
PREFEITURA DE

MOG1 DAS CRUZES

LEI N7279 DE 5 DE MAIO DE 2017

Aprova o Plano Municipal de Educaçªo de

Mogi das Cruzes PME para o biŒnio de

20172018 e dÆ outras providŒncias

O PREFEITO DO MUNIC˝PIO DE MOGI DAS CRUZES

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a

seguinte lei

Art 1 Fica aprovado o Plano Municipal de Educaçªo para o

biŒnio 20172018 composto por 26 vinte e seis laudas elaborado pelo Conselho

Municipal de Educaçªo nos termos do artigo 204 da Lei Orgânica do Município de

Mogi das Cruzes na forma do Anexo œnico que fica fazendo parte integrante da

presente lei com vistas ao cumprimento do disposto no inciso I do artigo 11 da Lei

Federal n9394 de 20 de dezembro de 1996

ParÆgrafo œnico O Plano Municipal de Educaçªo PME estÆ em

consonância com as diretrizes metas e estratØgias do Plano Nacional de Educaçªo
PNE aprovado pela Lei Federal n 13005 de 25 de junho de 2014 e o Plano Estadual

de Educaçªo PEE aprovado pela Lei Estadualn16279 de 8 de julho de 2016

Art2 Sªo diretrizes do PME

I erradicaçªo do analfabetismo
II universalizaçªo do atendimento escolar
III superaçªo das desigualdades educacionais com Œnfase na

promoçªo da cidadania e na erradicaçªo de todas as formas de discriminaçªo
IV melhoria da qualidade social da educaçªo com vistas à

educaçªo integral
V formaçªo para o trabalho e para a cidadania com Œnfase nos

princípios Øticos em que se fundamenta a sociedade e no fortalecimento das relaçıes
familiares

VI promoçªo do princípio da gestªo democrÆtica da educaçªo
pœblica

VII promoçªo humanística cultural científica e tecnológica do

Município
VIII valorizaçªo dos as profissionais de educaçªo
IX difusªo dos princípios de equidade e do respeito à dignidade

da pessoa humana

Art Y As metas e estratØgias constantes no Anexo œnico desta

lei serªo cumpridas na vigŒncia do PME observados os prazos previstos para a

respectiva consecuçªo

A O monitoramento da execuçªo do PME e do cumprimento
de suas metas por cio avaliaçıes periódicas serÆ realizado pelas seguintes
instâncias
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I Secretaria Municipal de Educaçªo SME
II Conselho Municipal de Educaçªo CME
III Conselho de Alimentaçªo Escolar CAE
IV Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

Manutençªo e Desenvolvimento da Educaçªo BÆsica e de Valorizaçªo dos Profissionais

da Educaçªo CACS FUNDEB
V Grupo Articulador de Fortalecimento dos Conselhos Escolares

t de Mogi das Cruzes GAFCEM
VI Comissªo de Educaçªo da Câmara Municipal de Vereadores

V Compete às instâncias referidas nos incisos IaVI deste artigo

I divulgar os resultados do monitoramento e das avaliaçıes nos

respectivos sítios institucionais da internet
II analisar e propor políticas pœblicas de âmbito municipal para

assegurar a implementaçªo das estratØgias e o cumprimento das metas
III analisar e propor a ampliaçªo progressiva do investimento

pœblico em educaçªo para atender às necessidades financeiras que permitam o

cumprimento das demais metas deste PME
IV avaliar a execuçªo das metas e estratØgias do PME e subsidiar

a elaboraçªo do Plano Municipal de Educaçªo para o biŒnio subsequente

2 Durante o período de vigŒncia deste PME o Conselho

Municipal de Educaçªo em parceria com a Secretaria Municipal de Educaçªo
constituirÆ um Fórum Permanente de Discussªo por meiodeComunidade Virtual para

seu acompanhamento e avaliaçªo integrando neste Fórum representantes do GAFCEM
CMECACSFUNDEB e CAE assim como demais Conselhos devidamente instituídos

pelo Município e envolvidos na construçªo participativa da Educaçªo

Art 5 Fica assegurado o regime de colaboraçªo entre o

Município o Estado e a Uniªo para a consecuçªo das metas deste PME e a

implementaçªo das estratØgias aserem realizadas

ParÆgrafo œnico O Sistema Municipal de Ensino deverÆ prever
mecanismos de acompanhamento para consecuçªo das metas e para o desenvolvimento

dos mecanismos de colaboraçªo e cooperaçªo definidos nesta lei

Art 6 Para garantir a equidade educacional o Município por
meio dos entes federados das redes municipal e estadual deverÆ considerar o

atendimento às necessidades específicas da Educaçªo Especial assegurando um sistema
inclusivo em todos os níveis etapas modalidades

