVIII 

 

GRAFICO V 

 

2.2.6.  Taxas de aprovação, abandono, evasão, promoção, repetência, reprovação e 

distorção idade-série na rede pública 

Américo 
Brasiliense 

Creche Pré-
Escola 

Ens. Fundamental 
– anos iniciais 

Ens. 
Fundamental – 

anos finais 

Ensino 
Médio 

Média de 
alunos/ 

turma (2010) 

 
18,2 

 
20,9 

 
23,2 

 
28,7 

 
33,0 

Média de 
horas - aulas 

diárias 

9,3 5,9 5,0 5,1 5,0 
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Tabela XXIX 

 Ensino 

Fundamental – 

anos iniciais 

Ensino 

Fundamental  - anos 

finais 

Ensino Médio 

Taxa de distorção 

idade/série 

3,2 9,0 13,8 

 

Tabela XXX 

 

Taxa de aprovação  Ensino 

Fundamental – 

anos iniciais 

Ensino 

Fundamental  - anos 

finais 

Ensino Médio 

Rede Municipal 96,9 95,9 - 

Rede Estadual - 91,2 78,0 

Rede Particular 97,1 99,1 97,7 

Total 96,9 93,7 78,5 

 

Tabela XXXI 

 

Taxa de reprovação  Ensino 

Fundamental – anos 

iniciais 

Ensino 

Fundamental  - anos 

finais 

Ensino Médio 

Rede Municipal 3,0 4,1 - 

Rede Estadual - 6,9 20,1 
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Rede Particular 2,9 0,9 2,3 

Total 3,0 5,3 19,6 

 

Tabela XXXII 

 

Taxa de abandono Ensino 

Fundamental – anos 

iniciais 

Ensino 

Fundamental  - anos 

finais 

Ensino Médio 

Rede Municipal 0,1 - - 

Rede Estadual - 1,9 1,9 

Rede Particular - - - 

Total 0,1 1,0 1,9 

 

2.2.7. Aprendizado dos alunos33 

Com base nos resultados da Prova Brasil 2011, é possível calcular a proporção de alunos 

com aprendizado adequado à sua etapa escolar.  

 

Tabela XXXIII 

 

                                                           
33

 Em: < http://www.qedu.org.br/cidade/2511americobrasiliense/aprendizado> Acesso em 15 de novembro de 
2012. 

http://www.qedu.org.br/cidade/2511americobrasiliense/aprendizado
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2.2.7. Dados da  Reprovação Escolar – 2002/201034 

GRAFICO V 

Comparativo entre Estado de São Paulo e Américo Brasiliense das taxas de reprovação 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 

 

GRAFICO VI 

                                                           
34

 Disponível em de <http://www.todospelaeducacao.org.br> Acesso em 24.06.2013. 

http://www.qedu.org.br/#2
http://www.qedu.org.br/#2
http://www.qedu.org.br/#2
http://www.qedu.org.br/#2
http://www.todospelaeducacao.org.br/
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 Ensino Fundamental – Anos Finais

 

 

GRAFICO VII 

Ensino Médio 

 

 

2.2.8 Dados da Aprovação Escolar – 2002/201035 

GRÁFICO VIII 

Comparativo entre Estado de São Paulo e Américo Brasiliense das taxas de reprovação 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

                                                           
35

 Disponível em de <http://www.todospelaeducacao.org.br> Acesso em 24.06.2013. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/
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GRÁFICO IX 

Ensino Fundamental – Anos Finais 

 

GRÁFICO X 

Ensino Médio 

 

 

2.2.8 . Índices de Qualidade. 

Prova Brasil (desempenho médio) 
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Tabela XXXIV 

 
 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

 
Tabela XXXV 

 

 

 

2.3  DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PELO ENTE MUNICIPAL 

A análise dos recursos financeiros aplicados na educação fornecerá uma visão 

das possibilidades de realização das ações necessárias à melhoria da Educação no 

município. Sem os recursos financeiros indispensáveis, as metas do plano não poderão ser 

alcançadas. É preciso ter preocupação em garantir os recursos para todas as despesas do 

plano no decorrer dos anos de sua vigência. Este é o momento de verificar se o município 

terá condições de concretizar as propostas do PME e de observar se os mecanismos de 

financiamento previstos estão condizentes com a legislação vigente e o PNE. 

Vale lembrar que o art. 68 da LDB lista as fontes de recursos públicos para a 

Educação e o art. 69 da própria LDB, baseado no art. 212 da CF, estabelece que os 

municípios deverão aplicar 25% (ou o que constar na Lei Orgânica do Município) de sua 

receita própria na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

Ademais, a Emenda Constitucional n° 53/2006 criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 

FUNDEB, regulamentado pela Lei Federal nº 11.494/2007, por meio do qual os recursos 

também são redistribuídos entre o estado e os municípios, de forma proporcional ao 

Prova Brasil 
(desempenho 

médio) 

4ª/5º EF. 
Português 

4ª/5º EF. 
Matemática 

8ª/9º EF.  
Português 

8ª/9º EF. 
Matemática 

Américo 
Brasiliense 

(2009) 

45% 56% 43% 15% 

SAEB (desempenho 
médio) 

4ª/5ºEF. 
Português 

4ª/5º EF. 
Matemática 

8ª/9º EF. 
Português 

8ª/9º EF. 
Matemática 

Américo Brasiliense 
(2011) 

196,5 217,4 252,2 253,2 
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número de alunos matriculados no ensino fundamental, de acordo com o custo padrão 

anual por aluno ano, definido pelo MEC. 

 

– CAPÍTULO III –  

DA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

1. INTRODUÇÃO: 

A elaboração desta fase de trabalho se mistura com a fase anterior, onde 

foram levantados e compilados os dados do contexto social, demográfico, cultural e 

político, além dos dados dos aspectos educacionais do universo de Américo Brasiliense. 

Essa fase tem por objetivo uma profunda reflexão, subsidiada por dados 

confiáveis e índices oficiais que asseguram o contato com a realidade. Será formada uma 

Comissão de Trabalhos que analisará cada aspecto da gestão pública em seu aspecto 

educacional do Município, a fim de responder as seguintes questões centrais: 

A) Em que é necessário investir? 

B) Quem deve investir? 

C) Qual a forma mais eficiente de realizar o investimento? 

D) Como e por quem o investimento pode ser financiado? 

Foi também fornecido questionário ao Departamento Municipal de Educação, 

com a orientação de aplicá-los a todas as unidades escolares do município, sejam elas, 

municipais, estaduais e privadas. 

Os questionários a serem aplicados, deveriam ser respondidos conjuntamente 

pelo Diretor de Escola, Coordenado Pedagógico/professor e um membro da comunidade 

local, continham as seguintes indagações, formuladas no Anexo IV – QUESTIONÁRIO DE 

DIAGNÓSTICO: 

1. A escola atende à demanda da localidade, em relação aos 

segmentos que são oferecidos por ela? Existe lista de espera? Para 

que segmento/faixa etária? 

2. Quantos alunos utilizam o transporte escolar? 
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3. Quais sãos as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nos 

aspectos da: 

3.1. Gestão Escolar? 

3.2. Formação dos Profissionais? 

3.3. Infraestrutura da unidade escolar? 

3.4. Infraestrutura da comunidade/localidade? 

3.5. Participação da comunidade? 

3.6. Saúde e assistência social? 

4. Quais são as necessidades da comunidade/localidade, relacionadas 

com a Educação? Quais são as prioridades que devem ser 

contempladas no Plano Municipal de Educação, para serem 

atendidas nos próximos dez anos? 

 

A participação desta assessoria se deu no fomento técnico (reunindo os 

diretores e mostrando a importância de suas participações) e no direcionamento do 

trabalho propriamente dito.  

No momento de elaboração das respostas e análise das mesmas, os 

participantes receberam informações da própria assessoria acerca da elaboração do Plano 

Municipal de Educação, da importância do documento para a sociedade e necessidade da 

participação de todos para a construção de suas metas e ações, bem como da magnitude 

e extensão do trabalho, que visará traçar os rumos para o desenvolvimento da Educação 

no município na próxima década.  

Os questionários foram respondidos separadamente por cada unidade 

escolar ou estabelecimento de ensino.  

As respostas foram sintetizadas e apresentadas para esta assessoria que 

começou a identificar os pontos fortes e fragilidades, as lacunas, insuficiências e 

necessidades a serem atendidas, para que depois possa ser submetida a uma análise mais 

crítica da Comissão de Trabalhos, a ser formada por representantes da sociedade.  

Os questionários respondidos, relatórios e atas das reuniões da Comissão 

ficam encartados ao Relatório Geral, em anexo. 
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a. DAS IMPRESSÕES E RESULTADOS – DIAGNÓSTICO POR UNIDADE ESCOLAR 

 

3.1.1. Extrato dos resultados obtidos com o questionário aplicado (Anexo IV) 

Tabela XXXVI 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

1. A escola atende à demanda da localidade, em relação aos segmentos que são 
oferecidos por ela? Existe lista de espera? Para qual segmento/faixa etária? 

Educação Infantil - sem resposta de todas as Escolas Municipais 

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” Não, existe lista de espera para o BI, BII, 
MAT I, faixa etária entre 0 a 3 anos, 
aproximadamente 43 crianças.  

CER CAROLINA OMETTO PAVAN Não, existe lista de espera para o BI e MAT 
I 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER Não, existe lista de espera para BI, BI, MAT 
I e MAT II.  

CER VERA LUCIA CAVASSANI  Não, existe lista de espera para o B II, MAT 
I, MAT II 

LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

Não, existe lista de espera para o BII, MAT I 
e MAT II. 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

Não, existe lista de espera para BI, B II e 
MAT I 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

Sim 

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES Não, existe lista de espera pra MAT I, MAT 
II e BI 

Educação Fundamental  

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

Sim 

EMEF AMERICO RONCALLI Sim 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI Sim 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES Sim 

 

A sistematização das respostas no tocante a esta questão permitem concluir 

que o atendimento à Educação Infantil é deficitário em todas as etapas, havendo lista de 

espera em quase todas as escolas e excesso de alunos quando analisada a infraestutura 

da unidade de ensino. 

Houve, inclusive, pedidos de construção de novas CER’s, o que indica uma 

necessidade grande e urgente na ampliação de salas de aula. Além disso, sanitários e local 

de alimentação também foram considerados inadequados.  



 
 
 

 

Página 34 de 83 

 

Atualmente, o Município de Américo Brasiliense não conta com qualquer 

oferta de Ensino Técnico ou Superior. A população, usualmente, se desloca para cidades 

próximas para a realização de cursos.  

