
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANI) OLANDIA

GABINETE DA PREFEITA

I

Aprova o Plano Municipal de Educagao
De Sandolandia-To,edaoutras
providencias.

L: Fago saber que a Camara Municipal aprova e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art.   1g   E   aprovado   o   Plano   Municipal   de   Educagao   (PME)   de
Sandolandia,  com vigencia por 10 (dez) anos, a contar da publicagao desta
Lei,  na  forma  do  Anexo  I  (Dlagn6stico)  e  Anexo  11  (Objetivos,  Metas  e
Estrat6gias),   com   vistas   ao   cumprimento   do   disposto   no   art.   214   da
Constituigao Federal e da Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o
Plano Nacional de Educagao (PNE).

Art. 29 0 PME de Sandolandia e composto por Diretrizes, Objetivos,
Metas e Estrategias em consonancia com o PNE -Lei n° 13005/2014, como
disposto em seu art. 8°, e com o Plano Estadual de Educagao do Tocantins.
(PEE), com vistas a articulagao do Sistema Nacional de Educagao.

§1o.     Os     planos     subnacionais     (PME     e     PEE)     devem     contribuir,
individualmente, para o cumprimento das Metas do PNE, inclusive nos mesmos
prazos por ele estabelecidos.

Art. 3g Sao Diretrizes do PME:
I -erradicagao do analfabetismo;
11 -universalizagao do atendimento escolar;
Ill -superagao das desigualdades educacionais, com enfase na promogao

da cidadania e na erradicagao de todas as formas de discriminaeao;
lv - melhoria da qualidade da educagao;
V -formagao para o trabalho e para a cidadania, com enfase mos valores

morais e 6ticos em que se fundamenta a sociedade;
Vl -promogao do princfpio da gestao democfatica da educagao pdblica;
Vll -promogao humanlstica, cientlfica, cultural e tecnol6gica do Pals;
VIIl  -  estabelecimento  de  meta  de  aplicaeao  de  recursos  ptlblicos  em

educagao  como  propongao  do  Produto  lntemo  Bruto  (PIB),  que  assegure
atendimento  as  necessidades  de  expansao,  com  padrao  de  qualidade  e
equidade;

lx -valorizagao dos (as) profissionais da educagao;
X   -   promogao   dos   principios   do   respeito   aos   direitos   humanos,   a

diversidade e a sustentabilidade socioambiental.

Art.  49  0  PME  e  urn  documento  para  o  Territ6rio  do  Municipio  de
Sandolandiae devefa vincular-se a outros instrumentos de planejamento,
como o plano plurianual, as diretrizes orgamentarias e os orgamentos anuais

¢.   doMunicipio.                                                                                                               .,A      .    ,
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Pafagrafo  tlnico.  0  plano  plurianual,  as  diretrizes  orcamenfarias  e  os
orgamentos anuais do Municlpio serao formulados de maneira a assegurar a
consignagao   de   dotag6es   orgamenfarias   compativeis   com   as   Diretrizes,
Objetivos,  Metas  e  Estrategias  deste  PME,  a  fim  de  viabilizar  sua  plena
execugao.

Art. 5g 0 respectivo PME devera assegurar:
I -articulagao com o plano de desenvolvimento local e regional;
I -articula9ao das politicas educacionais com as demais politicas sociais,

particularmente as culturais:
11 -politicas que considerem as necessidades especfficas das populae6es

do   campo  e   das   comunidades   indigenas   e   quilombolas,asseguradas a
equidade educacional e a diversidade cultural;

Ill -pollticas que garantam o atendimento das necessidades especificas
na educagao especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos
os nlveis, etapas e modalidades;

lv    -     pollticas     que     promovam     a     articulagao     interfederativa     na
implementagao das politicas educacionais.

Art.  69 As  Metas  previstas  no  Anexo  11  desta  Lei  serao  cumpridas  no
prazo de vigencia deste PME, desde que nao haja prazo inferior definido para
Metas e Estrat6gias especificas ou estabelecidas pelo PNE.

§1 a. Para a consonancia com o PNE -Lei n° 13.005/2014, o tiltimo ano
de  vigencia  do  PME  sera  reservado  para  avaliagao  final,  atualizagao  do
diagn6stico e elaboragao de novo PME.

§2o. 0 processo de elaboragao do novo PME, em todas as suas etapas,
devefa ser conduzido com ampla participagao social.

§3o.  Ate  o  in'cio  do  primeiro  mss  do  dltimo  trimestre  do  ano,  a  Poder
Executivo   encaminhafa   a   Camara   de   Vereadores,   sem   prejuizo   das
prerrogativas  deste  Poder,  o  Projeto  de  Lei  referente  ao  PME  a  vigorar  no
periodo subsequente, que incluira Diagn6stico, Diretrizes, Objetivos, Metas e
Estrat6gias para o proximo decenio.

§4o. As Metas previstas no Projeto de Lei referente ao novo PME deverao
ter como refetencia a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios (PNAD), o
censo demogfafico e os censos  nacionais da educagao basica e superior, mais
atualizados, e o Minicenso, a ser realizado pelo Municipio mos processos de
monitoramento continuo e avaliagao peri6dica quanto ao cumprimento do PME.

Art. 7g 0 Municipio atuara em regime de coopera9ao com a Uniao e o
Estado  do Tocantins e  em  colaboragao  com o  sistema estadual de ensino,
visando  ao  alcance  dos  Objetivos  e  das  Metas  e  a  implementagao  das
Estrat6gias objeto deste Plano.

§  1Q  Cabefa  ao  gestor  municipal,  em  cooperagao,  com  o  federal  e
estadual, a adogao das medidas governamentais necessarias ao alcance dos
Objetivos e das Metas previstas neste PME.

§ 29 As Estrategias definidas no Anexo 11 desta Lei nao elidem a adogao
de outras medidas adicionais em ambito local ou de instrumentos juridicos que
formalizem     a     cooperagao     entre     os     entes     federados,     podendo     ser
complementadas   por   mecanismos   nacionais   e   locais   de   coordena`c;o. e ,.
colaboracao reclDroca
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§  3Q  0  Sistema  Municipal  de  Educagao  criafa  mecanismos  para  o
acompanhamento e monitoramento local da consecugao do PME.

§  4g  0  Municlpio  participafa  diretamente  ou  de forma  representada  da
instancia  estadual  permanente  de  negociagao,  cooperagao,  colaboragao  e
pactuagao  entre  a  Uniao,  o  Estado  e  os  demais  Municipios,  com  vistas  ao
fortalecimento do regime de colaboragao.

Art.  8g.   0  poder  pdblico  municipal  devefa  instituir.  em  Lei  especifica,
contado 01  (urn) ano da publicagao da Lei do PME, o Sistema Municipal de
Educagao, responsavel pela articulagao com os demais sistemas de  ensino,
em regime de colaboragao, para a efetivagao das Diretrizes, Objetivos, Metas e
Estrategias  do  PNE  e  com  os  demais  elementos  de  seu  Sistema,  para  a
efetivagao das Diretrizes, Objetivos. Metas e Estrategias do PME.

Art.  99  0  Municlpio  aprovara  Lei  especifica  para  o  seu  Sistema  de
Educagao,  disciplinando  a  gestao  democratica  da  educacao  pdblica  nos
respectivos  ambitos  de  atuagao,  no  prazo  de   01   (urn)  ano  contado  da
publicagao da Lei do PME, adequando, quando for o caso, a legislacao local ja
adotada com essa finalidade.

Art.10.  0  poder  pdblico  municipal  devera  instituir,  em  Portaria  ou  Lei
especifica,  contado  01   (urn)  ano  da  publicagao  da  Lei  do  PME,  o  F6rum
Permanente  da  Educa§ao  Municipal,  como  uma  instancia  de  cafater
permanente, no ambito do Sistema Municipal da Educaeao.

§ 1g 0 F6rum Municipal de Educagao tefa como atribuig6es, dentre outras
a serem definidas em seu instrumento de instituigao:

I -o acompanhamento da execugao do PME;
11  -  o  planejamento,  a  articulagao  e  a  coordenagao  das  Confefencias

Municipais de Educagao;
Ill -a promogao da articulagao das Conferencias Municipais de Educagao

com  as  Conferencias  Estaduais  e  Nacional,  que  serao  realizadas  ap6s  as
Conferencias distrital, estaduais e municipais de educagao no Pals;

lv -a coordenagao do processo de elaboragao de novo PME.

Art.11.  0  Municlpio  promovefa  a  realizagao  de  pelo  menos  2  (duas)
Conferencias Municipais de Educaoao ate o final do decenio, articuladas e
coordenadas   pelo   F6rum   Permanente   da   Educagao   Municipal,   com   a
participagao do Conselho Municipal de Educagao.

Paragrafo tlnico. As Confefencias Municipais de Educagao realizar-se-ao
com intervalo de ate 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a
execugao deste PME e subsidiar a elaboraeao do plano nacional e municipal
de educagao para o decenio subsequente.

Art.12.A  execueao  do  PME,  com  o  cumprimento  de  seus  Objetivos,
Metas e Estrategias sefao objeto de monitoramento continuo e de avaliae6es
peri6dicas, realizados pelas instancias que seguem:

I -Secretaria Municipal de Educaeao;
11  -  Comissao  de  Educagao  da  Camara  de Vereadores  ou  Vereadores

designados para este fim;
Ill -Conselhos Municipais no ambito da Educacao <:0`.'1;1c,



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANI) OLANI)IA

GABINETE DA PREFEITA

lv -Outros 6rgaos de controle e fiscalizagao;
V -Forum Permanente da Educagao Municipal.
§ 1Q Compete, ainda, as instancias referidas no caput:
I  -  Iniciar  os  processos  de  monitoramento  e  avaliagao  logo  apds  a

aprovagao do PME e o inicio de sua execugao.
11  -  divulgar  os  resultados  do  monitoramento  e  das  avaliag6es  nos

respectivos sitios institucionais da internet;
Ill -analisar e propor politicas pdblicas para assegurar a implementaeao

das Estrategias e o cumprimento dos Objetivos e das Metas;
Vll -analisar e propor a revisao do percentual de investimento ptlblico em

educagao, quando for o caso.
§ 2Q A cada 2 (dois) anos, ao longo do periodo de vigencia deste PME,

acompanhar   os   estudos   do   lnstituto   Nacional   de   Estudos   e   Pesquisas
Educacionais Anisio  Teixeira  (lNEP) para aferir a  evolugao   no cumprimento
das Metas estabelecidas no PNE.