Art 7 O Plano Municipal de Educaçªo do Município de Mogi das
Cruzes abrangerÆ prio ariamente o Sistema Municipal de Ensino definindo metas e

estratØgias que atend às cumbŒncias que lhe forem destinadas por lei
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Art 8 O Plano Plurianual as diretrizes orçamentÆrias e os

orçamentos anuais do Município deverªo ser formulados de modo a assegurar a

consignaçªo de dotaçıes orçamentÆri s compatíveis com as diretrizes metas e

estratØgias do PME a fim de viabilizar s aplena execuçªo

ParÆgrafo œnico Os investimentos em educaçªo pœblica
representarªo atØ o final do biŒnio 25 vinte e cinco por cento da receita do

Município que serªo destinados à qualificaçªo e remuneraçªo do pessoal docente e dos

demais profissionais da educaçªo pœblica despesas de manutençªo construçªo e

conservaçªo de instalaçıes e equipamentos necessÆrios ao ensino como tambØm à

aquisiçªo de material didÆticoescolar alimentaçªo transporte escolar e uniforme e

complementarªo os recursos financeiros com acolaboraçªo dos entes federados

Art 9 AtØ o final do segundo semestre do segundo ano de

vigŒncia deste PME o Poder Executivo encaminharÆ à Câmara Municipal de Mogi das

Cruzes sem prejuízo das prerrogativas deste Poder o projeto de lei referente ao Plano

Municipal de Educaçªo a vigorar no período subsequente que incluirÆ diagnóstico
diretrizes metas e estratØgias para o próximo biŒnio

Art 10 O Conselho Municipal de Educaçªo em parceria com a

Secretaria de Educaçªo coordena o processo de elaboraçªo da proposta de PME que

deverÆ ser realizado com ampla participaçªo de representantes da comunidade
educacional e da sociedade civil e posteriormente encaminhar tal proposta pelo Poder

Executivo

ParÆgrafo œnico SerÆ assegurada a participaçªo das famílias no

acompanhamento da execuçªo das metas e estratØgias do PME nas instâncias dos

Conselhos de Escola e demais colegiados na forma da lei

Art 11 Esta lei entrarÆ emvigor na data de sua publicaçªo

FEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 5 de

maio de 2017 56 a F daçªo d Cida s

MARCUS MELO

Prefeito Municipal

Juliana de Pa a Guedes e Melo Santos Soares
Se etÆria de Educaçªo retÆrio de Governo

Registrada na Secretaria de Governo Departamento e

Administraçªo e publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 5 de maio
de 2017 Acesso pelo sitewwwmogidascruzes spgov br

SGorrod
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Plano Municipal de Educaçªo d o I as rezes

201712018

Meta 1 Nacional Universalizar atØ 2018 a educaçªo infantil na prØescola para as

crianças de 4 quatro a 5 cinco arcos de idade e ampliar a oferta de educaçªo infantil em

creches de forma a atender no mínimo Sal cinquenta per cento das crianças de atØ 3

trŒs anus atØ o final da vigŒncia do PNE
r

Meta 1 ˚l Dar continuidade ª universalizaçªo a educaçªo infantil na prØescola
para as crianças de 4 quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educaçªo
infantil em creches de forma a atender no mínimo 53 das crianças e atØ s trŒs anos

atØ o final da vigŒncia deste pME

EstratØgias

11 Ampliar estudos sobre a qualidade ria Educaçªo Infantil oferecida nas Escolas

Municipais e Creches Subvencionadas
12 Promover a participaçªo da família e da comunidade visando açıes articuladas de

atendimento à criança
13 Realizar periodicamente o Censo ria Educaçªo Infantil Municipal visando detectar

demanda por escolas de Educaçªo Infantil nas diferentes regiıes do Município
L4 Construir gradativamente os prØdios para abrigar as novas unidades escolares de