 

Tabela XXXVII 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

2. Quantos alunos utilizam o transporte escolar? 

Educação Infantil  

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” 5 alunos  

CER CAROLINA OMETTO PAVAN 4 alunos da zona rural 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER 15 a 20 alunos – situação emergencial 

CER VERA LUCIA CAVASSANI  Não utiliza 

LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

5 alunos 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

Não utiliza 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

70% dos alunos da unidade escolar 

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES Não utiliza 

Educação Fundamental  

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

340 utilizam o transporte escolar 

EMEF AMERICO RONCALLI 08 alunos utilizam o transporte escolar 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI 250 alunos utilizam o transporte escolar, 
dos 475 alunos que estudam na escola 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES Não utiliza 

 

Não houveram queixas quanto ao transporte escolar fornecido pelo 

Município, principalmente porque a maioria das escolas apresentam atendimento 

comunitário.  

No entanto, conforme percebe-se que quando se avança na etapa escolar a 

ser atendida, o numero de alunos que utilizam o transporte público cresce 

exponencialmente.  Isto é reflexo do pequeno número de escolas que atendem o Ensino 

Fundamental e, consequentemente, precisa-se conduzir este aluno até a unidade de 

ensino.  

É importante a regionalização das escolas, vez que o contato com a 

comunidade bem como a sua identidade devem ser incentivadas. Além disso, existem 
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preocupações no que concerne à segurança do aluno transportado vez que existem 

idades tão distantes convivendo no mesmo espaço físico.  

Tabela XVIII 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

3. Quais sãos as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nos aspectos da: 
3.1Gestão da Escola 

Educação Infantil  

 
 

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” 

1. falta de docentes 
2. insuficiência de docentes na rede 
3. pouca autonomia dos gestores 
4. manutenção do horário atual de 
atendimento 

CER CAROLINA OMETTO PAVAN 1. local de lazer inadequado 
2. insuficiência do numero de salas de aula 
3. não atendimento da demanda 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER 1. insuficiência de docentes na rede 
2. insuficiência de profissionais do quadro 

de apoio 
3. jornada de trabalho 

CER VERA LUCIA CAVASSANI  1. insuficiência de funcionários 

LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

1. insuficiência de recurso financeiro 
2. insuficiência de docentes na rede 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

1. ausência de funcionários 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

1. insuficiência de docentes na rede 
2. ausência de docentes 

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

1. ausência de alunos 
2. ausência de docentes 

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES 1. número insuficiente de funcionários 

Educação Fundamental  

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

1. Ausência de alunos 
2. Pouca participação dos pais em 

reuniões 
3. Ausência de professores 

EMEF AMERICO RONCALLI 1. Ausência de professores 
2. Alta demanda 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI 1. pouca integração com a comunidade  
2. ausência de alunos 
displicência dos alunos com relação às 
atividades extraclasses 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES 1. Falta de comprometimento da 
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comunidade 
2. Pouco interesse dos alunos 

Foram destacados vários aspectos da gestão como dificuldades a serem 

enfrentadas na promoção do ensino com padrão de qualidade.  

Dentre os problemas mais citados, ganham destaque: 

- no aspecto extramuros, a baixa participação da família e da comunidade nas atividades 

escolares/educacionais dos filhos, a falta de interação e o baixo comprometimento da 

família para com a escola, e os riscos sociais; 

- no aspecto da gestão de pessoas, problemas como a falta de profissionais da educação 

para atendimento da clientela (não só docentes, mas dos profissionais de apoio à 

atividade educacional), o absenteísmo docente e discente, a falta de qualificação dos 

profissionais, pouca autonomia para os cargos de gestão e a jornada de trabalha 

estabelecida recentemente;  

- no aspecto estrutural, a necessidade de adequação e investimento nas instalações físicas 

das unidades escolares; 

Tabela XXXIX 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

3. Quais sãos as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nos aspectos da: 
3.2Formação do Profissional 

Educação Infantil  

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” 1. ineficiência do Plano de Carreira do 
Magistério 
2. insuficiência do valor hora-aula 
3. baixa qualificação 

CER CAROLINA OMETTO PAVAN Sem dificuldades 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER baixa qualificação 

CER VERA LUCIA CAVASSANI  Apenas um profissional não possui curso 
superior, no entanto, não possuem 
especialização na área 

LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

ausência de contratação de profissional 
para realizar atividades extracurriculares 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

Sem dificuldades – boa qualificação dos 
profissionais 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

Baixa qualificação 

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES Sem dificuldades 

Educação Fundamental  
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EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

5% dos professores não possuem Ensino 
Superior 

EMEF AMERICO RONCALLI Parabeniza pelos cursos oferecidos 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI Todos os docentes possuem graduação 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES Necessidade de mais cursos para as áreas 
específicas de cada profissional 

Um ponto a ser ressaltado em Américo Brasiliense é que quase todos os 

integrantes do Quadro de Magistério cursaram uma graduação. O momento, agora, é 

investir em especializações, vez que em quase todas as resposta pugnou-se pelo 

aperfeiçoamento profissional. Em contrapartida, a Administração precisa incentivar esse 

aprofundamento nos estudos, através de um evolução funcional e da concessão de bolsas 

para mestrados e doutorados.  

Além disso, apontou-se a necessidade de contratação de pessoal com 

habilitação específica em atividades extracurriculares, a fim de complementar a grade 

curricular bem como iniciar atendimento em período contraturno.  

Por fim, o baixo valor pago pela hora-aula trabalhada, bem como a ausência 

de gratificação por assiduidade é tema recorrente e, com certeza, é o primeiro passo para 

a valorização profissional e a consequente melhora do ensino. 

 

Tabela XL 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

3. Quais sãos as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nos aspectos da: 
3.3 Infraestrutura da Unidade Escolar 

Educação Infantil  

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” 1. insuficiência do número de salas de aula 
2. insuficiência do número de berçários 
3. local para almoço dos docentes 
inadequado 
4. sanitários inadequados 

CER CAROLINA OMETTO PAVAN Sem dificuldades 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER 1. insuficiência do número de salas de aula 
2. salas inadequadas 
3. insuficiência de sanitários 

CER VERA LUCIA CAVASSANI  1. infiltrações 
2. pouca área arborizada 
3. construção de má qualidade 
4. pouca manutenção 
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LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

insuficiência do número de salas de aula 
 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

Insuficiência de mão de obra na área de 
infraestrutura 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

Sanitários inadequados – escola em 
reforma 

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES 1.  problemas com a rede elétrica, 
escoamento da água, encanamento de 
gás 

2. ausência de sala de repouso 

Educação Fundamental  

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

1. inadequação do prédio para deficientes 
físicos 

2. sala de professores incompatível 

EMEF AMERICO RONCALLI 1. numero insuficiente de salas de aula 
2. pouco espaço para atividades no 

contraturno 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI necessidade de manutenção 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES Manutenção do prédio 

 

Em relação à infraestrutura das unidades escolares, percebe-se que os 

estabelecimentos mantidos pela iniciativa pública necessitam de ampliação, pois o espaço 

está se tornando insuficiente para atender a toda demanda, principalmente na Educação 

Infantil.  

As maiores dificuldades surgem com relação a:  

a) necessidade de reformas gerais visando adequação para atendimento de 

toda a demanda, ou de uma determinada faixa etária; 

b) melhora dos prédios, tendo em vista que espaços como sala dos 

professores, brinquedoteca, cozinha, são inadequados;  

c) duas unidades citaram a necessidade de construção de novas unidades de 

CER’s. 

d) os prédios apresentaram problemas com infiltração e rede elétrica, apesar 

de recentemente terem sido reformados.  

Finalmente, a implantação de políticas de segurança e de acessibilidade foram 

consideravelmente citadas, como dificuldade do aspecto da infraestrutura;  
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Tabela XLI 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

3. Quais sãos as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nos aspectos da: 
3.4 Infraestrutura da comunidade/localidade 

Educação Infantil  

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” 1. ineficiência do sistema de escoamento 
pluvial 
2. segurança pública 
3. saúde pública 
4. negligencia com prédios públicos 
próximos 
5. baixa qualidade no asfalto 
6. ausência de poço artesiano 

CER CAROLINA OMETTO PAVAN Sem dificuldades 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER Insuficiência de vagas 

CER VERA LUCIA CAVASSANI  1. ausência de posto de saúde local 
2. ausência de agencia bancária 

vandalismo 

LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

Insuficiência de vagas 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

Sem dificuldades 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

Sem dificuldade 

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES 1. a distância com a bairro Maria Luíza é 
grande 

Educação Fundamental  

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

1. localização ruim da escola 

EMEF AMERICO RONCALLI 1. drogadição 
2. comunidade com baixo nível de 

escolaridade 
3. população de baixa renda 
4. população com alto índice de 

enfermidade 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI Sem dificuldades 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES 1. drogadição 
2. necessidade de local de recreação 

para jovens 
3. necessidade do aumento da carga 

horária dos alunos 
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Percebe-se que os maiores problemas enfrentados pela comunidade referem-

se à manutenção dos prédios públicos e a segurança pública que circunda o bairro onde as 

instituições de ensino se encontram.  

Além disso, a falta de escoamento pluvial, bem como o mal estado de 

conservação do asfalto acaba por interferir, diretamente, no transporte dos alunos da 

rede pública.  

Verifica-se, também, que há uma má distribuição dos alunos dentro da rede 

escolar, ocasionando uma grande concentração em algumas escolas e fazendo-se 

necessário o transporte escolar por longos trajetos. 

Cabe ressaltar que os programas de saúde foram elogiados por quase todas 

as escolas, os quais tentam trazer profissionais alheios à area de educação para atuarem 

dentro do estabelecimento de ensino, principalmente o oftalmologista. Ou, ainda, ficou 

demonstrado que os atendimentos encaminhados são efetivamente realizados. 

Por outro lado, houve reclamações quanto à falta de fonoaudiólogos, 

psicólogos e psicopedagogos.  

Por fim, existem também os problemas de segurança pública, com violência e 

drogadição, que permeiam as redondezas principalmente das escolas mais afastadas.   