§   3Q  Acompanhar   as   discuss6es   e   a   posslvel   ampliagao   da   Meta
progressiva do investimento ptlblico em educagao, que sera avaliada no quarto
ano   de  vigencia   do   PNE   para   atender  as   neoessidades  financeiras   do
cumprimento das demais Metas.

§  4Q Acompanhar as  informag6es  produzidas  pelo Sistema  Nacional de
Avaliaeao da Educagao Basica, tomando-as como fonte de informagao para a
avaliaeao da qualidade da educagao basica e para a orienta9ao das politicas
pdblicas municipais desse nivel de ensino.

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Sandolandia-TO , 25 de junho de 2015.

•;,i.v:.`ntrp!ra:adpas#l.'o-
Profeita  Municipal



TRABALIIANDO   PARA  a   POVO.
ADM.  2013.2016

SECF2ETARIA  MUNICIPAL
OE EDUCA¢to. CULTUR4

i]E3poiITO E evEro OubiENTE

Silvinha Pereira da Silva
Prefeita Municipal de Sandolandia

Eridam Paulo da Silva Lima
Secretaria Municipal de Educagao

Equipe T6cnica do Plano Municipal de Educagao
Titular:  Eridam Paulo da Silva Lima

Suplente:  Elaine Cristina Guimaraes Lima Mota

Comissao Organizadora do Plano Ivlunicipal de
Educaeao-COPME

Decreto N° 113/2014

Titulares:
Eurides Gomes da Silva Borges
Jarisania Silva Souza Brito
Genielza Alves Martins
Rejane Guimaraes Lima Barros
Juliana Cavalcante da Silva
Roseane Almeida Antas
Suplentes:
Marcia Portilho da Fonseca
Paula Patricia Bezerra da Silva Barbosa
Rosemar Aradjo Pinheiro
Ruth Moura Oliveira Martins
Clenia Alves Pinto
Helena  Nascimento Oliveira Silva

"... a medida que avancamos pare a terra desconhecida do amanh5,
e melhor ter urn mapa geral incompleto, sujeito a revis6es

e correg6es, do que nao tor mapa algum" .
Alvim Toffler
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APRESENTAeAO

Ao elaborar este  Plano  Municipal de  Educagao,  Sandolandia-TO   afirma

seus compromissos com o ensino, estabelecidos a curto,  m6dio e longo prazo,

visando  as  metas  a  serem  alcangadas  em  10  anos,  marcando  a  hist6ria  da

cidade.

0 municipio assume o prop6sito de, com a participagao de todos os segmentos

da    sociedade    civil    e    organizada,     produzir    transformag6es    profundas,

conceituais   e   institucionais,   capazes   de   reverter   as   tendencias   atuais   da

educagao,  integrando  aos  esforgos  do  Governo  Federal  e  Governo  Estadual,

conforme   suas   respectivas   responsabilidades   e   regime   de   cooperaeao   e

colaboragao,  no  sentido  de  inserir  Sandolandia  no  contexto  de  assegurar  a

todos o direito a educagao de qualidade social.

Este  Plano  se  apresenta,  entao,  ao  amplo e  permanente  debate  pelos

cidadaos,   com   suas   proposie6es   pollticas   e   pedag6gicas   em   busca   da

consolidagao de politicas ptlblicas e de gestao da educaeao, demandadas pela

populagao sandolandense.

A  aprovagao  deste,   pelo   Poder  Legislativo  e  transformagao  em   Lei,

sancionada   pelo    Poder   Executivo,    lhe   confere   poder   para   garantir   sua

efetivagao e continuidade das politicas educacionais, em busca da superagao e

prevengao  do  analfabetismo,   da   universalizagao  da  educacao  basica  e  da

melhoria  da  qualidade  do  ensino  e  da  aprendizagem,   dentre  outros,  tendo

como  principal  protagonista  o  aluno.  Alem  disso,  reitera  o  papel  da  educaeao

como  o  direjto  de  todos  garantindo  acesso,   permanencia,   aprendizagem  e

conclusao   com   resultados   positivos   das   criangas,   adolescentes,   jovens   e

adultos nas instituig6es de ensino em Sandolandia.

Silvinha Pere.Ira da Silva
Prefeita Municipal de Sandolandia

SJcrLCLc*



CONSIDERAC6ES INICIAIS

0 presente documento que ora entregamos a sociedade sandolandense,

em  especial  a  comunidade  educacional,  representa  o  resultado  de  uma  parfe

significativa  de  urn  aberto  processo de  construgao e  reconstrugao  coletiva  do

projeto  educacional  que  desejamos,  a  fim  de  contribuir  com  a  formagao  das

gerag6es  presentes  e  futuras  e  consequentemente,  para  o  desenvolvimento

socioecon6mico, cognitivo e cultural deste municlpio.

Grande foi  o  compromisso  e vivacidade  evidenciados  nos trabalhos  da

equipe   t6cnica   da   Secretaria   Municipal   de   Educagao   que   coordenou   e

participou   de   todo   o   processo   constituinte   alem   de   sistematizar   o   Plano

Municipal    de    Educagao    de    Sandolandia    para    os    pr6ximos    dez    anos,

demonstrando a fidedignidade aos anseios, vozes e propostas emanadas pela

comunidade  escolar  e  sociedade  local.   E  humanamente  impossivel  traduzir

neste  documento,   a  riqueza  e  os  variados  ganhos  que  foram  capazes  de

proporcionar   discuss6es    relevantes   e   com    o    nivel   de    abrangencia   de

participagao e colaboragao que teve.

Este  primeiro  Plano  Municipal  de  Educagao  6  urn  instrumento  polftico-

pedag6gico que orientafa o funcionamento do Sistema  Municipal  de  Educagao

de Sandolandia e expressa a sintese do pensamento coletivo manifestado nos

varios   momentos  de  estudos   internos   e   externos,   debates,   reflex6es  que

aconteceram   nas   reuni6es   e   estudos   com   o   objetivo   de   discutir   com   os

Coordenadores,      T6cnicos,      Professores,      Diretores      e      Representantes

lnstitucionais e da  Comunidade.  Assjm  sendo,  entregamos com  muita  honra e

espirito  de  confianga,   na  grandeza  de  cada  cidadao  e  em  especial  a  cada

educador que faz  parfe  da  comunidade  educacional  do  nosso  municipio,  este
"Documento" que estabelece as diretrizes,  metas  e estrategjas  que  regerao  o

ensino no decenio 2014-2024.

Eridam Paulo da Silva Lima
Secret5ria Municipal de Educagao

s;,PinLo-



lNTRODUCAO

0  Plano Municipal de Educagao de SandolandiaITO -PME/S, elaborado

de forma democratica e participativa, trata do conjunto da educagao no ambito

Municipal.  E urn Plano do Municipio e nao somente urn Plano de Governo.  Sua

elaboragao   esta   em   acordo   com   o   Plano   Nacional   de   Educagao   -   PNE,

aprovado pela Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que declara:

Art.    8Q  0s    Estados,    o    Distrito    Federal    e    os    Municfpios    deverao    elaborar   seus

correspondentes  planos  de  educacao,  ou  adequar  os  planos  ja  aprovados  em  lei,  em

consonancia com as  diretrizes,  metas  e  estrat6gias previstas  neste  PNE,  no prazo  de  1

(urn) ano contado da publicagao desta Lei.

0    alinhamento   das    metas   e   estrategias   do    Plano    Municipal   de

Educaeao-PME e a organizagao dos sistemas de ensino,  a partir do regime de

colaboragao  e  da  distribuigao  proporcional  das  responsabilidades,  entre  as

esferas   federal,   estadual   e   municipal   sao   necessarios   para   assegurar   o

cumprimento  das  metas  em  cada  area  de  atuagao  e  de  responsabilidade  de

cada esfera governamental.

A  distribuigao  das  responsabilidades  e  das  competencias  do  governo

federal,   dos   Estados   e   dos   Municipios,   na   oferta   de   atendimento   e   na

organizagao  dos  sistemas  de  ensino  e  estabelecida  nos  artigos  8°  ao  11  da

LOB 9394/96, descritos abaixo:

``Art. 8Q A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios organizarao, em regime de

colaboragao, os respectivos sistemas de ensino.

§  1Q  Cabefa  a  Uniao  a  coordenacao  da  polftica  nacional  de  educa9ao,  articulando  os

diferentes nlveis e sistemas e exercendo fungao normativa, redistributiva e supletiva em

relagao as demais instancias educacionais.

Art. 9Q A Uniao incumbir-se-a de:

Ill   -   prestar  assistencia  t6cnica   e  financeira  aos  Estados,   ao  Distrito   Federal  e  aos

Municfpios   para   o   desenvolvimento   de   seus   sistemas   de   ensino   e   o   atendimento

prioritirio a escolaridade obrigat6ria, exercendo sua fun9ao redistributlva e supletiva;

Art.10. Os Estados incumbir-se-ao de:

11 - definir, com os Municfpios, formas de colaboragao na oferta do ensino fundamental, as

quais devem assegurar a distribuigao proporcional das responsabilidades, de acordo com



a  popula9ao  a  ser atendida  e  os  recursos  financeiros  dispon{veis  em  cada  uma  dessas

esferas do Poder "blico;

AI+ 11. Os Municfpios incumbir-se-ao de:

I - organizar, manter e desenvolver os 6rgaos e institui96es oficiais dos seus sistemas de

ensino, integrando-os as polfticas e planos educacionais da Uniao e dos Estados."