Educaçªo Infantil ruas locais assinalados peio Censo Municipal
15 Dar continuidade Æs adequaçıes e acordo corri o padrıes e infraestrutura das

unidades escalares de Educaçªo Infantil d acordo corri o Planta de Cestªo das

Escolas
16 Autorizar e supervisionar o funcionamento das instituiçıes privadas e conveniadas

que atendam aos padrıes bÆsicos toe infraestrutura estabelecidas para o Município
de acordo com a legislaçªo vigente

17 Ampliar o nœmero de horas na pr escola cora o objetivo de oferecer oficinas de

arte mœsica dança e dentais atividades que colaboram para o desenvolvimento e

proteçªo criança
18 Criar mecanismos e consulta pœblica pelas famílias sobre a classificaçªo dos

inscritos no Cadastro Municipal unificado CMU
19 Manter o programa de provimento de materiais equipamentos nobiliÆrios para as

a
unidades escolares municipais e creches subvencionadas garantido a qualidade e a

reposiçªo conforme as necessidades apontadas
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110 Garantir o padrªo de merenda escolar oferecida nas unidades escolares municipais e

creches subvencionadas
111 Assegurar para todos os profissionais a Educaçªo infantil formaçªo continuada
112 Ampliar e fortalecer as açıes de atendimento ª Educaçªo Inclusiva
111 Criar um programa d acompanhamento para garantir o direito ª educaçªo s

crianças em idade escolar que se encontram era situaçªo de risco e vulnerabilidade

social assegurando e promovendo açıes articuladas entre as Secretarias Municipais
de Educaçªo Saœde AssistŒncia Social Cultura Esporte e demais equipamentos
que compıem o Sistema de Garantia das Direitos d Criança e do Adolescente

114 Realizar a cada dois anos nas unidades escalares e Educaçªo Infantil Municipal e

Creches Subvencionadas avaliaçªo externa objetivando a verificaçªo dos padrıes de

qualidade social por meio e contrataçªo de empresa especializada na Ærea
115 Promove e ampliar estudos sobre o d talhamento do custoqualidade na Educaçªo

Infantil de acordo core os dados de referŒncia nacional
116 Construir indicadores de qualidade de atendimento na Educaçªo Infantil a partir do

Estatuto da Criança e o Adolescente ECA e derruis legislaçıes que considerem os

direitos fundamentais das crianças
117 Prever e assegurar recursos para favorecer a ampliaçªo o universo cultural das

crianças da Educaçªo Infantil Municipal e Creches Subvencionadas
118 Criar e divulgar canais de ouvidoria no intuito de fortalecer a relaçªo família escola e

˙ comunidade visando ao alcance de um atendimento com maior qualidade social
119 Adequar ampliar e avaliar as condiçıes dos prØdios de Educaçªo Infantil reais

ti

antigos de acordo com os padrıes mínimos e infraestrutura e acessibilidade
priorizando as unidades escolares com maior necessidade e as que foram afetadas

por situaçıes de calamidade
120 Promover estudos para ampliaçªo do processo de Cadastro Municipal Unificado nas

unidades escolares de Educaçªo Infantil Municipal e Creches Subvencionadas
considerando a obrigatoriedade de atendimento às crianças a parti e 04 anos

121 Utilizar os dados da Fundaçªo SEADE e possível Censo Municipal para garantir o

atendimento de 53 de crianças d 0 a 3 anos e 100a na faixa etÆria de 4 a

anos atØ 2018
122 Atualizar o inventÆrio dos recursos materiais mobiliÆrios e equipamentos existentes

em cada unidade escolar com o objetivo de analisar as condiçıes tísicas de

conservaçªo que garantam o trabalho pedagógico condiçıes de ensino

funcionamento
123 Promover a continuidade do Programa de TransferŒncia de Decursos Financeiros

PTRF para as Associaçıes d Pais e Mestres APMs das Escolas Municipais
reavaliando a necessidade de aumentar o valor repassado