 

Tabela XLII 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

3. Quais sãos as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nos aspectos da: 
3.5 Participação da Comunidade 

Educação Infantil  

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” 1. não cumprimento de horário por parte 
dos pais 
2. baixa participação da comunidade 
3. visão assistencialista dos pais e da 
Administração 
4. fluxo sazonal 
5. falta de comprometimento com a Escola 

CER CAROLINA OMETTO PAVAN Sem dificuldades 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER 1. visão assistencialista dos pais e da 
Administração 

2. fluxo sazonal 
3. baixa participação da comunidade 
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4. falta de comprometimento com a Escola 

CER VERA LUCIA CAVASSANI  1. baixa participação  
2. falta de informação dos pais 

LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

Sem dificuldades 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

Sem dificuldades 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

Sem dificuldades 

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

1. ausência dos pais nas reunião APM 
2. baixa participação da comunidade 

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES Sem dificuldades 

Educação Fundamental  

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

1. Pouca participação da comunidade em 
eventos 

2. Pouca participação dos pais na APM 

EMEF AMERICO RONCALLI 1. Boa integração com a comunidade 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI 1. a comunidade somente participa 
quando convocada 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES 1. pouca participação da 
comunidade 

A maior reclamação esteve relacionada à ausência ou omissão da família em 

relação à vida escolar de seus filhos, não comparecimento em reuniões escolares, entre 

outros aspectos adstritos somente à relação educando-escola. 

Apenas uma unidade escolar apontou a existência de programas, projetos e a 

disponibilização da estrutura escolar para o uso da comunidade, a relação entre a unidade 

e as estruturas organizadas da sociedade ou do Poder Público. 

Houve reclamações, inclusive, a respeito do comprometimento dos pais 

quando do cumprimento dos deveres ordinários, como a obediência ao horário de 

entrada e saída da criança.  

O fluxo sazonal das famílias também restou evidenciado neste questionário, o 

que influencia de maneira determinante no processo de educação da criança e, não foi 

citado qualquer programa pedagógico que vise diminuir estes danos.  
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Falou-se, também, que tanto a comunidade como a Administração Pública 

permanece com o olhar assistencialista sobre a Educação Infantil, o que distorce a 

finalidade e a política-pedagógica das creches e escolas.  

Concluindo, restou evidente a necessidade de implantação de políticas de 

aproximação entre a comunidade e a escola, para que ambas possam auxiliar no 

desenvolvimento das crianças e jovens atendidos.  

Tabela XLIII 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

3. Quais sãos as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nos aspectos da: 
3.6 Saúde e Assistência Social 

Educação Infantil  

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” Sem dificuldades – atendimento dentro da 
escola 

CER CAROLINA OMETTO PAVAN Sem dificuldades – atendimento adequado 
por encaminhamento 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER Ausência de atendimento de urgência 

CER VERA LUCIA CAVASSANI  Ausência de posto de saúde 

LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

Sem dificuldades 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

1. ausência de profissionais 
2. insuficiência de equipamentos 

odontológicos 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

1. insuficiência de profissionais da saúde 
2. falta de fiscalização em atestado médico 

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

Sem dificuldades 

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES 1. Ausência de profissional na área de 
odontologia 

Educação Fundamental  

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

Sem dificuldades 

EMEF AMERICO RONCALLI 1. Atendimentos demorados por 
fonoaudiólogos e psicólogos 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI 1. Fundação Reviver – não atende a 
demanda 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES 1. Insuficienca de profissionais da 
saúde (psicólogos, fonoaudiólogos, 
oftalmologista) 

2. Acompanhamento dos exames de 
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educação física 

 

Neste ponto, o Município de Américo Brasiliense foi avaliado 

satisfatoriamente quando perguntado sobre a saúde pública. Foi mencionado, em mais de 

um questionário, a presença de profissionais da saúde dentro das unidades escolares. 

Ademais, não houve reclamações a respeito de encaminhamentos não atendidos, 

demonstrando real preocupação para interação entre Saúde e Educação.  

No entanto, foi citado a insuficiência de profissionais da saúde, no contexto 

geral do Município, assim como a falta de cobrança ou mesmo de fiscalização nos 

atestados médicos apresentados pelos pais.  

 

Tabela XLIV 

UNIDADE/ESTABELECIMENTO 
 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 
 

4. Quais são as prioridades que devem ser contempladas no Plano Municipal de 
Educação, para serem atendidas nos próximos dez anos? 

Educação Infantil  

 
 
 
 
 
 

C.E.R. “SIMONE IRENE PAVÃO” 

1. ampliação do telecentro 
2. ampliação da biblioteca municipal 
3. ampliação das CERs 
4. valorização dos profissionais da 
educação 
5. horário de funcionamento da CER 
6. atendimento do Ensino Médio próximo 
ao bairro onde estão os Conjuntos 
Habitacionais 
7. implantar a visão educativa do Ensino 
Infantil 
8. premiar a assiduidade 
9. pedagogia cidadã 
10. valorização profissional 

CER CAROLINA OMETTO PAVAN 1. Aumento no número de vagas 
2. Construção de CER’s 
3. Construção de EME’s 
4. Capacitação dos profissionais 

CER SHIRLEY PIEROBON NEUBHAHER Aumento no número de vagas 

CER VERA LUCIA CAVASSANI  1. maior integração com a comunidade 
2. construção de nova unidade da 

Educação Infantil 
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3. superar a visão assistencialista da 
Educação Infantil 

LILIANE MAURICIO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
E RECREAÇÃO 

1. aumento no número de vagas 
2. premiar a assiduidade 
3. valorização profissional 
4. educação complementar 
5. ensino técnico 

THEREZA QUADRADO BARBIERI CENTRO 
DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO 

1. aumentar o numero de funcionários 
2. fornecer equipamentos adequados 
3. manutenção do prédio 

CER PROFª LEILA LÚCIA DIAS TOLEDO PIZA 
DURANTE 

1. valorização profissional 
2. qualificação profissional 
3. adequação do espaço físico 
4. melhora na merenda escolar 
5. melhora no material escolar 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI 1.  

CER MARA RÚBIA LORENÇO GOES 1. construção de mais salas de repouso 
2. contratação de mais funcionários 
3. aquisição de materiais pedagógicos 

Educação Fundamental  

EMEF “DR JOÃO BAPTISTA PEREIRA DE 
ALMEIDA” 

Sem sugestões 

EMEF AMERICO RONCALLI 1. valorização profissional 
2. premio assiduidade 
3. construção de uma nova unidade 

escolar 
4. atividades contraturno 
5. contratação de psicólogo, 

fonoaudiólogo e psicopedagogo 

EMEF LUCIA MARIANA ROMANIA BERTI 1. aumento no numero de vagas 
2. mudar a visão assistencialista da 

Educação Infantil 
3. incentivo na capacitação dos 

profissionais 
4. maior contato com a família 
escola em período integral 

EMEFE  PROF VIRGILIO GOMES 1. Escola de Ensino Médio no Bairro 
2. Alfabetização na idade certa 
3. Garantir a permanecia do aluno 
4. Garantir efetiva aprendizagem 

De um modo geral, as respostas a esta questão são referentes à remuneração 

dos profissionais da educação. A valorização profissional com um Plano de Carreira que 
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reconheça a qualificação, o comprometimento e a assiduidade são pontos a serem 

discutidos, conforme o próprio Plano Nacional de Educação estabelece. 

Além disso, foi recorrente o pedido de ampliação de vagas na Educação 

Infantil, em vista do não atendimento da demanda. Houve, também, pedidos para a 

implantação do Ensino Técnico, hoje inexistente no Município de Américo Brasiliense.   

Outro ponto importante é a visão assistencialista que a Educação Infantil 

ainda enfrenta. Podemos constatar este olhar até mesmo nas respostas das professoras o 

que importa em dizer que o problema se encontra também entre os profissionais do 

magistério. Ainda que este problema seja supostamente fácil de ser resolvido, é de suma 

importância que a sociedade como um todo entenda a finalidade educacional da 

Educação Infantil, vez que ela é parte essencial para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno e tem reflexos nos processos de alfabetização da criança.  

Finalmente, captou-se certo interesse em instituir a escola em período 

integral. No entanto, atualmente, a Administração precisa primeiro resolver o problema 

de insuficiência de salas, para depois investir no aumento da grade escolar 

As unidades/comunidades consultadas registraram reivindicações bastante 

pontuais, que podem ser verificadas – com especificidade – nos questionários originais 

apensos a este relatório – Anexo IV – QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO. 

– CAPÍTULO IV –  

DA PRIMEIRA FASE PROPOSITIVA 

 

1. INTRODUÇÃO: 

A primeira fase propositiva é o resultado da reflexão da Comissão de 

Trabalhos sobre todos os aspectos e informações coletados e analisados nas fases 

preliminares (Analítica e Descritiva, e Diagnóstico). 

Subsidiados pelo presente relatório, a Comissão de Trabalhos seguiu a 

metodologia orientada pela assessoria para, seguindo as diretrizes firmadas no Plano 

Nacional de Educação (PNE)36, adequar metas e traçar estratégias contextualizadas para o 

                                                           
36

 Conforme II Substitutivo ao Projeto de Lei Federal nº 8.035/2010, em trâmite no Congresso Nacional. 
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atingimento dos objetivos colimados pelo Plano Municipal de Educação, apontando os 

caminhos para o desenvolvimento da Educação no Município, no curso de uma década. 

Nessa reflexão, foi disponibilizado o presente relatório para os integrantes da 

comissão, para a realização de uma analise preliminar da situação em que se encontra 

toda a rede de ensino municipal.  

Logo após, iniciaram reuniões semanais, com representantes da 

Administração, de todas as escolas do município, da rede estadual e municipal, além de 

contar com a presença de profissionais de diversas setores, como diretores de escola, 

professores dos dois primeiros ciclos da Educação Básica e da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Neste ponto foi esclarecido, mais uma vez, a situação em que se encontra o 

Projeto de Lei que instituirá o Plano Nacional de Educação assim como foi explicada qual é 

a competência e as consequentes obrigações do Município com relação à Educação. 

 

 

2. DA FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 

Para compreensão da metodologia de construção do Plano Municipal de 

Educação, é preciso conceituar os termos meta, estratégia e ação, sob a ótica do 

legislador e consideradas as conotações interpretativas dos membros da Comissão de 

Trabalhos que elaborou a proposta de redação abaixo apresentada. 

Por meta entende-se o objetivo, o alvo, o marco delimitativo daquilo que se 

visa alcançar. Sua descrição deve ser sucinta e estabelecer os marcos necessários à 

determinação das estratégias para o alcance do resultado esperado. 