0   Plano   Nacional   de   Educagao,   cuja   elaboragao   e   vigencia   estao

previstas na Constituigao Federal (1988),  no Artigo 214,  constitui-se a principal

ferramenta democratica de planejamento da Educagao no pals.
``Art. 214. A lei estabelecerd a plano nacional de educagao, de duragao decenal, com o

objetivo de articular o sistema nacional de educagao em regime de colaboragao e definir

diretrizes, objetivos, metas e estrat6gias de implementagao para assegurar a manutencao

e desenvolvimento do ensino em seus diversos niveis, etapas e modalidades por meio de

ag6es integradas dos poderes pdblicos das diferentes esferas federativas que conduzam

a:

I -erradicagao do analfabetismo;

11 -universaliza€ao do atendimento escolar;

111 -melhoria da qualidade do ensino;

lv -forma9ao para o trabalho;

V - promogao humanfstica, cientffica e tecnol6gica do Pals.

VI - estabelecimento de meta de aplicacao de recursos pdblicos em educagao como

proporgao do produto interno bruto." (Inclufdo pela Emenda Constitucional nQ 59, de

2009).

A colaboragao e a  integragao entre as tres esferas governamentais  na

elaboragao  dos  planos  de  ensino  tern  como  principal  objetivo  assegurar  a

efetividade das politicas educacionais.

Com  a  responsabilidade  de  se  instituir o  Plano  Municipal  de  Educacao,

com  metas e  estrategias  projetadas  para  o  periodo  de  2014  a  2024,  criou-se

uma   Comissao   Executiva   de   Elaboragao   e   Sistematizagao   do   PME   de

Sandolandia,   atrav6s   do   Decreto   N°   113/2014.   A   Secretaria   Municipal   de

Educaeao     e      o      Conselho      Municipal      de      Educagao      tiveram      como

responsabilidade,   impulsionar   o   processo   de   construgao   do   citado   Plano,

viabilizando  diagnosticar  as  necessidades  a  serem  atendidas  e  a forma  mais

adequada de alcangar educagao de qualidade para todo o municipio.

0  PME  6  urn  documento  legal  estrategico  que  estabelece  as  politicas

ptlblicas para educagao do municipio por urn periodo de 10 anos. Organizado a

LJL-CLO-



luz do Plano Nacional de Educaeao -PNE e do Plano Estadual de Educacao -

PEE.    Disposto   em:    Evidencias    Gerais   do    Municipio   de    Sandolandia   e

Considerag6es  sobre  as  modalidades  do  ensino  pablico  e  privado,  al6m  dos

aspectos  referentes  a  educagao,  desenvolvidos  a  partir  das  metas  previstas

para o Brasil.

1.  HIST6RICO DO MUNIcipIO DE SANDOLANDIA

No  inicio,  Sandolandia  era  uma  fazenda  de  propriedade  de  urn  senhor

conhecido por lvo,  que viria  beneficiar o lugar com a doagao de doze alqueires

de  terras  para  construgao  de  pequenos  ranchos.  Em  1963,  nasceu,  entao,

Sandolandia com a chegada do Sr. Sandoval  Lopes Nogueira, que levantou urn

rancho.  Atraves  dele,  chegaram  outras familias,  como Accioli  da  Silva  Barros,

Jos6 Domicio,  Octacilio Gomes, entre outras.  Sandoval  Lopes Nogueira,  com a

ajuda  de  sua  esposa  Odete  Cardoso  Nogueira,   que  se  tornou  a  prjmeira

professora,  constr6i,  em  1965,  a  primeira  escola  do  povoado  de  Sandolandia.

Vale   dizer  que   o   nome   Sandolandia   e,   inclusive,   em   homenagem   a   este

senhor.  0 municipio foi criado em  12/10/1989.

Em   1991    o   distrito   de   Sandolandia   desmembrou-se   da   cidade   de

Araguagu,  e obt6m  sua  emancipagao  politica.  Criada pela  Lei  n°  251  de 20 de

fevereiro de  1991, e ora ratificada pela  Lei  n° 498 de 21  de dezembro de  1992,

sua emancipagao politica aconteceu em  01  de Janeiro de  1993.  quando  houve

o primeiro pleito eleitoral.

2. ASPECTOS GERAIS DO MUNIcipIO DE SANDOLAND]A

0  Municipio esta  situado  no vale  do  Rio  Java6 ao sul do estado do Tocantins,

sua  extensao territorial  e  de  3.529  Km2,  fica  a  453  Kin  da  capital  do  estado  e

973  Kin  da  capital  Federal  (Brasilia).  Segundo  o  censo  de  2010  o  municipio

tern   3.326   habitantes,   mas   com   estimativa   de   3.411    em   2014.   0   povo

sandolandense   tern   sua   economia   baseada   na   Agropecuaria.   0   clima   do

municipio  6  tipicamente  tropical  com  altas  temperaturas  no  verso  e  baixas

temperaturas no inverno assim como todo o estado do Tocantins. A vegetagao

tipica   do   municipio  e  o   cerrado   com   poucas   areas   de   mata.   0   relevo   e
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contemplado  com  areas  de  planicies  que  6  localizado  na  ilha  do  Bananal  e

serras nos demais locals.  Quanto a cultura local sao realizados muitos festejos

tais como:   Festa de Nossa Senhora Aparecida,  Folia do Divino,  Festas de Sao

Joao, Cavalgada Ecol6gica e Dia do Evangelico.

3. INDICADORES DA EDUCACA0 DE SANDOLANDIA

IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS

TABELA 1 : Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida

TABELA 2: Escola Municipal Cantinho do Saber
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Conforme   tabelas    acima,    e   imprescindivel,    o   fortalecimento   do   sistema

Municipal de Ensino com:  Escola -Classe -Aluno e familia, da rede pdblica de

ensino, em ae6es para que as metas do lDEB, estabelecidas pelo Ministerio da

Educagao  para  o  municipio  de  Sandolandia,  nao  sejam  apenas  alcaneadas,

mas superadas.

4. METAS E ESTRATEGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE
EDucAeAO

:sEc:faTp:aruan;Vse:Sr::jnz:::adt:o2fi6'o5:a:=_a=:=_:a:ti:inn:,i:rr6a-
oferta de educagao infantjl em creches de forma a atender,  no

minimo,`_59,.£o das criangas de ate 03 anos e!i:±+±i.P_g[L9|¥_igLen±j|

deste PME.

ESTRATEGIAS:

1.1   Em   regime  de  colabora¢ao  com   a   Uniao,   construir,  fiscalizar  e  manter

creche   e   pie-escola   ,   bern   como   aquisigao   de   equipamentos,   materiais

pedag6gicos   e   mobiliarios   adequados,   mediante   diagn6stico   referente   aos

espa9os   escolares   destinados   ao   atendimento   e   as   peculiaridades   das

modalidades de ensino.
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1.2    Construir    e    garantir   espagos    ltldicos    de    interatividade,    tais    como:

brinquedoteca, cantos do faz-de-conta,  bibliotecas infantis e parques infantis.

1.3   Garantir  a  acessibilidade  de  espagos,   materiais,   objetos,   brinquedos  e

instrug6es    para    as    crian9as    com    deficiencia,    transtornos    globais    de

desenvolvimento e altas habilidades/superdotagao.

1.4 Adotar e promover mecanismo de colaboraeao entre setores da educagao,

satide e assistencia social na manutengao, administragao, controle e avaliaeao

das   instituie6es   de   atendimento   as   criangas   de   0   a   5   anos   de   idade,

contemplando   as   dimens6es   do   educar   e   cuidar   com    participagao   das

comunidades interessadas.

1.5   Garantir  politicas   de   programas   de   qualificagao   permanente  de  forma

presencial para os profissionais de Educaeao lnfantil.

1.6  Garantir  e  cumprir  o  transporte  escolar,  em  regime  de  colaboraeao  entre

Uniao,   Estado  e  municipio  atendendo  aos  principios  basicos  de  seguranea

exigidos   pelo   Departamento   Nacional   de  Transito   (DNT)   e  as   normas  de

acessibilidade que garantam a seguranga das criangas com deficiencia levando

em  consideragao  o  tempo  de  permanencia  e  idade  minima  dos  alunos  e

assegurando    que    cada    ente    assuma    suas    responsabilidades    para    o

fortalecimento  da  escolarizagao  dos  alunos  oriundos  da  zona  rural  e  urbana

quando houver necessidade.

1.7  Programar  e  desenvolver  politicas  pdblicas  destinadas  a  essa  etapa  da

educagao basica no municipio,  visando manter a unicidade entre as propostas

do governo federal e estadual.

1.8  Proporcionar e  garantir  a  permanencia  de  profissionais formados  na  area,

para   educar   e   cuidar   das   criangas   de   forma   indissociavel,    conjunta   e

colaborativa no ambiente educacional de 0 a 5 anos de idade.

1.9  Cumprir as  Diretrizes  Nacionais da  Educagao  lnfantil,  a  Politica  Nacional e

demais legislag6es,  politicas,  programas e projetos favorecedores do processo

educacional das crianeas.

1.10 Reconhecer as criangas como atores de direito e deveres, e em formagao

de  conhecimento,   por  excelencia   que,   nas  interag6es,   relag6es  e  praticas

cotidianas  que  vivencia,   constr6i  sua   identidade   pessoal   e  coletiva,   brinca,

imagina,  fantasia,  aprende,  observa,  experimenta,  narra,  questiona  e  constr6i

sentidos sobre a natureza e a sociedade.
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1.11    Planejar   e    lnserir   no   processo   formativo   das   criangas,    elementos

favorecedores da cultura da paz e do campo artistico,  do cuidado com o meio

ambiente, da solidariedade, da 6tica e da justiga.

1.12  Garantir a continuidade dos processos conforme os diferentes momentos

de   transigao   vividos   pela   crianga:   transigao   casa/institui9ao   de   Educacao

lnfantil,       transi9ao       creche/pie-escola      e      transigao       pie-escola/Ensino

Fundamental.

META  2:   Universalizar  o  ensino  fundamental  de  hove  anos,

para toda populagao de 06 a 14 anos e garantjr que pelo memos
95%  dos  a[unos  concluam  essa  efapa  na  idade  recomendada

ate o dltimo ano da vigencja deste PME.

ESTRATEGIAS:

2.1    Desenvolver   progressivamente   programas   de   acompanhamento,    que

possibilitem  a  melhoria do  nlvel  de aprendizagem  dos alunos,  em toda  a  Rede

Pdblica  Municipal de  Ensino.