124 Agilizar os processos de autorizaçªo de funcionamento das unidades escolares de

Educaçªo Infantil e aprimorar as açıes de monitoramento
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125 Garantir assessoria Æs Escolas Municipais e Creches Subvencionadas por meie e

apoio a equipe de Supervisªo e Ensino e Departamento Pedagógico objetivando a

construçªo do Plano de Gestªo da Escola
126 Ampliar o fornecimento dos gŒneros e merenda escolar as Credes Subvencionadas

e dar continuidade a sua fiscalizaçªo
127 Participar de Programas que visem à qualificaçªo profissional
128 Manter o Programa de Formaçªo Continuada para o uso da Tecnologia Educacional
129 Estabelecer programas e apoia pedagógico ampliando os jÆ existentes tanto nas

m

Escalas Municipais quanto nas Creches Subvencionadas
13g Dar continuidade às discussıes sobre a ampliaçªo das foras oferecidas a Educaçªo

Infantil considerando suas diversas implicaçıes
131 Articular parcerias entre as Secretarias de Educaçªo Saœde e AssistŒncia Social e de

mais serviços que constituem a Pede Sócio Assistencial e Sistema de Garantia de

Direitos da Criança e do Adolescente para que desta forma se ampliem as

discussıes sobre a melhoria do atendimento à criança na Educaçªo Infantil
132 Garantir e fomentar açıes que visem à Prevençªo da ViolŒncia DomØstica cora

programas de apoia dirigidas à família das crianças na faixa etÆria da Educaçªo
Infantil

133 Promover conferŒncias e fóruns visando ampliar o debate assim como fomentar as

discussıes referentes ao atendimento na Educaçªo Infantil envolvendo todos os

atores
134 Dar continuidade ao Programa e Expansªo e Creches em parceria cora a Governo

do Estado de Sªo Paulo Governo Federal ou por meio de recursos próprios

Y
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Meta 2 Nacional Universalizar o Ensino Fundamental de anos para toda a populaçªo
de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 5 dos alunos concluam essa etapa ria idade

recomendada atØ o œltimo ano e vigŒncia deste PrE

Meta 2 Mqniei Dar continuidade ª universalizaçªo do Ensino Fundamental e g anos

para toda a populaçªo e 6 a 1 anos e garantir que pelo menos 96dos alunos concluam

essa etapa na idade recomendada atØ o œltimo ano e vigŒncia deste PEIE

EstratØgias

21 Assegurar a continuidade a universalizaçªo do Ensino Fundamental e nove anos

para toda populaçªo e 06 seis a 14 quatorze anos considerando a

indissociabilidade entre acesso permanŒncia e qualidade da educaçªo escolar

oferecida
22 Assegurar uma escola e Ensino Fundamental democrÆtica e inclusiva pensada a

sua integridade garantindo que todas as crianças de seis anos ampliem seus

conhecinmentos habilidades competŒncias valores e atitudes que lhe permitam o

exercício pleno a cidadania independente de suas necessidades sociais e diferenças
culturais

23 Desenvolver formas alternativas a oferta o Ensino Fundamental para atender aos

filhos de profissionais que se dedicam a atividades de carÆter itinerant
24 Promover valorizar a qualificaçªo dos professores para uma açªo pedagógica

eficiente
2S Dar continuidade ao programa e atualizaçªo dos profissionais da educaçªo visando

sua total competŒncia para atuar com alunos o Ensino Fundamental inclusive para

professores de 60 a anos por meio de parcerias
26 Promover e estimular a formaçªo inicial e implementar açıes e formaçªo

continuada de professores para a alfabetizaçªo de crianças com o conhecimento d
novas Tecnologias Educacionais e prÆticas pedagógicas inovadoras

27 Ampliar e contribuir para a Inclusªo Digital dos profissionais do Ensino Fundamental

o acesso ao Programa racional de Formaçªo Continuada em Tecnologia Educacional
2 Dar continuidade ª ampliaçªo e reforma das Escolas Municipais
9 Dai continuidade ª adequaçªo do Casarªo localizado ª Rua Coronel Souza Franco

para destinÆlo às atividades e Educaçªo Patrimonial voltado ao enriquecimento
cultural dos alunos da rede pœblica privada e interessados

210 Implementar o Programa de implantaçªo e Salas de Recursos Multifuncionais em

parceria com o Governo Federal assegurando o Atendimento Educacional

Especializado complementar e suplementar na própria escala
211 implementar o Programa e abertura das escolas municipais aos fins de semana e

feriados
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212 Dar continuidade Æ oferta do Transporte Escolar para os alunos a rede municipal
nas Æreas rurais