Semanticamente, estratégia significa arte de utilizar os meios de que se 

dispõe para conseguir alcançar certos objetivos. Contextualizando ao trabalho ora 

apresentado, a estratégia é a descrição do meio através do qual se pretende chegar ao 

fim: o alcance da meta. Assim, para se atingir a meta, processa-se a fragmentação do 

resultado pretendido, de modo a descrever as estratégias para o alcance gradativo, 

seguro e com a abrangência desejável. Pode-se dizer, pois, que a estratégia é o meio, o 

‘como fazer’ para chegar à meta. 
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Já a ação complementa a estratégia, pois, se aquela descreve ‘como fazer’, 

esta descreve ‘o que fazer’. É, portanto, a atuação, a atividade específica e necessária do 

agente que, observando a(s) estratégia(s) proposta(s), pretende alcançar a meta. 

A Lei Municipal que disporá sobre o Plano Municipal de Educação deve conter 

metas e estratégias. Como norma cogente, este texto legal, em seu anexo, disporá sobre 

as condutas para a efetivação da política pública de Educação tendente a dar 

cumprimento aos objetivos traçados no Plano Nacional de Educação. 

Destarte, o conjunto de ações, ou seja, o ‘o que fazer’ deve ser objeto de 

plano de ações articuladas, elaborado pelo Conselho Municipal de Educação em conjunto 

com outros órgãos previstos legalmente e criados especialmente para o processamento 

do acompanhamento dessas ações e avaliação dos resultados alcançados. Sobre isto se 

disporá, oportunamente, no anteprojeto de Lei, produto final deste trabalho. 

A descrição das ações deve contar com os indicadores coletados nas fases 

preliminares, registrados nesse relatório, bem como em fontes atualizadas de dados 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD; censo demográfico e censos 

nacionais da Educação Básica, além de instrumentos próprios e similares disponibilizados 

pelo governo do Estado de São Paulo).  

Ao longo das fases I (Analítica e Descritiva) e II (Diagnóstico) foram coligidas 

informações imprescindíveis para o trabalho de elaboração das ações. Mais 

especialmente, os anexos I – LEVANTAMENTO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO e IV – 

QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO, trazem informações detalhadas sobre a estrutura 

física das unidades escolares públicas e estabelecimentos de ensino, bem como da 

infraestrutura da comunidade que circunda os próprios escolares. 

Através desse levantamento, é possível visualizar as necessidades, as 

prioridades e as urgências.  

 

3. DAS METAS E ESTRATÉGIAS PROPOSTAS 

 

Organizados e compilados os dados resultantes do trabalho de cada unidade 

escolar, analisados por todos os membros da Comissão do Plano Municipal  de Educação e 

Assessoria, em consonância ao Plano Nacional de Educação, porém, com observância à 

realidade do município, apresenta-se o seguinte resultado: 
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Meta 1 

 

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, 60% (sessenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até 
o final da vigência deste PME. 

 

Estratégias: 

1.1) Em regime de colaboração e em articulação com instituições beneficentes ou 
filantrópicas, universalizar, até 2016, o atendimento gratuito de crianças de 4 (quatro) e 5 
(cinco) anos, promovendo a criação de novas vagas nas Escolas de Educação Infantil, em 
quantidade suficiente ao atendimento da demanda manifesta. 

1.2) Criar, até 2016, no mínimo 150 (cento e cinquenta) novas vagas para o atendimento de 
crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade, em Creches públicas ou de atendimento 
gratuito.  

1.3) Em regime de colaboração e em articulação com instituições beneficentes ou 
filantrópicas, garantir, até o final da vigência deste PME, o atendimento de, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) da demanda manifesta por creche para a população de até 3 
(três) anos de idade. 

1.4) Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 
beneficentes de educação, com a expansão da oferta na rede escolar pública. 

1.5) Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de 
acessibilidade, programa municipal de construção e reestruturação de escolas, bem como 
de aquisição de equipamentos, visando à expansão e a melhoria da rede física de Escolas 
de Educação Infantil. 

1.6) 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. 

1.7) 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. 

1.8) 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. 

1.9) 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, cabendo a 
estes órgãos garantir o direito de bem-estar e pleno desenvolvimento das crianças de até 
3 (três) anos.  
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1.10) Implementar ações, durante a vigência deste PME, de avaliação da Educação Infantil, 
tendo como base os resultados da avaliação Indicadores de Qualidade da Educação 
Infantil (documento de âmbito nacional) 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. 

1.11) Implementar ações com o objetivo de garantir a aplicação de uma proposta curricular 
nas unidades de Educação Infantil de todas as dependências administrativas que a 
promovam, tendo como base as novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Infantil e os Referenciais Curriculares Nacionais deste segmento.  

1.12) Desenvolver todas as atividades, nas creches e pré-escolas, subsidiadas pelo quadro 
sugerido de rotina de trabalho semanal que tem como base as novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Infantil e os Referenciais Curriculares Nacionais deste 
segmento. 

1.13) Promover a formação continuada dos profissionais da Educação Infantil, em parceria 
com os Institutos de Ensino Superior, garantindo, progressivamente, o atendimento por 
profissionais, nomeados ou contratados, com formação superior. 

1.14) Fomentar o acesso à Educação Infantil e a oferta do atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar aos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e distúrbios de 
aprendizagem, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade 
da Educação Especial nessa etapa da Educação Básica.  

1.15) Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização da rede escolar, 
garantindo o atendimento da criança de até 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 
atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar 
seguinte, visando ao ingresso do aluno de seis anos de idade no Ensino Fundamental. 

1.16) Criar, ao menos, um cargo de supervisora de ensino, para o acompanhamento e 
fiscalização dos estabelecimentos de ensinos da Educação Infantil, no prazo máximo de 
dois anos, a partir da vigência desta lei.  

1.17) Criar cargos de coordenadores para a área de educação infantil para atuarem na 
capacitação dos professores e a articulação pedagógica da rede.  

1.18) A criação de uma base curricular comum para as crianças da Educação Infantil. 

1.19) Reformular o regimento escolar a fim de priorizar e valorizar a função educadora das 
recracionistas, assim como capacitar estes profissionais para o desempenho de suas 
funções segundo as novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e os 
Referenciais Curriculares Nacionais deste segmento. 

1.20) Criar um manual de procedimento para as recracionistas, a fim de facilitar o 
conhecimento das atividades a serem desenvolvidas na Educação Infantil.  

1.21) Promover a conscientização de pais e responsáveis de crianças que se encontrem 
nesta faixa etária para a efetivação da matrícula escolar no início do ano letivo, 
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assegurando o ingresso na Educação Básica com idade compatível à serie/classe a que for 
matriculada.  

1.22) Adequar, a estrutura das escolas já existentes para o atendimento realizado 
atualmente, assim como ampliar a infraestrutura para prover o atendimento da demanda 
manifesta.  
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Meta 2 

 

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 99% (noventa e nove por cento) dos 
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste 
PME. 

 

Estratégias: 

2.1) Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino 
Fundamental, em relação à frequência e aprendizagem.  

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

2.3) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com 
órgãos públicos de assistência social, saúde e de proteção à infância, adolescência e 
juventude.  

2.4) Aplicar 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, da Educação de Jovens e Adultos e 
das escolas do campo.  

2.5) Disciplinar, no âmbito da rede municipal, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, promovendo a adequação do calendário escolar às especificidades da 
identidade cultural e condições climáticas do município de Américo Brasiliense.  

2.6) 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 alunos dentro e 
fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação 
e difusão cultural.  

2.7) Colaborar na elaboração de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os alunos do Ensino Fundamental, por meio da participação efetiva 
e ouvido o Conselho Municipal de Educação, em consulta pública formulada pelo 
Ministério da Educação, para ser encaminhado ao Conselho Nacional de Educação até o 
segundo ano de vigência do Plano Nacional de Educação. 

2.8) Garantir a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 
populações do campo. 
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2.9) Garantir, no Ensino Fundamental, o acesso e adaptação dos filhos de profissionais que 
se dedicam às atividades de caráter itinerante. 

2.10) Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a 
habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais. 
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Meta 3 

 

Meta 3: Universalizar, até 2018, o atendimento escolar para toda a população de quinze a 
dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento. 

 

Estratégias: 

3.1) Colaborar com o governo do Estado de São Paulo na institucionalização de programa 
de renovação do Ensino Médio, subsidiando informações acerca dos aspectos 
socioculturais e econômicos imprescindíveis à articulação entre os conteúdos obrigatórios 
e eletivos, e fomentando a interação entre os profissionais atuantes nos Ensinos 
Fundamental e Médio, independentemente da dependência administrativa a que se 
vinculem, visando favorecer a preparação do aluno para a continuidade e a 
compatibilização da qualidade dos distintos níveis. 

3.2) Promover pesquisa de campo para auferir os possíveis motivos que interferem na 
evasão escolar.  

3.3) Colaborar, com os demais entes federativos e com as entidades privadas, na 
divulgação de cursos técnicos e profissionalizantes com o ensino regular disponibilizado 
nas proximidades do município de Américo Brasiliense.  

3.4) Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar de todos os segmentos da 
Educação Básica.  

3.5) Fomentar e divulgar a participação dos estudantes em atividades esportivas, nas 
esferas: municipal e regional, estadual, federal e internacional.  

3.6) Realizar, em regime de parceria com o Departamento Municipal de Esportes, 
programas e projetos que incentivem o desenvolvimento intelectual e físico do aluno 

3.7) Manter, ampliar e garantir programas e ações de correção de fluxo do Ensino 
Fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do aluno 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.  

3.8) Instituir nos níveis/segmentos de Educação promovidos nas redes pública e privada 
de ensino, um sistema de avaliação adequado para pessoas com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e distúrbios de 
aprendizagem. 

3.9) No que couber, considerando a realização de atendimento dos Ensinos Fundamental 
e Médio em prédios municipais, e em regime de colaboração, participar do programa 
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de 
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quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, 
bem como de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a 
educação.  

3.10) Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à 
Educação Profissional, observando-se as peculiaridades das pessoas com deficiência e das 
populações do campo. 

3.11) Fornecer o transporte gratuito e seguro para todos os alunos da rede pública que 
venham a cursar o Ensino Médio integrado à Educação Profissional em Instituições 
Pública. 

3.12) Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência dos jovens beneficiários 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 
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.  

3.13) Promover programas de conscientização, durante todas as etapas da Educação 
Básica, a respeito da sexualidade, com politicas de prevenção à gravidez precoce e 
transmissão de doenças.  

3.14) Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 
escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e de proteção à 
adolescência e à juventude. 

3.15) Fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo 
de jovens e adultos na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, com qualificação 
social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem idade-série.  

3.16) Auxiliar o Governo do Estado de São Paulo no redimensionamento da 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 alunos.  