2.2  Garantir que,  a  partir da  aprovagao do  PME,  todas  as  escolas de  Ensino

Fundamental    tenham    (re)formulado    seus    Projetos    Politico-Pedag6gicos,

estabelecendo  metas de aprendizagem,  em  conformidade  com  a  organizagao

do   curriculo,   com   observancia   das   Diretrizes   Curriculares   para   o   Ensino

Fundamental a luz das Diretrizes Nacional e Estadual.

2.3  Ajustar  a  relaeao  entre  o  ntimero  de  alunos  e  professores,  garantindo  a

qualidade  do  processo  de  aprendizagem,   em   conformidade  com   resolugao

especifica expedida pelo Conselho Municipal de Educagao.

2.4  Ampliar,  em   regime  de  colaboragao,   Programas  de  Corregao  de  Fluxo

Escolar,  reduzindo  as taxas  de  repetencia,  evasao  e distorgao  idade  ano,  em

toda a Rede Ptlblica Municipal de Ensino.
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2.5  Definir e garantir padr6es de qualidade,  em  regime de colaboragao com  os

sistemas   de   ensino,    incluindo   a   igualdade   de   condig6es    para   acesso,

permanencia e aprendizagem de todos os alunos do Ensino Fundamental.

2.6  Acompanhar,   monitorar  e  socializar  com   a   comunidade  educacional   o

desenvolvimento  das  ac6es  planejadas  e  executadas  pelo  Plano  de  Ag6es

Articuladas - PAR, mediante as responsabilidades estabelecidas.

2.7    Regularizar    as    escolas    para    garantir    o    acesso,    permanencia    e

aprendizagem   dos   alunos   bern   como   a   continuidade   dos   estudos   dos

educandos.

2.8 Garantir servigos de apoio e orientagao aos estudantes, com fortalecimento

de  politicas  intersetoriais  de  satlde,  assistencia  e  outros,  para  que,  de  forma

articulada,  assegurem  a  comunidade  escolar,  direitos  e  servigos  da  rede  de

protecao.

2.9    Promover,    em    regime    de    colaboragao,    programas    de    qualificagao

permanente para os profissionais que atuam no Ensino Fundamental.

2.10  Efetivar  o  acompanhamento  fecnico  e  pedag6gico  no  monitoramento  do

acesso,  da  pemanencia  e  do  aproveitamento  escolar  dos  beneficiarios  de

programas    de    transferencia    de    renda,    bern    como    das    situag6es    de

discriminagao,   preconceitos  e  violencias  na  escola,  assegurando  condig6es

adequadas   para   o   sucesso   escolar  dos   alunos,   em   colaboragao   com   as

familias,  comunidades  e  com  6rgaos  pdblicos  de  assistencia  social,  satlde  e

protegao a infancia, adolescencia e juventude.

2.11   Garantir  o  transporte  escolar,  em  regime  de  colaboragao  entre  Uniao

Estado  e  municfpio  atendendo  aos  principios  basicos  de  seguranga  exigidos

pelo    Departamento    Estadual    de    Transito    (DETRAN)    e    as    normas    de

acessibilidade  que  garantem  seguranga  aos  alunos  com  deficiencias,  levando

em   consideragao   o   tempo   de   permanencia   e   idade   minima   dos   alunos

assegurando   que   cada   ente   assuma   suas   responsabilidades   de  forma   a

garantir a escolarizaeao dos alunos oriundos da zona rural.

2.12    lmplantar   e    implementar   as    Diretrizes    e    Referenciais    Curriculares

Municipal,  a  luz das  Diretrizes  Nacional  e  Estadual,  de  maneira  a  assegurar a
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formagao   basica   comum   e   respeito   aos   valores   culturais   e   artisticos   nas

diferentes etapas e modalidades da educagao.

2.13  Inserir  no  currlculo  do  Ensino  Fundamental  contetldos  que  tratem  dos

direitos das criangas e dos adolescentes, conforme a  Lei  11.525/07 que orienta

o estudo do Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA).

2.14   lmplementar   projetos   que   venham   fortalecer  a   relagao   familia/escola

proporcionando a melhoria da aprendizagem.

2.15   Definir  diretrizes   para   a   politica   de  formagao   inicial   e   continuada   de

professores e demais profissionais do Ensino Fundamental.

2.16  Estimular  o  uso  de  tecnologias  pedag6gicas  que  combinem,  de  maneira

articulada,  a organizagao do tempo e das atividades didaticas entre a escola e

o ambiente comunitarjo,  a favor da aprendizagem.

2.17   Criar,   em   parceria   com   Assistencia   social   e   Secretaria   Municipal   de

Sadde,  ag6es voltadas  para evitar o abandono dos alunos  nos  anos  iniciais e

finais do  Ensino  Fundamental.

2.18  lnovar pfaticas pedag6gicas nos sistemas de ensino, com  a utilizagao de

recursos   educacionais   que   assegurem   a   melhoria   do   fluxo   escolar   e   a

aprendizagem dos alunos.

2.19  Criar e  regularizar  o  Sistema  de Avaliagao  Municipal  -AMEF  Avaliagao

Municipal    do     Ensino     Fundamental    de    Sandolandia,    aperfeigoando    os

mecanismos  para  o acompanhamento dos educandos,  visando a  melhoria  da

aprendizagem.

2.20   Efetivar  a   avaliagao   institucional   no   municipjo,   realizando   a   coleta   e

analise  dos dados,  transformando-os  em  objeto de estudo e socializa9ao  dos

resultados para tamb6m propor politicas pdblicas de melhoramento continuo.

2.21  Efetivar o uso da  FICAl -Ficha de Controle do Aluno lnfrequente vistas a

reverter os quadros de baixa frequencia,  baixo aproveitamento escolar, evasao

e distorgao idade-ano.

2.22  Promover a  busca  ativa de  crianeas fora  da escola,  em  parceria  com  as

areas de Sadde,  Conselho Tutelar e do Ministerio Pdblico.
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META   3:   Universalizar,   ate   2016,   o   atendimento   escolar   a

populagao de 15 a  17 an.s em ate 99% a elevar ate . final do

periodo de vigencia deste PME, a taxa liquida de matriculas no
m6dio para 85%.

ESTRATEGIAS:

3.1  Assegurar a institucionalizagao das Diretrizes Curriculares Estaduais,

atrav6s da Unidade Regional de Sandolandia, com vistas ao fortalecimento das

pfaticas pedag6gicas curriculares em prol do desenvolvimento de curriculos

escolares que organizem de maneira flexibilizada e diversificada, conteddos

obrigat6rios e eletivos articulados em dimens6es como ciencia, trabalho,

linguagens, tecnologia, cultura e esporte.

3.2 Apoiar quando necessario na formagao de professores com base no

curriculo ampliado e articulado nas areas de conhecimento, considerando a

experimentagao e iniciagao cientifica.

3.3 Articular com a SEDUC-TO a equipar e manter as escolas de Ensino M6dio

com acervo bibliografico, tecnologias e laborat6rios que favoregam a vivencia

de pfaticas curriculares.

3.4 Incentivar a participagao dos jovens no exame nacional do ensino medio

como criterio de acesso a educa9ao superior, fundamentado em matriz de

referencia do conteddo curricular do Ensino Medio.

3.5 Assegurar a busca ativa da populagao de 15 a 17 anos que estao fora da

escola em parceria com os servigos de assistencia social, sadde e de protegao

ao adolescente e a juventude.

3.6 Estabelecer ae6es de coopera9ao, apoio e parcerias entre Uniao, Estado,

Municipio e organizag6es nao governamentais, compartilhando

responsabilidades para a universalizagao da oferta no ensino m6dio.

3.7 Acompanhar as politicas de combate a violencia na escola e a construgao

de cultura da paz e fortalecimento das relae6es interpessoais na promogao de

informagao e ag6es voltadas para o desenvolvimento das aprendizagens, da

cultura, Iazer, esporte e diversao, tendo como base o artigo 71  ECA -Estatuto

da Crianga e Adolescente.
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3.8 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da

permanencia da escola por parte dos beneficiarios de programas de

assistencia social e transferencia de renda, identificando motivos de ausencia e

baixa frequencia e garantir em regime de colaboragao, a presenga do aluno e o

apoio a aprendizagem.

META  4:  Universalizar,  para  a  populacao  de  4  a  17  anos,  o

atendimento  escolar  aos  alunos  com  deficiencia,  transtornos

globais     do     desenvolvimento     e     altas      habilidades     ou
superdota§ao,    preferencialmente  na  rede  regular  de  ensino,

garantindo o atendimento educacional especializado em  salas
de   recursos   multifuncionais,   classes,   escolas   ou   servi§os

especializados, ptlblicos ou conveniados.

ESTRATEGIAS:

4.1  Garantir  o  cumprimento  dos  dispositivos  legais  constantes  na  Convengao

dos  Direitos da  Pessoa  com  Deficiencia  (ONU  2006),  ratificada  no  Brasil  pelos

Decretos   186/2008   e   6949/2009,    na   Politica   de   Educaeao   Especial   na

Perspectiva da  Educagao  lnclusiva (MEC 2008) e nos marcos legais politicos e

pedag6gicos da educagao inclusiva.

4.2   Construir  e   montar  sala   de   recursos   multifuncionais   para   a   oferta   de

educagao  inclusiva  aos  alunos  ptiblico  alvo  da  educagao  especial  de  forma  a

garantir a sua universalizagao nas escolas da rede regular de ensino.

4.3  Desenvolver ag6es para garantir o processo de inclusao e do atendimento

educacional   especializado   a   fim   de   assegurar   as   condig6es   de   acesso,
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participacao  e  aprendizagem  aos  alunos  com  deficiencia,  transtornos  globais

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagao.

4.4   Estabelecer  parcerias  com   outras  secretarias  (sadde,   esporte  e  lazer,

assistencia   social,   direitos   humanos)   para   o   desenvolvimento   de   politicas

publicas aos jovens, adultos e idosos,  pdblico alvo da Educagao Especial.

...`:

.5  Fortalecer parceria  com  o  Sistema  S  (SESI,  SENAl,  SENAC)  e  institui96es

overnamentais  e  nao  governamentais  para  garantir  a  oferta  de  qualificagao

rofissional  aos jovens,  adultos  e  idosos,  pdblico  alvo  da  Educa9ao  Especial,

para sua posterior inclusao no mercado de trabalho.

4.8  lmplantar uma  sistematica  de  acompanhamento  e  monitoramento  da  sala

de recursos multifuncional,  no que diz respeito a seguranga e manutengao dos

equipamentos,   a   adequagao  do  espago  fisico,   a   utilizagao   apropriada  dos

recursos e formagao continuada de professores.
a4.9  Garantir e  implantar,  em  parceria  com  o  Estado do Tocantins,  a oferta de

cursos   de   formagao   continuada   em   Braille,   Libras,   Deficiencia   lntelectual,

transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotagao,

aos docentes.
flt4.|o  Adaptar  os  pfedios  escolares ja  existentes  para  atender  as  normas  de

acessibilidade,  constantes nos dispositivos legais.
Jhw 4.11  Assegurar o transporfe  escolar acesslvel  aos  alunos  com  deficiencia  que

tern  o   acesso  e   a  frequencia   a   escola   impedidos   por  falta   de  transporte

acessivel.

\rl4.12   Garantir   a   oferta   de   formagao   em   servigo   para   os   professores   da

Educagao  lnfantil  e  Ensino  Fundamental  que  possuem  alunos  pdblico  alvo  da

Educagao Especial nas salas de Ensino Regular.

\\4.13  Criar,  implantar e  capacitar  as  categorias  profissionais  de  cuidador e  de

professor de Atendimento Educacional Especializado -AEE.

\`'4.14  Realizar  concurso  pablico  para  suprir  as  necessidades  de  profissionais

especializados   para  atuarem,   nas  salas  de  recursos   multifuncionais  e   nas

escolas da rede regular de ensino quando necessario.
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4.23  Firmar parcerias  com  a  SEDUC  - T0  e  MEC,  atraves  de  universidades

e/ou  instituig6es de ensino superior,  para  implantar e implementar a  Curso de

Letras/Libras e Pedagogia Bilingue.

IV]ETA 5:  Alfabetizar todas  as  crianeas,  no  maximo,  ate  o final

do terceiro ano do ensino fundamental.
ESTRATEGIAS:

5.1  lnstituir  urn  grupo  de  professores  alfabetizadores  para  criangas  ate  o  final

do  3°  ano  do  Ensino  Fundamental  nos  sistemas  de  ensino assegurando  uma

politica   municipal  da  alfabetizagao  que  contemple  formagao  continuada  de

professores, condig6es e jornada de trabalho e reconhecimento pela funeao de

professor alfabetizador.

5.2  Firmar  parcerias  junto  as  lnstituig6es  de  Ensino  Superior  para  oferta  de

formagao    inicial,    formagao    continuada    e    cursos    de    especializagao    em

alfabetizagao  presenciais  e  a  distancia  para  professores  dos  anos  iniciais  do

Ensino Fundamental.

5.3     Fomentar     as    tecnologias     educacionais     inovadoras     das     pfaticas

pedag6gicas   que   assegurem   a   alfabetizagao,    a   partir   da    realidade   da

Comunidade.

5.4   Promover,   com  especial  enfase,  em   consonancia  com  as  diretrizes  do

Plano Nacional do Livro e da  Leitura, a formagao de leitores e a capacitagao de

professores,   bibliotecarios   e   agentes   da   comunidade   para   atuarem   como

mediadores  da  leitura,  de  acordo  com  a  especificidade  das  diferentes  etapas

do desenvolvimento e da aprendizagem.

5.5  Estruturar  o  ciclo  de  alfabetizagao  de  forma  articulada  com  estrat6gias

desenvolvidas  na  pie-escola  obrigat6ria,  com  qualificaeao  e  valorizagao  dos

professores  alfabetizadores  e  com   apoio   pedag6gico   especifico,   a  fim   de

garantir  a   alfabetizagao   de   todas   as  criangas   na   idade   determinada   nos

documentos legais.

5.6  Criar  e  assegurar,   na  avaliagao  municipal  urn  exame  especifico  para  a

aferi9ao da aprendizagem das criangas do ciclo de alfabetizagao.



5.7 Selecionar,  certificar, divulgar e disponibilizar tecnologias educacionais para

alfabetizagao de crianeas,  assegurando  contetldos  das  Diretrizes  e  Propostas

Curriculares  Nacionais,   bern  como,   o  acompanhamento  dos  resultados  nos

sistemas de ensino em que forem aplicadas.

5.ys Garantir a alfabetizagao bilingue (Libras e Lingua  Portuguesa)  aos alunos

surdos e a aprendizagem do c6digo Braille para os alunos cegos.

META 6:  Oferecer educaeao em tempo integral em,  no minimo,

50%  das  escolas  pdblicas,  de  f.rma  a  atenler,  pel®  menos,

25% dos alunos da educacao basica.

ESTRATEGIAS:

6.1   Garantir  a  oferta  de  EducaOao  Integral  em  Jornada  Ampliada  na  escola

ptlblica,     por    meio    de    atividades    de    acompanhamento    pedag6gico    e

multidisciplinares,   inclusive  culturais  e  esportivas  a  fim  de  que  o  tempo  de

permanencia  na  escola  ou  sob  sua  responsabilidade  passe  a  ser  igual  ou

superior a sete horas diarias no decorrer do ano letivo.

6.2   lnstitucionalizar  e   manter,   em   regime   de   colaboragao,   a   ampliagao  e

reestruturagao   das   escolas   ptlblicas,   por   meio   da   instalagao   de   quadras

poliesportivas,  laborat6rios,  inclusive  de  informatica,  espaeos  para  atividades

culturais,    bibliotecas,   audit6rios,   cozinhas,    refeit6rios,    banheiros   e   outros

equipamentos, bern como a de producao de material didatico e de formaeao de

recursos humanos para a Educagao Integral em Jornada Ampliada.

6.3  Promover  ag6es  pedag6gicas  voltadas  a  ampliagao  do  universo  escolar,

sobretudo das  criangas  das camadas populares,  cujas familias de origem  nao

tiveram      acesso      a      escolaridade      fundamental      para      apoia-las      no

acompanhamento das atividades escolares.

6.4  Garantir  ag6es  pedag6gicas  para  a  apropriaeao  dos  aspectos  cognitivos,

orientagao   do   estudo,    nas   leituras   e   nos   processos   de   aprendizagem,

viabilizando  atendimento  diferenciado  a  grupos  de  alunos  com  habilidades  ou

dificuldades especificas.
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6.5     Garantir     apoio     tecnico     e     pedag6gico     e     acompanhamento     ao

desenvolvimento,   no   espago   escolar,   de   trabalhos   em   equipe   e   projetos

coletivos  de   professores  e  alunos,   envolvendo  grupos  de  diferentes  faixas

etarias.6.6  Assegurar condig6es  para  a  habilitagao  dos  alunos  em  estrat6gias

de  pesquisa  (bibliogfafica  e/ou  tematica,  seja  nas  bibliotecas  ou  na  /nfemef/

sob   a   orientaeao   de    professores   para   o   desenvolvimento   de   projetos

interdisciplinares.

6.7  Promover  a  articulagao  da  escola  com  os  diferentes  espagos  educativos,

culturais  e  esportivos,  e  equipamentos  pdblicos  como  centros  comunitarios,

bibliotecas, pragas e outros.

6.8  Ampliar  gradualmente  a  jornada  escolar,  com  o  objetivo  de  implantar  a

escola  de tempo  integral  que  abranja  urn  periodo de,  pelo  menos,  sete  horas

diarias,   considerando   atividades   que   desenvolvam   as   mtlltiplas   dimens6es

humanas   e   disponibilizando   infraestrutura  fisica,   humana   e   de   material   as

respectivas unidades escolares.

META  7:  Fomentar a  qualidade  da  educacao  basica  em  t.das

as etapas  e  modalidades,  com  melhoria  do fluxo escolar e da

aprendizagem   de   modo   a   atingir   as   metas   do   indice   de

Desenvolvimento  da  Educagao  Basica  -  lDEB,  estabelecidas

pelo   lnstituto   Nacional   de   Estudos  e   Pesquisas  -  lNEP   do
Minist6rio da Educagao.

ESTRATEGIAS:

7.1  Garantir em todos os niveis e etapas de ensino o acesso, a permanencia, a

aprendizagem  e  o  atendimento  as  especificidades  dos  estudantes,  visando

diminuir as desigualdades educacionais e a efetivacao do direito a educagao.

7.2  lnstituir  processo  continuo  de  auto  avalia9ao  do  sistema  de  ensino,  das

escolas  de  educagao  basica,   por  meio  da  constituieao  de  instrumentos  de
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avaliagao  que  orientem  as  dimens6es  a  serem  fortalecidas,  destacando-se  a

elaboragao  de   planejamento  estrategico,   a   melhoria  continua   da  qualidade

educacional,   a   formagao   continuada   dos   profissionais   da   educagao   e   o

aprimoramento da gestao democfatica.

7.3  Executar o Plano de Agao Articulada -PAR e o Plano  Plurianual -PPA em

consonancia com  o  Plano  Municipal de  Educagao, tendo em vista,  as metas e

estrat6gias estabelecidas para a Educagao Basica ptlblica.

7.4  Fixar,  acompanhar e  divulgar  bienalmente  os  resultados  pedag6gicos  dos

indicadores  do  sistema  nacional  de  avaliagao  da  educagao  basica  e  do  lDEB,

relativos  as  escolas,  assegurando  a  contextualizaeao  desses  resultados,  com

relaeao a  indicadores sociais relevantes,  como os de nivel socioecon6inico das

familias  dos  alunos  e  a  transparencia  e  o  acesso  publico  as  informag6es

t6cnicas de concepgao e operagao do sistema de avaliagao.

7.5  Aprimorar  continuamente  os  instrumentos  de  avaliagao  da  qualidade  do

ensino  fundamental,  participando  dos  exames  aplicados  pelo  MEC  nos  anos

iniciais e finais do Ensino  Fundamental.