3.17) Colaborar na elaboração de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os alunos do Ensino Médio, por meio da participação efetiva e 
ouvido o Conselho Municipal de Educação, em consulta pública formulada pelo Ministério 
da Educação, para ser encaminhado ao Conselho Nacional de Educação até o segundo ano 
de vigência do Plano Nacional de Educação, visando à garantia de formação básica 
comum. 

3.18) Colaborar no acesso, ao Ensino Médio, dos filhos de profissionais que se dedicam a 
atividades de caráter itinerante. 

3.19) Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e 
discriminação racial, por orientação sexual ou identidade de gênero, fortalecendo a rede 
de proteção contra formas associadas de exclusão, através da articulação e 
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disponibilização dos serviços de assistência social, saúde e de proteção à adolescência e à 
juventude. 

3.20) Promover a capacitação dos profissionais, por meio de parcerias com demais entes 
federativos ou com o setor privado, para impedir condutas discriminatórias ou 
preconceituosas dentro do ambiente escolar. 

3.21) Colaborar com as demais esferas do poder público para a ampliação do número de 
vagas e estímulo à participação dos alunos nos cursos das áreas tecnológicas e científicas. 
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Meta 4 

 

Meta 4: Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos, preferencialmente na 
rede regular de ensino, o atendimento escolar aos (as) alunos (as) com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurado 
o atendimento educacional especializado. 

 

Estratégias: 

4.1) Assegurar a contabilização, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, das matrículas dos alunos 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, na Educação Especial oferecida em instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, com 
atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.  

4.2) Garantir o Atendimento Educacional Especializado complementar e suplementar 
através da implantação e manutenção do pleno funcionamento das salas de recursos 
multifuncionais em todas as unidades escolares do município, de acordo com a demanda, 
tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, conforme necessidade do 
aluno identificada por meio de diagnóstico e ouvida a família, promovendo a articulação 
dos serviços de assistência social e saúde. 

4.3) Garantir a formação continuada de docentes para o Atendimento Educacional 
Especializado nas escolas. 

4.4) Capacitar os integrantes do Quadro de Magistério Municipal e o pessoal de apoio 
para reconhecer, através da análise do comportamento do aluno durante as atividades 
escolares, eventuais deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, para realizar os encaminhamentos para profissionais da 
saúde. 

4.5) Capacitar os integrantes do Quadro de Magistério Municipal e o pessoal de apoio para 
colaborar com o tratamento indicado quando eventuais deficiências, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação forem efetivamente 
diagnosticados por médico especialista, assim como conscientizá-los das medidas de 
inclusão.   

4.6) Assegurar o transporte adequado e seguro à situação peculiar do aluno, 
responsabilizando-se, o município, pelo transporte de todos os alunos com deficiência, 
com a qualidade e flexibilidade exigida para as demais modalidades de ensino.  
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4.7) Firmar parcerias com órgãos e instituições afins que possuam centro 
multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados e integrados por 
profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o 
trabalho dos professores da Educação Básica com os alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. 

4.8) Instituir, implantar e garantir a observância de programas que promovam a 
acessibilidade nas escolas das redes pública e privada para garantir o acesso e a 
permanência dos alunos com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta 
de transporte acessível, da disponibilização de material didático próprio e de recursos de 
tecnologia assistiva.  

 4.9) Cadastrar, em parceria com outros entes federativos e com as entidades privadas, 
todos os alunos que possuem algum tipo de deficiência, apresentando o diagnóstico e o 
tratamento dispendido, realizando intercâmbio de informações entre os profissionais da 
área da saúde e da educação. 

4.10) Instituir e 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 alunos surdos e deficientes auditivos, matriculados em todos os 
níveis/segmentos e modalidades da Educação Básica nas redes pública e privada, em 
escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto 
5626/2005 e dos artigos 24 e 30 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
bem como a adoção do Sistema BRAILLE de leitura para cegos e surdos cegos. 

4.11) Ampliar, gradualmente, o número de vagas oferecidas em cursos de Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS destinados às famílias dos alunos portadores de deficiência visual.  

4.12) Promover o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, bem como 
garantir a presença de facilitador e/ou profissional de apoio, quando o caso recomendar, 
visando à permanência e ao desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e distúrbios 
de aprendizagem beneficiários 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 e profissional, em 
colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção 
à infância, à adolescência e à juventude.  

4.13) Estimular e garantir a continuidade da escolarização dos alunos com deficiência na 
Educação de Jovens e Adultos, de forma a assegurar a educação ao longo da vida, 
observadas suas necessidades e especificidades, promovendo atendimento assistido por 
profissional especializado e, quando necessário, com recursos específicos e adequados à 
espécie e grau de deficiência. 

4.14) Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da Educação para atender à 
demanda do processo de escolarização dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e distúrbios de aprendizagem, 
garantindo a oferta de professores do Atendimento Educacional Especializado, de 
profissionais de apoio ou auxiliares, intérpretes e professores de LIBRAS e de Sistema 
BRAILLE.  
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4.15) Atender e fazer atender aos indicadores de qualidade para o funcionamento de 
instituições públicas e privadas que prestam atendimento aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e distúrbios 
de aprendizagem. 

4.16) Estabelecer regras e critérios para a diminuição do número de alunos em sala de aula 
quando for constatada a presença de um aluno portador de deficiência, devidamente 
diagnosticado por médico especializado.  

4.17) Realizar parceria com o Departamento Municipal da Saúde para a cessão de 
psicólogo destinado ao atendimento da clientela vinculado ao Departamento de 
Educação.  

4.18) Assegurar a profissionalização dos alunos portadores deficiência e transtornos 
globais do desenvolvimento através de parcerias com instituições filantrópicas e privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Página 59 de 83 

 

 

 

Meta 5 

 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade. 

 

Estratégias: 

5.1) Estruturar o ciclo de alfabetização, delimitando de forma clara as atribuições, as 
disciplinas e o conteúdo a ser desenvolvido no primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino 
Fundamental, com a estrita observância dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental e os Referenciais Curriculares Nacionais para este segmento da Educação 
Básica 

5.2) Estruturar, de forma ampla e clara, os currículos e atividades a serem desenvolvidos 
na Educação Infantil,  com a estrita observância dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Fundamental e os Referenciais Curriculares Nacionais para este segmento da 
Educação Básica  

5.3) Qualificar professores alfabetizadores através de capacitações fornecidas ou 
financiadas por outros entes federativos ou com instituições de Ensino regularmente 
reconhecida pelo MEC, assim como valorizar os profissionais que atuem nestas séries por 
meio de prêmios e vantagens previstas pelo Plano de Carreira e Magistério Municipal.  

5.4) Reformular as atribuições das recreacionistas, sempre pautando pelo 
desenvolvimento motor e psicológico do alunado inserido na Educação Infantil, e 
combatendo, sempre que possível, o assistencialismo na Educação Infantil.  

5.5) Disponibilizar um professor para gerenciar, com auxilio das recreacionistas,  as 
atividades desenvolvidas em sala de aula na Educação Infantil. 

5.6) Diminuir a jornada de trabalho das recreacionistas. 

5.7) Executar com responsabilidade os instrumentos de avaliação nacional e estadual 
periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, (aplicados ao longo e ao 
final do processo) a cada ano, bem como criar instrumentos de avaliação e 
monitoramento próprios para o município de Américo Brasiliense, implementando 
medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano do 
Ensino Fundamental. 

5.8) Assegurar atendimento específico para os alunos que apresentem dificuldades de 
aprendizagem, em período normal à grade curricular, através da disponibilização de um 
profissional auxiliar durante a aula. 
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5.9) Assegurar aulas de reforço no período contraturno para os alunos integrantes das 
series finais do Ensino Fundamental, sendo ministradas por professor titular destas aulas, 
com a sua respectiva fixação de sede.    

5.10) Redefinir, em conjunto com as faculdades existentes nas cidades próximas, as 
formas e as regras para a realização de estágio por estudantes de licenciaturas plenas 
dentro dos estabelecimentos de ensino municipal. 

5.11) Adotar tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas que 
assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos 
alunos, investindo em programas de capacitação, atualização e aperfeiçoamento e na 
formação continuada dos docentes da rede pública e privada beneficente ou filantrópica 
municipal e exigindo a mesma atuação dos estabelecimentos da rede privada de ensino 
sob supervisão do órgão municipal de Educação, além da realização de acompanhamento 
dos resultados alcançados.  

5.12) Apoiar a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, com a 
aplicação de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas 
e a identidade cultural das comunidades quilombolas. 

5.13) Disponibilizar um docente da rede municipal de ensino para realizar visitas periódicas 
nos domicílios dos alunos que apresentem dificuldade de aprendizagem, priorizando as 
famílias itinerantes.  

5.14) Em parceria com Instituições de Ensino Superior, promover e estimular a formação 
inicial e continuada de professores para a alfabetização de crianças, promovendo a 
valorização profissional, a equiparação de tempo e oportunidades de estudo, com o 
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras; 
estimulando a articulação entre programas de pós-graduação, stricto e latu sensu e ações 
de formação continuada de professores para a alfabetização. 

5.15) Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento 
de terminalidade temporal. 

5.16) Redefinir critérios e informatizar as avaliações pedagógicas realizadas durante 
Educação Infantil e disponibilizar os relatórios finais para os educadores das etapas 
subsequentes.  
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Meta 6 

 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, vinte e cinco por cento dos (as) alunos 
(as) da educação básica. 

 

Estratégias: 

6.1) Promover, com o apoio da União, a expansão gradativa da oferta de Educação Básica 
pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência 
dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual a sete horas diárias 
durante todo o ano letivo, respeitada a opção da família e a possibilidade de atendimento 
em cada momento. 

 6.2) Aumentar o tempo de permanência do aluno na escola para igual ou superior a sete 
horas diárias durante todo o ano letivo, nas turmas de 1ª série do Ensino Fundamental, em 
50% das escolas da Rede Municipal.  

6.3) Construir, até o final da vigência desta Lei, de um espaço recreativo a ser utilizado por 
todas as escolas da rede Municipal, a fim de estimular as atividades complementares em 
período de contraturno.  

6.4) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa de ampliação, 
adaptação e reestruturação das escolas municipais, 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 
de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a educação 
em tempo integral, respeitadas as necessidades e especificidades de cada nível/segmento 
e modalidade da Educação Básica atendido.  

6.5) Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos, e equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques e museus.  

6.6) Fomentar a utilização de locais de livre acesso para desenvolvimento de atividades 
complementares, aumentando de forma gradativa o vínculo entre a comunidade e a 
escola.  