7.6  0rientar  as  politicas  do  sistema  municipal  de  ensino,  de  forma  a  buscar

superar  as  metas  do  lDEB,  diminuindo  a  diferenea  entre  as  escolas  com  os

menores   indices,   garantindo   equidade   da   aprendizagem   em   todo   territ6rio

sandolandense.

7.7Garantir e cumprir rigorosamente  o direito  ao transporte gratuito  para  todos

os  estudantes  oriundos  da  zona  rural  na  faixa  etaria  da  educagao  escolar

obrigat6ria,    visando    reduzir    a    evasao    escolar    e    o    tempo    medio    em

deslocamento a partir de cada situagao local.

7.8  lmplantar e  lmplementar o desenvolvimento de tecnologias educacionais,  e

de  inovagao  das  praticas  pedag6gicas  nos  sistemas  de  ensino,   inclusive  a

utilizagao  de  recursos  educacionais  abertos,  tanto  para  os  professores  quanto

para  os  alunos,  que  assegurem  a  melhoria do fluxo escolar e  a  aprendizagem

dos alunos.

(.`.,..-



7.9   lmplantar  e  ampliar  programas  e  aprofundar  ag6es  de  atendimento  ao

aluno,   em  todas  as  etapas  da   Educa9ao  Basica,   por  meio  de  programas

suplementares que envolvam  material didatico-escolar, transporte, alimentagao

e assistencia a sadde.

7.10 Estabelecer diretrizes pedag6gicas para a educagao basica com definigao

curricular  comum,   com   objetivos   de   aprendizagem   e  desenvolvimento  dos

alunos para cada ano do Ensino Fundamental.

7.11   lmplantar  e  assegurar  politicas  de  combate  a  violencia  na  escola  pelo

desenvolvimento   de  ag6es   destinadas   a   capacitacao  de  educadores   para

deteapao   de   suas   causas,   como   a   violencia   dom6stica   e   abuso   sexual,

favorecendo    a    adogao    das    providencias    adequadas    que    promovam    a

construgao de cultura de paz no ambiente escolar dotado de seguranga para a

comunidade.

7.12  Mobilizar as familias e setores da sociedade civil,  articulando a educagao

formal  com  experiencias  de  educaeao  popular e  cidada,  com  os  prop6sitos  de

que  a  educagao  seja  assumida  como  responsabilidade  de  todos  com  vista  a

ampliar   o    controle    social    sobre    o    cumprimento    das    politicas    ptlblicas

educacionais.

7.13  Universalizar,  mediante  articulagao  entre  os  6rgaos  responsaveis  pelas

areas da sadde e da educaeao, o atendimento aos estudantes da rede escolar

publica  de  Educaeao  Basica  por  meio  de  ae6es  de  prevengao,  promogao  e

atengao a satide.

7.14  Garantir  ag6es  como  ginastica  laboral,  especificamente  voltada  para  a

promogao,  prevengao,  atengao  e  atendimento  a  sadde  e  integridade  fisica  e

psicol6gica  dos  profissionais da  educagao,  como  condigao  para  a  melhoria  da

qualidade educacional.

7.15  lmplantar e executar,  em  articulagao com  o Sistema  Nacional e  Estadual

de Avaliagao,  o  Sistema  Municipal de Avaliagao da  Educagao  Basica -AMEF

(Avaliaeao   Municipal   do   Ensino   Fundamental),    para   orientar   as   politicas

pdblicas  e  as  praticas  pedag6gicas,  com  o  fornecimento  das  informag6es  as

escolas e a sociedade.
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7.16 Promover, em consonancia com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e

da    Leitura,    a    formagao    de    leitores    e    a    capacitagao    de    professores,

bibliotecarios  e  agentes  da  comunidade  para  atuarem  como  mediadores  da

leitura,     de    acordo    com     a    especificidade    das    diferentes    etapas    do

desenvolvimento e da aprendizagem para a melhoria de qualidade de ensino.

META 8:  Elevar a escolarjdade media da  popula8ao de 18 a 29

anos,  de  modo  a  alcan9ar  no  minimo  12  anos  de  estudos  no

dltimo ano, para as popula96es do campo, da regiao de menor

escolaridade   no   pals   e  dos   25%   mais   pobres,   e   igualar  a

escolaridade  media  entre  negros  e  nao  negros  declarados  a

Funda§ao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (lBGE)

ESTRATEGIAS:

8.1   Buscar  parcerias  em  programas,  que  contemplem  o  desenvolvimento  de

tecnologias      para      corregao     de     fluxo,      acompanhamento      pedag6gico

individualizado,  recuperagao e progressao  parcial,  priorizando estudantes  com

rendimento   escolar   defasado   e   a   produgao   de   livros   e   outros   materiais

didaticos adequados as caracterfsticas e realidade sociocultural dos segmentos

populacionais considerados.

8.2  Garantir a  oferta  do  Ensino  Fundamental  e  M6dio  em  parceria  com  a  rede

estadual   de   ensino   com   qualificagao   social   e   profissional   aos   segmentos

sociais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade/ano,

associada  a outras estrat6gias que garantam a continuidade da escolarizagao,

ap6s a alfabetizagao inicial.

8.3  Promover,  em  parceria  com  as  areas  de  sadde  e  assistencia  social,  o

acompanhamento  e  monitoramento  de  acesso  a  escola  especifica  para  os

segmentos  populacionais  considerados,  identificando  motivos  de  ausencia  e

baixa  frequencia,   estabelecendo  em   regime  de  colaboragao  a   garantia  de
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frequencia  e  apoio  a  aprendizagem,  de  maneira  a  estimular  a  ampliagao  do

atendimento desses estudantes na rede pdblica regular de ensino.

8.4   Promover   busca   ativa   de   jovens   fora   da   escola   pertencentes   aos

segmentos   populacionais   considerados,    em    parceria   com    as   areas   de

assistencia social, satide e protegao a juventude.
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deste  PME,  erradicar  o  analfabetismo  absoluto  e  reduzir  em

500/a a taxa de analfabetismo funcional.

ESTRATEGIAS:

9.1  Assegurar a oferta gratuita da Educagao de Jovens, Adultos e ldosos como

direito  humano,  a  todos  os  que  nao  tiveram  acesso  a  Educagao  Basica  na

idade pr6pria.

9.2   Elaborar  e  executar  urn  plano  de  agao  integrado  de  alfabetizagao  em

parceria com entidades governamentais e nao governamentais no municipio.

9.3 Criar condig6es para a implantagao de turmas da EJA no diurno e noturno

visando  a  inclusao  e  o  atendimento  das  necessidades  dos jovens,  adult.s  e

idosos.

9.4-Realizar diagn6stico, em todo o municipio em parceria,  para detectarjovens

e adultos com  Ensino  Fundamental e  Media  incompletos,  a tim  de  identificar a

demanda ativa por vagas na Educagao de Jovens, Adultos e ldosos.

9.5 Realizar chamada ptiblica anualmente para Educaeao de Jovens, Adultos e

ldosos,    promovendo-se   busca   ativa   em    regime   de   colaboragao   com   a

Secretaria  Municipal  de Assistencia  Social,  Secretaria  Municipal  de  Sadde  em

parceria com organizag6es da sociedade civil.

9.6 0ficializar parcerias federal e estadual, para o atendimento ao estudante da

educagao  de  jovens  e  adultos  por  meio  de  programas  suplementares  de

transporfe, alimentagao e outros.

9.7   lmplantar  e  fomentar  as  tecnologias   educacionais  e   de   inovagao  das

praticas  pedag6gicas,  que  assegurem  a  alfabetizagao,  a  partir  de  realidades

diferenciadas  do  ponto  de  vista  linguistico  que  favoregam  a  melhoria  do  fluxo
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escolar  e  as  aprendizagens  dos  alunos,   segundo  as  diversas  abordagens

metodol6gicas.

9.8  Garantir  o  acesso  aos  exames  de  certificagao  de  conclusao  do  Ensino

Fundamental e M6dio aos jovens, adultos e idosos.

9.9  Desenvolver  e  garantir  politicas  para  os  educadores  e  educandos  da

modalidade   EJA,   visando   o   aperfeigoamento   da   pfatica   pedag6gica   que

possibilite a construgao de  novas estrategias de ensino e  uso das tecnologias

da informagao.

10:  Oferecer,  no  minimo,  25%  das  matriculas  de educacao de

jovens  e  adultos  na  forma  integrada  a  educa§ao  profissional,
mos ensinos fundamental e m6dio.

ESTRATEGIAS:

10.1  Realizar,  anualmente,  em regime de colabora9ao com a Diretoria Regional

de  Educagao -ORE,  a  chamada  pdblica  da  populaeao de  15  a  24  anos que

necessita    iniciar   ou    concluir   sua   escolarizagao    nas    etapas    de    Ensino

Fundamental e Medio.

10.2   Garantir   o   acesso   e   permanencia   a   estudantes   da   EJA   no   Ensino

Fundamental e M6dio, em regime de colaboragao.

10.3  Promover  a  integragao  da  EJA  com  politicas  de  sadde,  trabalho,  meio

ambiente,  cultura,  lazer  e  esporte,  entre  outros  na  perspectiva  da  formaeao

integral dos cidadaos.

10.4 Acompanhar e  monitorar o  acesso,  a frequencia  e o  aproveitamento dos

jovens beneficiarios de programas de transferencia de renda.

10.5  Implantar e  estimular a  diversificagao  curricular da  Educagao  de  Jovens,

Adultos,  articulando  a  formaeao  a  preparagao  para  o  mundo  do  trabalho  e

estabelecendo  inter-relaeao  entre  teoria  e  pratica,  nos  eixos  da  ciencia,  do

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

e o espago pedag6gico adequados as caracteristicas desses alunos.
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10.6 lmplementar formas de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos

trabalhadores, a serem considerados na articulaeao curricular dos cursos de

formagao inicial e continuada.

10.7 lmplantagao do Ensino T6cnico de acordo com a realjdade dos alunos,

juntamente com o EJA,  para o termino do Ensino Medio, para que o aluno

tenha acesso ao mercado de trabalho.