6.7) Garantir programa de alimentação escolar saudável, atendendo parâmetros e 
padrões de qualidade, elaborada com o acompanhamento/supervisão de profissionais da 
área da nutrição, em quantidade e condições adequadas à permanência dos alunos nas 
escolas de tempo integral. 
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6.8) Dobrar a capacidade de atendimento da cozinha piloto do município, para garantir o 
atendimento com qualidade e eficiência de todas as escolas municipais.  

6.9) Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos 
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.  

6.10) Articular-se com as entidades beneficentes de assistência social, certificadas nos 
termos da Lei Federal nº 12.101/2009, para que estas promovam a aplicação em gratuidade 
determinada naquela Lei para a ampliação da jornada escolar de alunos matriculados nas 
escolas da rede pública de Educação Básica. 

6.11) Atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante 
na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades da clientela. 

6.12) Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, na faixa etária de zero a 
17 (dezessete) anos, assegurando Atendimento Educacional Especializado complementar 
e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas. 

6.13) Adequar a grade curricular do ensino fundamental para o aumento gradual do 
numero de alunos atendidos em período integral.  

6.14) Promover projetos que incentive o contato das crianças com a música e com outras 
atividades artísticas.  

6.15) Construir, até o final da vigência deste plano, ao menos, uma escola para o 
atendimento dos alunos do Ensino Fundamental.  
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Meta 7 

 

Meta 7: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todos os níveis, seguimentos e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 
seguintes médias municipais para o IDEB: 

 

IDEB 1º ano 3º ano 5º ano 7º ano 10º ano 

Anos iniciais do 
Ensino 
Fundamental  

6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental  

5.4 5.8 6.0 6.2 6.4 

Ensino Médio  5.2 5.6 5.8 6.1 6.3 

 

Estratégias: 

7.1) Assegurar que: a) no 5º (quinto) ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta 
por cento) dos alunos do Ensino Fundamental tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de 
seu ano de estudo ou 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; e b) no 
último ano de vigência deste PME, todos os estudantes do Ensino Fundamental tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 80% (oitenta por cento), pelo 
menos, o nível desejável.  

7.2) Colaborar para que as dependências administrativas promotoras do Ensino Médio no 
município de Américo Brasiliense consigam alcançar os mesmos níveis indicados para o 
Ensino Fundamental na estratégia 7.1 deste PME. 

7.3) Participar da construção, em regime de colaboração com os demais entes federados, 
de 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 outras 
dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino. 
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7.4) Criar, induzir e garantir execução e manutenção do processo contínuo de 
autoavaliação 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 continua da qualidade educacional, a formação 
continuada dos profissionais da Educação e a garantia 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 
formativo, técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação 
inicial e continuada de professores e profissionais de serviços e apoio escolar, à ampliação 
e desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura 
física da rede escolar.  

7.6) Acompanhar e divulgar ampla e 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 coexistentes no 
âmbito municipal, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a 
indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos, e 
a transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do 
sistema de avaliação.  

7.7) Considerando o regime de colaboração, buscar a prestação de assistência técnica, 
financeira e formativa, principalmente quando os resultados alcançados no IDEB assim o 
recomendar. 

7.8) Criar e aprimorar continuamente instrumentos próprios de avaliação da qualidade do 
Ensino Fundamental, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos 
anos finais desse nível da Educação Básica, tendo como referência os mesmos critérios 
utilizados pelo IDEB.  

7.9) Priorizar o desenvolvimento das habilidades inerentes de cada aluno, que deverá ser 
trabalhado em conjunto com as disciplinas obrigatórias.  

 7.10) Criar, até o segundo ano de vigência deste PME, indicadores específicos de avaliação 
da qualidade da Educação Especial, de modo subsidiário e suplementar aos instrumentos 
avaliativos nacionais. 

7.11) Durante as horas de trabalho pedagógico coletivo, desenvolver uma política de 
acompanhamento das propostas pedagógicas e planos de ensino projetados no início do 
ano, assim como disponibilizar cursos e capacitações que estimulem os professores a 
incentivar os seus alunos.   

7.12) Orientar a política pública municipal de Educação, de forma a buscar atingir as metas 
do IDEB, diminuindo até o último ano de vigência deste PME, a diferença entre as escolas 
municipais públicas ou privadas, elevando o nível geral com vistas a equiparar ou superar 
as médias estadual e nacional em cada período.  

7.13) Melhorar o desempenho dos alunos da Educação Básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Alunos - PISA, tomado como 
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instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as 
seguintes projeções:  

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, 
leitura e ciências  

438  455  473  

7.14) Selecionar e adotar tecnologias educacionais certificadas e inovação das práticas 
pedagógicas para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e outros segmentos e 
modalidades de Educação Básica promovidos pelas redes pública e privada de ensino, 
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para 
softwares livres e recursos educacionais abertos, que assegurem a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem dos alunos; bem como promover o acompanhamento dos 
resultados nas redes onde forem aplicados, principalmente naquelas sobre as quais 
couber a supervisão do órgão municipal de Educação. 

7.15) Garantir plenamente o transporte gratuito para todos os alunos do campo na faixa 
etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da 
frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, buscando financiamento 
compartilhado, com participação da União e do Estado, proporcional às necessidades de 
cada um dos entes federados, visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio em 
deslocamento a partir de cada situação local.  

7.16) Realizar, através de parcerias com Faculdades de Medicina, exames de acuidade 
visual e auditiva em todos os alunos da rede municipal, dando prioridade aos alunos do 
primeiro ano do ensino fundamental. 

7.17) Diminuir, gradualmente, o número de alunos em sala de aula. 

 7.18) Universalizar, até o 5º (quinto) ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial 
de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a 
relação computadores/aluno nas escolas da rede pública de Educação Básica, 
promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação.  

7.19) Melhorar a qualidade da transmissão do sinal da internet, assegurando o acesso 
rápido em todos os sítios eletrônicos disponibilizados atualmente.  

7.20) Disponibilizar suporte técnico de computadores para auxiliar na compra, instalação e 
aproveitamento de softwares de cunho pedagógico, assim como fomentar a utilização 
destes recursos virtuais.  

 7.21) Promover um acervo virtual de obras e material didático, acessível por todas as 
escolas da rede municipal de ensino.  
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7.22) Informatizar toda a coleta de dados realizada pelas escolas, disponibilizando para 
todos os professores o histórico escolar do aluno e eventuais transtornos ou 
enfermidades que o acometem.  

7.23) Construir novas bibliotecas e revitalizar as já existentes para que, até 2020, todas as 
unidades escolares disponham de obras literárias e livros didáticos e possam ser 
frequentadas por toda a comunidade. 

7.24) Assegurar que, até o termino da vigência deste plano, 50% das escolas de ensino 
fundamental possuam salas para o desenvolvimento de estudos de ciência e de 
linguagem.  

7.25) Assegurar, em todas as escolas da rede pública, acessibilidade à pessoa com 
deficiência, instalação, adequação e acesso à biblioteca informatizada e com acesso a 
redes digitais e internet, espaços para prática de esportes, laboratórios de ciências e de 
informática, equipamentos multimídia e recursos tecnológicos digitais, culturais e de arte, 
adaptados às necessidades e especificidades da clientela atendida, na conformidade das 
faixas etárias, níveis, segmentos e modalidades da Educação Básica. 

7.26) Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todos os 
níveis, segmentos e modalidades da Educação Básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação suficiente e de 
qualidade e assistência à saúde. 

7.27) Promover meios para que os auxílios financeiros disponibilizados para as famílias de 
baixa renda estejam intimamente relacionados à frequência e a desempenho do aluno nas 
atividades escolares, respeitados os processos de aprendizagem de cada aluno dentro da 
sua nível/modalidade.  

 7.28) Buscar estender aos estabelecimentos educacionais privados da rede beneficente 
ou filantrópica, que promovam qualquer nível, segmento ou modalidade de Educação 
Básica de forma gratuita, a mesma estrutura de bens e serviços, equalizando a qualidade 
da Educação a todos os alunos da rede municipal de ensino.    

7.29) 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 a garantia da transparência e ao 
efetivo desenvolvimento da gestão democrática.  

7.30) Buscar e participar, em regime de colaboração, de programa(s) nacional(is) de 
reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização 
regional das oportunidades educacionais. 

7.31) Observando os parâmetros curriculares nacionais desenvolvidos pela União, e 
diretrizes pedagógicas para a Educação Básica, promover a Educação com direitos e 
objetivos comuns de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos para todos os 
níveis, segmentos e modalidades da Educação Básica, respeitadas as diversidades locais e 
o nível cognitivo dos alunos. 

7.32) Colaborar com a União e demais entes federados no estabelecimento de parâmetros 
mínimos de qualidade dos serviços da Educação Básica, e aplicá-los e observá-los como 
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referência para a infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos 
relevantes, bem como instrumento para a adoção de medidas para a melhoria da 
qualidade do ensino no município de Américo Brasiliense. 

7.33) Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas municipais e do órgão 
municipal de gestão da Educação, buscando manter consonância com sistemas 
informatizados de outros entes públicos, especialmente da Secretaria de Estado da 
Educação, bem como criar programa de formação inicial e continuada para o pessoal 
técnico atuante na rede pública municipal. 

7.34) Por meio do fortalecimento da atuação dos órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; bem como através da implantação 
de políticas de combate à violência escolar e suas causas, assegurar o desenvolvimento de 
ações destinadas à capacitação de todos os profissionais da Educação para o atendimento 
de alunos em liberdade assistida, vítimas de violência doméstica e/ou sexual ou em 
situação de risco social, favorecendo a adoção de providências adequadas que assegurem 
os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e promovam a construção de 
cultura de paz e ambiente escolar saudável, dotado de segurança para a comunidade. 

7.35) Incentivar o desenvolvimento de programas e projetos educativos nas unidades 
escolares em conjunto com os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos 
jovens em liberdade assistida.  

7.36) Garantir os conteúdos da história e cultura afro-brasileira e indígena, nos currículos e 
ações educacionais, nos termos da Lei Federal nº 10.639/2003, e da Lei Federal nº 
11.645/2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares 
nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade 
étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e com a sociedade civil.  

7.37) Consolidar a educação de populações itinerantes, respeitando a articulação entre os 
ambientes escolares e comunitários, e garantindo o desenvolvimento sustentável e 
preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo 
de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas 
socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a reestruturação e a 
aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada de 
profissionais da educação; e o atendimento em educação especial.  

7.38) Inserir nos currículos e nas propostas pedagógicas conteúdos culturais 
correspondentes às especificidades locais das populações itinerantes. 