META   11:   Triplicar   as   matriculas   da   educagao   profissional

t6cnica  de  nivel  m6dio,  assegurando  a  qualidade  da  oferta  e

pelo memos 50% da expansao no segmento ptlblico.

ESTRATEGIAS:

11.1   Firmar  parcerias  na  oferta  de  educagao  profissional  de  nivel  medio  na

modalidade de educa?ao  a distancia  utilizando  a  mediagao tecnol6gica,  com  a

finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso a educaeao profissional

pdblica e gratuita.

11.2  Estimular o esfagio  na  educagao  profissional t6cnica  de  nivel  m6dio  e do

ensino  medio  regular,   preservando-se  seu  carater  pedag6gico  integrado  ao

itinerario formativo  do  aluno,  visando  a  formagao de  qualificag6es  pr6prias  da

atividade profissional.

11.3  Garantir  as  condig6es  necessarias  a  permanencia  dos  estudantes  e  a

conclusao dos cursos tecnicos de nivel medio.

META   12:   Elevar   a   taxa   bruta   de   matricula   na   educagao

superior para 50% e a taxa liquida para 33% da populagao de 18

a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e expansao para

pelo memos, 40% das novas matriculas, no segmento pdblico.
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ESTRATEGIAS:

12.1  Mapear a demanda e buscar parcerias para formagao de pessoal de nivel

superior  considerando  as  necessidades  do  desenvolvimento  do  municipio,  a

inovagao tecnol6gica e a melhoria da qualidade da educagao basica.

12.2  Garantir  a  continuidade  e  ampliagao  da  oferta  de  vagas  na  Educagao

Superior   por   meio   da    implantagao   de   cursos   de   graduaeao   presencial,

semipresencial e a distancia considerando as necessidades locals.

Meta    13:    Elevar   a   qualidade   da   educagao   superior   pela

ampliacao   da   propor9ao   de   mestres   e   doutores   do   corpo

docente   em   efetivo   exercicio   no   conjunto   do   sistema   de

educaeao superior para 75% sendo, do total, no minimo 35% de

doutores.

ESTRATEGIAS:

13.1   Divulgar  as  politicas  de  comunicaeao  estabelecidas  atraves  das  ag6es

internas  e externas das  lES,  potencializando  meios  e formas  de  socializar os

saberes  e fazeres  produzidos  nas  ag6es de  pesquisa,  ensino  e extensao dos

professores mestres e doutores.

Meta  14:  Elevar gradualmente o  ndmero de matriculas  na  p6s-

graduagao stricto sensu, de modo a atingir a titulaeao anual de
mestres e 25 doutores.
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ESTRATEGIAS:

14.1  Articular com  o  Estado do Tocantins,  a  oferta,  na  regiao  de  Sandolandia,

de  cursos  de  p6s-graduagao,  lato  e  stricto sensu,  para  atender as  demandas

dos professores da Educagao Basica.

14.2  Viabilizar  politica  de  formagao  continuada,  p6s-graduagao  lato  e  stricto

sensu  para  os  profissionais  da  educagao:  professores,  especialistas,  agentes

administrativos, auxiliares de servigos gerais, vigilantes,  merendeiras.

14.3  Estimular os  profissionais da educagao na participaeao de cursos de  p6s-

graduagao lato sensu e stricto sensu, atraves de divulgag6es de cursos.

14.4  Articular junto  ao  governo  federal  e  estadual  o  financiamento  nos  campi

universitarios  da  UFT  para  oferta  de  cursos  de  graduaeao  e  p6s-graduacao:

especializagao, mestrado e doutorado aos profissionais da educagao.

IV[eta  15:  Garantir,  em  regime de  co]abora€ao  entre  a  Uniao,  o

Estado,  o  Distrito  Federal  e o  municipio,  no  prazo  de vigencia

deste     PME,     politica     de     formaeao     e     valorizacao     dos

profissionais    da    educaeao,    assegurando    que    todos    os

professores da Educaeao Basica possuam formagao especifica
de  nive[  superior,  obtida  em  curso  de  licenciatura  na  area  de

conhecimento em que atuam.

ESTRATEGIAS:

15.1  Apoiar  programa  de  iniciagao  a  docencia  a  estudantes  matriculados  em

cursos  de  licenciatura  plena,  a  fim  de  aprimorar  a  formaeao  de  profissionais

para atuarem no magisterio da Educagao Basica de acordo com a necessidade

por area de conhecjmento.
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15.2 Estabelecer ag6es especificamente voltadas para a promogao,  prevengao,

atengao  e  atendimento  a  sadde  e  integridade  fisica,  mental  e  emocional  dos

profissionais   da   educagao,   como   condigao   para   a   melhoria   da   qualidade

educacional.

15.3  Definir  e  implementar,  em  regime  de  colaboragao,  politica  de  formaeao

continuada dos  profissionais da educagao  pautada  pelos prjncipios e diretrizes

estadual e nacional.

15.4  Garantir cursos de formagao  para  profissionais da educagao,  de  modo a

garantir  a  elaboragao  de  propostas  pedag6gicas  capazes  de  incorporar  os

avangos de pesquisas ligadas ao processo de alfabetizagao no atendimento da

populaeao de ate oito anos.

15.5  lmplantar salas de  recursos  multifuncionais e assegurar a formagao  inicial

e continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas

escolas.

15.6  Prover e  ampliar a  oferta  de  concurso  pdblico  e  garantir a  nomeagao  de

profissionais da educacao para atuarem em sala de aula, bibliotecas escolares,

secretarias,  os  ASGS  e  quadro  administrativos,  atendendo  as  determinag6es

legais para provimento de cargos e carreiras.

15.7   Garantir   tempo   disponivel   para   preparagao   das   aulas,   corregao   de

atividades   disponibilizando   espago   fisico   apropriado   com   salas   de   estudo,

recursos didaticos apropriados,  biblioteca e acompanhamento profissional  para

apoio sistematico da pratica educativa.

15.8  Contemplar e ampliar na  infraestrutura existente das escolas espaaps de

convivencia   adequada   para  os  trabalhadores  da  educagao  equipados  com

recursos tecnol6gicos e acesso a /r)femef.

15.9   lmplementar   politicas   de   valorizagao   profissional   especificas   para   os

especialistas em  educa9ao  contemplando a formagao  continuada  e condig6es

de trabalho.

15.10   Instituir,   em   regime   de   colaboragao,   forma   de   registro   de   projetos

desenvolvidos  nas  escolas,  para  incentivo  a  quem  desenvolveu  os  projetos,

pesquisas,   publicag6es   no   sentido  de   validar  e  valorizar  as   produe6es   do

profissional.

prLc-



15.11  Apoiar o processo de expansao das universidades ptlblicas em  parcerias

Estadual   e   Federal,   para   formagao   dos   profissionais   de   acordo   com   a

necessidade.

15.12 Estabelecer parceria com o governo estadual e federal a fim de garantir a

oferta  de  cursos  de  graduaeao  e  p6s-graduagao:  especializaeao,  mestrado  e

doutorado aos profissionais da educagao, em parceria com as lES pdblicas.

META  16:   Formar  em   nivel   de  p6s-graduacao,   de  50%   dos

professores da educagao  basica,  ate o  t]ltimo ano de vigencia
deste PME, e garantir a todos profissionais da educacao basica

formaeao continuada em sua area de atua€ao, considerando as

necessidades,  demandas e contextualizag6es dos sistemas de

ensino.

ESTRATEGIAS:

16.1   Estimular  e  apoiar  na  formagao  de  p6s-graduagao  de  professores  da

educagao basica.

16.2   Estabelecer   parcerias   com    lnstituigao   de   Ensino   Superior   -    IES   e

processos  de  certificagao  das  atividades  formativas  para  os  profissionais  da

Educagao Basica e suas Modalidades.

META  17:  Valorizar  os  profissionais  do  magist6rio  das  redes

pdblicas  da  educagao  basica,  a  fim  de  equiparar  a  1000/o,  a

partir da vigencia deste plano, ao maior salario vigente no pals,
dos demais profissionais com escolaridade equivalente.
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ESTRATEGIAS:

17.1  Atualizar o  Plano de Cargos e Carreira do municipio.

17.2  Assegurar   recursos   financeiros   para   valorizagao   dos   profissionais   da

educagao da rede pdblica municipal de ensino.

17.3  Garantir  o  cumprimento  de  1/3  da  jornada  de  trabalho  extraclasse  para

formagao,  estudos,   planejamento,   avaljag6es  e  outros,  dos  profissionais  do

magist6rio da rede pdblica municipal de ensino de Sandolandia.

17.4  Dar  suporte  a  comissao  municipal  permanente  para  subsidiar  os  6rgaos

competentes na elaboragao,  implantagao e implementagao do respectivo  plano

de carrejra.

META  18:  Assegurar,  no  prazo  de  dois  anos,  a  atualizaeao  e

implantaeao   do   plano   de  carreira   para   os   profissionais   da

Educacao    Basica    pdblica    do    municipio    e    tomar    como

refer6ncia o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em  lei

federal,   nos   termos   do   inciso  Vlll   do  art.   206   Constituigao

Federal.

ESTRATEGIAS:

18.1   Reformular  e  cumprir  a  progressao  horizontal  e  vertical  no  processo  de

valorizagao do profissional de educagao.

18.2  Estruturar,  os  cargos  dos  profissionais  da  educagao  nao  docentes  para

que sejam de provimento efetivo e estejam em exercicio nas redes escolares a

que se encontrem vinculados.

18.3  lmplantar,  na  rede  pdblica  municipal  de  ensino  o  acompanhamento  dos

profissionais      iniciantes,      supervisionados      por     equipe     de     profissionais

experientes,  a  fim  de  fundamentar,  com  base  em  avaliaeao  documentada,  a

decisao  pela  efetivagao  ap6s  o  estagio  probat6rio  e  oferecer,  durante  este

periodo,   curso   de   aprofundamento   de   estudos   na   area   de   atuagao,   com
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destaque  para  os  conteddos  a  serem  ensinados  por  cada  professor  e  as

metodologias de ensino de cada disciplina;

18.4 Garantir,  no  Plano de Cargos e Carreira dos profissionais da educagao do

municipio,   incentivos   para   qualificagao   profissional,    inclusive   em   nivel   de

especializagao, mestrado e doutorado.

18.5  lnstituir  criterios  tecnicos  e  legais  para  a  transfetencia  ou  permuta  de

professores observando a posigao do professor remanejado ou transferido.

18.6   lmplantar   e   implementar   uma   politica   de   recursos   humanos   para   os

profissionais  da  educagao,  objetivando  adequar  os  processos  de  atualizagao

dos profissionais ao desempenho das fune6es nos locals de trabalho.

META 19: Assegurar condig6es,  no prazo de dois anos,  para a

efetivacao  da  gestao  democratica  da  educa§ao,  associada  a

crit6rios t6cnicos de m6rito e desempenho e a consulta pdblica

a   comunidade   escolar,   no   ambito   das   escolas   pdblicas,

prevendo recursos e apoio t6cnico da Uniao para tanto.

ESTRATEGIAS:

19.1  Estabelecer cooperagao tecnica  com  o  Estado,  definida  por  instrumentos

legais,   como  convenios  que  explicitem  claramente  os  objetivos  comuns  no

atendimento da escolarizagao basica,  na sua universalizagao,  na qualidade do

ensino e na gestao democratica.

19.2   Garantjr   representagao   paritaria   (movimentos   sociais   e   governo)   nas

discuss6es    decis6rias    de    politicas    pdblicas    educacionais    do    municipjo,

reconhecendo  a  pluralidade  de  saberes  de  modo  a  refletir  a  diversidade  dos

agentes e sujeitos politicos do campo educacional.

19.3    Criar    e/ou    consolidar    f6runs    consultivos    e    deliberativos    para    o

fortalecimento  do  conselho  municipal  de  educa9ao,  conselhos  escolares  ou

equivalentes,   conselhos  de  acompanhamento  e  controle  do   FUNDEB  e  da
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Alimentagao   Escolar,   com   representaeao   dos   setores   envolvidos   com   a

educacao e com as instituig6es educativas.

19.4 Ampliar o fortalecimento dos 6rgaos democraticos das escolas: conselhos

escolares,  gfemios estudantis  ou  outra forma  de  organizagao dos estudantes,

conselhos  municipais  de  educaeao,  criando  estruturas  para  o  funcionamento,

bern como, o incentivo a formagao de liderangas, por meio de cursos.

19.5 Criar as condig6es efetivas de participagao da comunidade escolar e local

na elaboragao dos  Projetos  Politico-Pedag6gicos,  curriculos escolares,  planos

de   gestao   escolar   e   regimentos   escolares,   estabelecendo   cronograma   e

materiais  destinados a  essas atividades  que  envolvem  a  Secretaria  Municipal

de Educagao e as escolas.

19.6 Garantir formagao continuada sobre as dimens6es financeira,  pedag6gica,

fiscal   e   contabil,   institucional   e   administrativa   para   professores,   gestores,

supervisores  escolares  e  demais  profissionais  da  escola,  a  fim  de  garantir  a

efetivagao da gestao democratica na rede municipal.

19.7   Promover  a   gestao   democratica   no   sistema   de   ensino   por   meio   de

mecanismos   que   garantam   a   participagao   dos   profissionais   da   educagao,

familiares,  estudantes  e  comunidade  local  no  diagn6stico  da  escola,  proj.eto

politico     pedag6gico,      plano     de     aplicagao,     prestagao     de     contas     e

acompanhamento dos financiamentos e programas destinados as escolas.

19.8   Garantir  o  funcionamento  do  mecanismo  de  gestao  democfatica   nas

escolas de educagao basica.

19.9 Fortalecer a gesfao escolar com aporte t6cnico e formativo nas dimens6es

pedag6gica,   administrativa   e  financeira,   para   que   possa   gerir,   a   partir  de

planejamento    estrategico,    recursos    financeiros    da    escola,    garantindo    a

participaeao   da   comunidade  escolar   na   definieao   das   ag6es   do   plano   de

aplicagao dos recursos e no controle social,  visando a efetivo desenvolvimento

da gestao democratica.

19.10   Fortalecer  a  gesfao  democfatica  nas  escolas  pdblicas  que  atendem

jovens e adultos, a partir da realizagao de assembleias escolares e a produgao

de documentos normativos para as atividades escolares, bern como, criando as

condig6es para participagao em conselhos escolares ou similares.
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META 20: Ampliar o investimento ptlblico em educagao ptlblica

de  forma  a  atingir,  no  minimo,  o  patamar  de  7°/o  do  Produto

lnterno Bruto (PIB) do pals no quinto ano de vigencia desta Lei

e no minimo a equivalente a 10% do PIB ao final do decenio.

ESTRATEGIAS:

20.1 Assegurar a aplicagao corretamente dos recursos da educaeao, prestando

conta  para  os  devidos  6rgaos  fiscalizadores,  tornando  ptlblica  e  transparente

as receitas e despesas dos recursos da educaeao.

20.2  lmplementar politica  de financiamento,  em  regime de  colaboragao  com  a

Uniao  e  Es{ado,  para  ag6es  de  solugao  de  problemas  do  transporte  escolar,

enfrentados, em relaeao ao gerenciamento e pagamento de despesas.

20.3 Aplicar os recursos financeiros permanentes e sustentaveis para todos os

niveis, em construgao e ampliagao de sala de professores e de aula, fortalecer

o    aprendizado    do    educando,    com    acompanhamento    de    profissionais

(psic6logos,  assistente social e nutricionista etc.) e formaeao para profissionais

trabalharem  com   criangas  especiais,   garantindo  tambem  a  valorizagao  dos

profissionais   em   etapas   e   modalidades   da   educaeao,   observando-se   as

politicas   de   colaboragao   entre   o   estado   e   o   municipio,   em   especial   as

decorrentes   do   FUNDEB   (art.   60   do  Ato   das   Disposig6es   Constitucionais

Transit6rias)  e  do  artigo  75  §  1°  da  LDB  (Lei  n°  9.394,  de  1996),  que trata  da

capacidade  de  atendimento  e  do  esfor0o  fiscal  de  cada  ente  federado,  para

atender suas demandas educacionais a luz do padrao de qualidade nacional.

20.4   Fortalecer  os   Conselhos   de   Fiscalizagao  dos   Recursos   destinados  a

Educagao.
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5. AVALIACA0 E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL
DE EDUCACAO DE SANDOLANDIA.

As   Metas   aqui   previstas,   muitas   dependem   de   iniciativa   do   Poder

Executivo  Municipal,  entretanto,  existem  metas  que  exigem  a  cooperagao  dos

Governos  Estadual  e  Federal  para  serem  executadas,  seja  porque  envolvem

recursos  de  que  o  Municipio  nao  disp6e  ou  pelos  limites  do  poder atribuido  a

sua atuacao no setor educacional.

0  PME devera ter a  aprovaeao  da  Camara  Municipal  de  Sandolandia e,

a     partir     dessa     aprovagao,     sera     necessario     obter     mecanismos     de

acompanhamento,       monitoramento       e      avaliagao       que       garantifao      a

desenvolvimento das Metas estabelecidas, ao longo de dez anos.

0  processo de avaliagao tera com  base a analise sistematica e objetiva

dos   resultados   alcangados   no   Plano,   buscando  comprovar  sua   relevancia,

coefencia e impacto na educagao e nas pessoas envolvidas nela. A sistematica

de acompanhamento e  monitoramento deste  Plano devefa conter informag6es

qualitativas     e     quantitativas     integradas     que     permitam     a     melhoria     do

gerenciamento,   possibilitando  o  replanejamento  e  as  medidas  corretivas  no

decorrer   do   tempo,   garantindo   dessa   forma,   o   cumprimento   das   Metas

construidas nesse PME.  Os principais criterios de avaliagao serao:

Eficacia:   cumprimento  e   alcance  dos   objetivos   propostos,   respondendo  a

questao: Fizemos o que dissemos que iamos fazer?

Eficiencia:  uso  otimizado,  com  economia  e  qualidade,  dos  bens  e  recursos

empregados na execueao das ag6es,  respondendo a questao:  Estamos usando

os recursos da melhor maneira possivel?

Efetividade:  o  alcance  dos  resultados  e  impactos esperados,  respondendo a

questao:  Que diferenpe o Plano faz?

0  PME,  sendo  uma  legislagao,  amparada  pela  Constituigao  Federal,  precisa

ser  efetivado  atrav6s  da   populagao,   legisladores  e  executores.   Lembrando

sempre,    que    urn    dos    melhores    mecanismos    de    acompanhamento    e

monitoramento das ag6es 6  a  pr6pria  sociedade,  por meio da organizagao de

seus  atores:   as   organizag6es  estudantis  e  os  pais,   o   Ministerio   Pdblico,   o
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Conselho  de  Controle  e  Acompanhamento  Social,  o  Conselho  Municipal  dos

Direitos  da  Crianga  e  do  Adolescente  e  o  Conselho  Tutelar.  Pofem,  como  6

necessario estabelecer os  responsaveis diretos pela avaliagao,  os quais serao

sempre a SME e a Camara  Municipal,  o Conselho Municipal de Educagao e o

Conselho  do  FUNDEB.  A  SME  sera  a  responsavel  direta  para  elaboragao  e

utilizagao dos instrumentos de controle anual para verificar se cada meta foi, ou

nao, atingida, por isso, em carater permanente, sera criado:

1.  Formagao da equipe de avaliagao.

2. Definigao do escopo e foco da avaliagao.

3.  Elaboraeao e teste dos instrumentos.

4,  Elaboragao de relat6rio de avaliagao.

Caso  alguma  meta  nao  seja  alcangada  ou  alguma  agao  nao  implementada,

decis6es serao replanejadas, ap6s estudos e analise das causas do sucesso e

insucesso.

A   exemplo   do   Plano   Nacional   de   Educagao,   este   PME   previne   a

possibilidade de adaptag6es e medidas corretivas quando as novas exigencias

aparecerem,   desde  que  fundamentadas  e  em   conformidade  com   o   Plano

Nacional  de  Educaeao  -  PNE.  No  prazo  de  quatro  anos,  deve  ser  feita  a

adequagao deste Plano.
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