7.39) Criar estratégias para mobilização das famílias e dos 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.  

7.40) Garantir a promoção da articulação dos programas da área da educação, de âmbito 
local e nacional, com os de outras áreas como saúde, trabalho e emprego, assistência 
social, esporte, cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, 
como condição para a melhoria da qualidade educacional.  
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7.41) Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da 
saúde e da Educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de Educação 
Básica por meio de ações de prevenção, promoção, acompanhamento e atenção à saúde.  

7.42) Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 
atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais 
da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

7.43) Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 
do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários 
e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo com a 
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem.  

7.44) Incentivar a formação de leitores, através da capacitação dos profissionais da 
educação e com a conscientização das famílias dos alunos. 

7.45) Promover, em regime de colaboração com o Departamento da Cultura, a elaboração 
de peças teatrais e danças, incentivando a leitura de obras literárias. 

7.46) Incentivar a participação de professores e alunos em formação realizada por 
programa nacional, instituído em regime de articulação entre os distintos entes públicos, 
visando promover e consolidar a política de preservação da memória nacional.  

7.47) Promover, por meio da criação e implantação do Sistema Municipal de Ensino, a 
regulação da oferta da Educação Básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a 
qualidade e cumprimento da função social da educação. 

7.48) Regulamentar, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, a terminalidade 
específica prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira quanto à Educação 
de Jovens e Adultos, e garantir sua observância, prevendo ações pontuais e específicas 
para os casos de alunos com impossibilidade de avanços, de modo a assegurar a melhoria 
do fluxo escolar nessa modalidade. 

7.49) Realizar eventos e palestras nas unidades escolares, voltados para toda a 
comunidade, conscientizando da importância da educação e mantendo os pais e 
responsáveis dos alunos sempre atualizados com relação ao desenvolvimento pedagógico 
de seus filhos.  

7.50) Estreitar as relações com as famílias dos alunos que apresentem rendimento 
deficitário, na medida do possível, através de um processo de mediação, entre a unidade 
escolar e os responsáveis pelo alunado.  

7.51) Conscientizar os alunos e seus familiares a respeito da importância da educação, 
embutindo-lhes o senso de responsabilidade e de cumprimento de deveres.  
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Meta 8 

 

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 
anos, de modo a alcançar o mínimo 12 (doze) anos de estudo no último ano, para as 
populações de menor escolaridade do município e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Estratégias: 

8.1) Criar ou adotar programas institucionalizados e desenvolver métodos e tecnologias 
para a correção de fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e 
progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, 
considerando as especificidades dos segmentos populacionais descritos na meta. 

8.2) Implementar programas de Educação de Jovens e Adultos para os segmentos 
populacionais descritos na meta, que estejam fora da escola ou com defasagem idade/ 
série, adotando estratégias que garantam a continuidade da escolarização, inclusive com 
a associação a cursos profissionalizantes. 

8.3) Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos Ensinos 
Fundamental e Médio, com ampla divulgação à comunidade.  

8.4) Através da articulação do poder público, buscar junto às entidades privadas de 
serviço social e aquelas vinculadas ao sistema sindical, ofertar gratuitamente a Educação 
Profissional Técnica, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, 
para os segmentos populacionais descritos na meta. 

8.5) Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos 
populacionais descritos na meta, identificar motivos de ausência e baixa frequência e 
colaborar com os entes federados atuantes para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na 
rede pública regular de ensino. 

8.6) Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 
populacionais descritos na meta, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 
proteção à juventude. 
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Meta 9 

 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventa e três vírgula cinco por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste 
PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. 

 

Estratégias: 

9.1) Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com Ensino Fundamental e Médio 
incompletos, a fim de identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e 
adultos. 

9.2) Em regime de parceria com os demais entes federados, aumentar o número de vagas 
para os anos finais da educação de jovens e adultos, assegurando a oferta gratuita da 
Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na 
idade própria.  

9.3) Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 
continuidade da escolarização básica. 

9.4) Valorizar a cultura afrodescendente e nordestina na proposta pedagógica das escolas 
e em projetos culturais desenvolvidos pelo Município, sempre visando a inclusão da 
população itinerante.  

9.5) Divulgar amplamente a oferta da Educação de Jovens e Adultos e suas vantagens 
para a formação, independentemente dos motivos da interrupção dos estudos e, de 
modo articulado, 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.  

9.6) Realizar avaliação por meio de exames específicos, que permitam aferir o grau de 
alfabetização de jovens e adultos com mais de quinze anos de idade.  

9.7) Executar ações de atendimento ao aluno da Educação de Jovens e Adultos por meio 
de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento 
oftalmológico com fornecimento gratuito de óculos e acompanhamento psicológico, em 
articulação com a área da saúde.  

9.8) Garantir ao aluno da Educação de Jovens e Adultos condições de acesso e 
permanência na escola, com estruturas físicas adequadas, disponibilização de horários 
favoráveis à sua frequência, profissionais capacitados para atendimento das 
especificidades dessa modalidade e acesso às tecnologias e oportunidades de 
aprendizagem.  
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9.9) Univesalizar e assegurar a oferta de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas de 
Ensino Fundamental e Médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e 
implementação de diretrizes nacionais, em regime de colaboração.  

9.10) Apoiar técnica e financeiramente os projetos existentes e os projetos inovadores na 
Educação de Jovens e Adultos, que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às 
necessidades específicas desses alunos.  

9.11) No âmbito de sua competência e possibilidades administrativas do poder público 
municipal, estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 
empregadores, públicos e privados, e os órgãos gestores da Educação, para promover a 
compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações de 
alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos. 

9.12) Estabelecer parcerias com o setor privado local para identificar analfabetos com 
idade superior a 18 anos, assim como fomentar políticas internas às empresas de incentivo 
à educação.   

9.13) Implementar e garantir programas de capacitação tecnológica da população jovem e 
adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e 
alunos com deficiência, articulando-se com os demais entes federados promotores de 
educação profissional e tecnológica, universidades, cooperativas e associações, por meio 
de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com 
tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa 
população. 
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Meta 10 

 

Meta 10: Colaborar com os demais entes federativos para o oferecimento de, no mínimo, 
25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma 
integrada à Educação Profissional, nos Ensinos Fundamental e Médio. 

 

Estratégias: 

10.1) Divulgar projetos desenvolvidos pelos demais entes federativos, em Educação de 
Jovens e Adultos, voltados 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. 

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 e considerando as especificidades das populações 
itinerantes, bem como adequando às necessidades do mercado de trabalho local e à 
realidade econômica local, inclusive na modalidade de Educação a Distância. 

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) Participar de programa nacional de 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, bem como o acesso dos alunos às novas 
tecnologias e oportunidades de aprendizagem. 

10.6) Estimular a diversificação curricular da Educação de Jovens e Adultos, articulando a 
formação nos conteúdos obrigatórios à preparação para o mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relação 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.  

10.7) Fomentar a produção de material didático, atualizar currículos e metodologias 
específicas, e criar instrumentos específicos de avaliação, acesso a equipamentos, 
laboratórios e formação continuada dos docentes articulada à Educação Profissional. 
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10.8) Articular-se com entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade, para promoção e expansão da oferta pública de 
formação inicial e continuada para trabalhadores, de modo conjunto com a Educação de 
Jovens e Adultos. 

10.9) Participar de programa nacional de assistência ao estudante e desenvolver políticas 
próprias, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psico-
pedagógico 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) Orientar a expansão da oferta de Educação de Jovens e Adultos articulada à 
Educação Profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das 
professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração.  

10.11) 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.  

10.12) Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades específicas 
dos idosos, dos trabalhadores rurais e itinerantes, por meio de disponibilização de 
horários e carga horária especiais, metodologias específicas e conteúdos adaptados à 
realidade dos alunos, especialmente quanto ao nível de escolaridade. 
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Meta 11 

 

Meta 11: Cooperar para a expansão do número de vagas e fomentar o aumento de 
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) Através de ações governamentais, buscar a colaboração dos entes federados 
constitucionalmente competentes para expandir as matrículas e os cursos presenciais na 
Educação Profissional Técnica de nível médio nas redes federal e estadual, subsidiando 
informações quanto à distribuição territorial da oferta e da demanda, aspectos 
produtivos, econômicos sociais e culturais e especificidades locais.  

11.2) Fornecer, através de parcerias com instituições de ensino superior e organizações 
não governamentais, cursos preparatórios para o ingresso em Escolas Técnicas.  

 11.3) Realizar parcerias com outros entes federativos e entidades privadas para a 
realização de cursos de capacitação a ser disponibilizados para toda a comunidade. 

11.4) Fomentar a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio nas 
modalidades de Educação a Distância e Presencial, com a finalidade de democratizar o 
acesso à Educação Profissional pública e gratuita. 

11.5) Viabilizar, no âmbito da Administração Pública, e estimular, dentre os demais 
empregadores públicos e privados do município, 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. 

11.6) Colaborar com a ampliação da oferta de programas de reconhecimento de saberes 
para fins da certificação profissional em nível técnico.  

11.7) Estimular a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de Educação Profissional 
Técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao 
sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência 
com atuação exclusiva na modalidade, participando e contribuindo com a realização de 
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diagnóstico e verificação interesses de formação e com a  publicidade dos curso 
oferecidos.   

11.8) Acompanhar, o sistema de avaliação da qualidade da Educação Profissional Técnica 
de nível médio das redes escolares públicas e privadas.  

11.9) Acompanhar, em regime de colaboração, o atendimento ao Ensino Médio gratuito à 
populações do campo e itinerantes, de acordo com os seus interesses e necessidades.  

11.10) Acompanhar, o investimento, realizados por outros entes federativos ou privados,  
em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando 
a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos ursos 
técnicos de nível médio e profissionalizantes, especialmente aqueles promovidos pelo 
poder público municipal.  

11.11) Manter o fornecimento do transporte público gratuito para todos os alunos 
matriculados nas Escolas Técnicas de Ensino Público que eventualmente venham a ser 
implementadas no Município de Américo Brasiliense assim como para aquelas que se 
localizem em Municípios próximos. 

11.12) Realizar estudo a respeito da viabilidade de implementação de Escolas 
Profissionalizantes no Município de Américo Brasiliense.   
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Meta 12 

 

Meta 12: Formar em nível de pós-graduação 50 % (cinquenta por cento) dos professores da 
Educação Básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os 
profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino 
municipal/estadual. 

 

Estratégias:  

12.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação continuada em instituições públicas de 
educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.  

12.2) Colaborar, no que couber ao município, na consolidação do sistema nacional de 
formação de professores e professoras da Educação Básica.  

12.3) Aderir e participar do programa de composição de acervo de obras didáticas, 
paradidáticas, de literatura e dicionários e programa específico de acesso a bens culturais, 
sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados aos professores da Educação Básica das 
redes pública e privada beneficente ou filantrópica de atendimento gratuito, favorecendo 
a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação. 

12.4) Construir e consolidar portal eletrônico municipal para subsidiar a atuação dos 
professores e das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente 
materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato 
acessível. 

12.5) Instituir uma comissão para realizar estudos de formação de um programa de bolsas 
de estudo para pós-graduação aos professores e demais profissionais da Educação Básica 
em efetivo exercício nas redes pública e privada beneficente ou filantrópica de 
atendimento gratuito. 

12.6) Fomentar, através de politicas locais, o aprimoramento dos profissionais da 
educação.  
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Meta 13 

 

Meta 13: Observar a política de valorização dos profissionais do magistério da rede pública 
municipal de Educação Básica, respeitando o piso salarial nacional e demais normas que 
digam respeito à sua remuneração, adequação da jornada de trabalho, formação 
continuada e condições de trabalho. 

 

Estratégias:  

13.1) Constituir fórum permanente com representação dos trabalhadores em Educação 
para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial profissional 
nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica.  

13.2) Acompanhar a evolução salarial por meio de indicadores obtidos a partir da Pesquisa 
Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD, periodicamente divulgados pelo IBGE, 
além de outros parâmetros afetos à realidade local e regional.   

13.3) Manter atualizado e em consonância com a legislação infraconstitucional, o plano de 
carreira e remuneração dos profissionais do magistério público da Educação Básica, 
assegurada a representatividade desses trabalhadores na formulação das atualizações. 

13.4) Observar e atender aos os critérios para ampliação da assistência financeira 
específica da União ao município para implementação de políticas de valorização dos 
profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional.  
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Meta 14 

 

Meta 14: Assegurar a segurança dentro dos limites da escola e nas suas redondezas, 
proporcionando ambiente adequado para ao aprendizado e para o desenvolvimento de 
atividades extra curriculares. 

 

Estratégias: 

14.1) Realizar controle de entrada e saída de pessoas das unidades escolares e demais 
prédios ligados ao Departamento de Educação, por meio de contratação de pessoal 
específico para esta finalidade; 

14.2) Instituir, em regime de colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança, com 
a Policia Militar e Conselho Tutelar, políticas e ações para o combate da violência entre 
crianças e jovens.  

14.3) Promover, em todas as etapas da Educação Básica, em regime de colaboração com 
os demais entes federativos, programas de conscientização e prevenção ao uso 
substancias entorpecentes.  

14.4) Intensificar a presença de agentes policiais ou ligados à segurança pública nas 
proximidades das unidades escolares, em especial nos horários de maior circulação de 
alunado.  

14.5) Identificar, por meio de parcerias com a Assistência Social, as regiões com maiores 
índices de criminalidade e os possíveis motivos sociais para esta realidade.  
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Meta 15 

 

Meta 15: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da educação 
básica, a fim de equiparar a oitenta por cento, ao final do sexto ano, e a igualar, no último 
ano de vigência deste PME, o rendimento médio destes profissionais ao rendimento 
médio dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente. 

 

Estratégias: 

15.1) Contribuir com a representatividade do município em fóruns instituídos para 
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial profissional 
nacional para os (as) profissionais do magistério público da educação básica.  

15.2) Acompanhar a evolução salarial por meio de indicadores obtidos a partir da Pesquisa 
Nacional por Amostragem de Domicílios – PNAD, periodicamente divulgados pelo IBGE. 

15.3) Implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
planos de carreira para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 
básica, observados os critérios estabelecidos na Lei n°11.738, de 2008, com implantação 
gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar.  

15.4) Buscar auxílio financeiro juntamente aos demais entes federativos para 
implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em 
particular o piso salarial nacional profissional. 

15.5) Equalizar, de maneira gradual e progressiva, o valor da hora-aula entre os 
professores que atuem na Educação Básica I e II, e que apresentem o mesmo grau de 
escolaridade, de modo a valorizar todas as etapas de Ensino.    
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Meta 16 

 

Meta 16: Assegurar, no prazo de dois anos da vigência deste PME, a revisão do plano de 
carreira e remuneração dos profissionais do magistério e criação do plano de carreira para 
os demais profissionais da Educação Básica da rede pública municipal, tendo como 
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do art. 
186, VIII, da Constituição Federal. 

 

Estratégias: 

16.1) Estruturar a rede pública municipal de Educação Básica, de modo que 90% (noventa 
por cento), dos profissionais do magistério atuantes na docência sejam ocupantes de 
cargos de provimento efetivo e estejam em exercício na rede. 

16.2) Promover, até o segundo ano de vigência deste PME, a regulamentação do processo 
avaliativo do estágio probatório para os profissionais da Educação Básica da rede pública 
municipal e, em relação ao professor iniciante, instituir programa de acompanhamento 
supervisionado por profissional do magistério com experiência de ensino, a fim de 
fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela sua efetivação ao final 
do estágio probatório.  

16.3) Aderir à prova nacional de admissão dos profissionais do magistérios, quando 
instituída pelo Ministério da Educação, utilizando-a como uma das formas de atribuição de 
notas e classificação destes profissionais em concursos públicos municipais.  

16.4) Participar, em regime de colaboração, do censo promovido pela União, dos 
profissionais da educação básica de outros segmentos, que não os do magistério. 

16.5) Buscar junto aos demais entes federativos  o repasse de transferências voluntárias 
para a área da Educação do município, como direito pela efetiva aprovação, por lei 
específica, dos planos de carreira e remuneração para os profissionais do magistério e 
para os demais profissionais da Educação Básica da rede pública municipal. 

16.6) Estimular a existência de comissão permanente e representativa de todas as 
categorias do magistério e demais categorias de profissionais da Educação Básica, como 
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forma de efetivar a gestão democrática da Educação,  subsidiar a elaboração, revisão e 
implementação dos respectivos planos de carreira e remuneração, inclusive como órgão 
atuante nos processos de avaliação de desempenho e de estágio probatório.  

 

 

 

 

Meta 17 

Meta 17: Assegurar condições, no prazo de dois 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 da União para tanto. 

 

Estratégias: 

17.1) De forma articulada à reestruturação da rede pública municipal de Educação Básica, 
aprovar legislação específica que regulamente a gestão democrática da Educação em 
âmbito municipal, em consonância com a legislação infraconstitucional vigente, 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.  

17.2) Requerer ao Governo Federal o repasse de transferências voluntárias para a área da 
Educação do município, como direito pela efetiva aprovação, por lei específica, do 
regulamento da gestão democrática da Educação em âmbito municipal.  

17.3) Aderir e buscar o auxílio de outros entes federados para, em regime de colaboração, 
assegurar a implantação de programas de apoio e formação aos conselheiros do Conselho 
de Acompanhamento e controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB), Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), Conselho Municipal de Educação, conselhos regionais e 
outros, bem como aos representantes da Educação em outros conselhos de 
acompanhamento de políticas públicas, em especial o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar.  

17.4) Constituir o Fórum Permanente de Educação, com os seguintes objetivos principais: 
(a) coordenar as conferências municipais de Educação; (b) contribuir na descrição de 
plano de ações articuladas anual para a execução deste PME; (c) acompanhar a execução 
deste PME e avaliar os resultados alcançados; (d) alterar ou sugerir novas estratégias; e 
(e) revisar o PME, se necessário, articulando-o aos Planos Nacional e Estadual de 
Educação. 

17.5) Estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e de associações 
de pais e mestres, assegurando-se, inclusive, espaço adequado e condições de 
funcionamento nas instituições escolares públicas e privadas.  
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17.6) Estimular e fortalecer os Conselhos Escolares e o Conselho Municipal de Educação, 
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.  

17.7) Estimular a participação e a consulta na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares por 
profissionais da educação, alunos (as) e familiares.  

17.8) Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 
das unidades escolares e estabelecimentos da rede pública municipal. 

Meta 18 

 

Meta 18: Colaborar para a majoração do investimento público em Educação de forma a 
atingir, em consonância com o Poder Público da União, ao final do decênio, no mínimo, o 
patamar de 7,5% (sete e meio por cento) do Produto Interno Bruto do País considerando o 
investimento direto e 8% (oito por cento), considerando o investimento total. 

 

Estratégias: 

18.1) Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, 
seguimentos e modalidades da Educação Básica, observando as políticas de colaboração 
entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e do art. 75, § 1º da Lei n° 9.394/1896, que trata da capacidade 
de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender as 
demandas educacionais do município à luz do padrão de qualidade nacional.  

18.2) Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação.  

18.3) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do art. 48, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/ 2000, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 131/2009, a transparência e o controle social na utilização dos recursos 
públicos aplicados em Educação, especialmente a realização de audiências públicas, a 
criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de 
conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb (CACS/FUNDEB), em regime 
de colaboração com o Ministério da Educação (MEC), o órgão gestor da Educação no 
município e os Tribunais de Contas da União e do estado de São Paulo.  

18.4) Observar e dar efetivo cumprimento à legislação educacional em vigor e que venha a 
ser promulgada, em especial aquelas que instituam padrões mínimos de qualidade e que 
referenciem políticas da União para o cálculo do financiamento da Educação, a exemplo 
da proposta de implantação do Custo Aluno Qualidade (CAQ) prevista como estratégia do 
Plano Nacional de Educação (PNE) para a elevação do investimento público em Educação. 
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18.5) 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; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino, aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte 
escolar.  

18.6) Participar ativamente, por meio da representação parlamentar do município, da 
região e do estado de São Paulo, da regulamentação dos artigos 23, parágrafo único e 214 
da Constituição Federal, levando ao conhecimento do legislador federal as propostas e 
expectativas do município/região em relação à elaboração das normas de cooperação 
entre os entes federados, em matéria educacional, a articulação dos respectivos sistemas 
de Educação em regime de colaboração e a repartição equilibrada e proporcional das 
responsabilidades e dos recursos, bem como exigindo o efetivo cumprimento das funções 
redistributiva e supletiva pela União no combate às desigualdades educacionais regionais.   

18.7) Na observância da legislação educacional que disponha sobre a implementação do 
Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e do Custo Aluno Qualidade (CAQ), exigir, sempre 
que necessário e atendidos os requisitos e critérios legais, a complementação de recursos 
financeiros pela União, de modo a assegurar a qualidade da Educação no município. 

 

 

 

 

 

 

 