213 Dar continuidade a melhoria da alimentaçªo escolar
214 Dar continuidade ao Programa de Construçªo e Movas Unidades Escolares por meio

e ConvØnios ou recursos próprios
215 Dar continuidade ao Programa e Municlpalizaçªo dos alunos o Ensino Fundamental

de 0 ao 511 ano

216 Dar continuidade Æs açıes de um trabalho educacional voltado ao atendimento a

diversidade contando com programas específicos de orientaçªo aos pais
qualificaçªo dos professores adaptaçªo dos estabelecimentos de ensino
atendimento aos alunos com deficiŒncia ou distœrbios de aprendizagem atravØs do
Centro e Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Ricardo Strazzi
Pró Escolar e Departamento de Orientaçªo e Promoçªo DOP

217 Fomentar a qualidade na Educaçªo com a melhoria do fluxo escolar e a expectativa
e aprendizagem de modo a atingir s mØdias nacionais para o ˝ndice e

Desenvolvimento a Educaçªo BÆsica IDEB
218 Alfabetizar todas as crianças atØ no mÆximo 48 oito anos de idade de acordo cora

o Pacto Nacional de Alfabetizaçªo a Idade Certa PNAIC
219 Dar continuidade aos parâmetros de qualidade do serviço de Ensino Fundamental

corno referencial para orientaçªo controle avaliaçªo e como instrumento para

adoçªo de medidas que levem a eficiŒncia do serviço prestado
120 Implementar a Educaçªo Integral na rede pœblica municipal com atividades nas Æreas

de Aprendizagem Cultural Artística Esportiva Lazer Direitos Humanos Meio

s Ambiente Inclusªo Digital Saœde e Sexualidade
221 Dar continuidade a parceria cora a Diretoria d Ensino a Regiªo e Mogi das Cruzes

aos estudos sobre s censos periódicos do Ensino Fundamental visando detectar a

demanda por escolas nas diferentes regiıes do município
222 Dar continuidade as aulas de recuperaçªo aos alunos com defasagem no processo

educativo
223 Dar continuidade Æ avaliaçªo planejamento e acompanhamento das intervençıes a

partir do resultado a Provinha Brasil e da Avaliaçªo Nacional de Alfabetizaçªo ANA

para os estudantes do 20 e 30 anos do Ensino Fundamental
224 Garantir que no sistema e avaliaçªo institucional e pedagógico a rede pœblica

municipal seja incluída a Avaliaçªo da Alfabetizaçªo flumºrica Sondagem
MatemÆtica ao final o 10 20 e 30 anus do Ensino Fundamental cora a anÆlise dos
resultados obtidos

125 Dar continuidade a avaliaçªo da qualidade do atendimento educacional por meio de
II

instrumentos e avaliaçªo externa que permitam o estabelecimento de critØrios
mínimos de desempenho escolar garantindo a participaçªo a comunidade escolar
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226 Implementar açıes de acompanhamento quanto a utilizaçªo dos livros do Programa
Nacional do Livro DidÆtico PNLD

227 Dar continuidade ao acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino

Fundamental com o objetivo e atingir as medias nacionais para o IDEB a previstas
no Plano e Desenvolvimento a Educaçªo PDE

228 Assegurar condiçıes para que as Escolas Municipais cantem progressivamente com

Coordenador Pedagógico
229 Dar continuidade Æ alfabetizaçªo dos alunos das escolas rurais ciam a produçªo e

materiais didÆticos específicos e com o desenvolvimento de instrumentos e

acompanhamento
1X Garantir Æs escolas o provimento d professores em substituiçıes Æs classes de

professores afastados por licença mØdica readaptaçªo aposentadoria e para os

afastamentos junto Æ Secretaria Municipal e Educaçªo
231 Dar continuidade ao acompanhamento e monitorarnento o acesso da permanŒncia

e o aproveitamento escolar dos BeneficiÆrios do Programa de TransferŒncia e

Renda em todas as Escolas Municipais
232 Dar continuidade Æs açıes de acompanhamento e monitoramento das situaçıes de

discriminaçªo preconceito e violŒncia nas escolas visando ao estabelecimento e

condiçıes adequadas para o sucesso escolar dos alunos em colaboraçªo com s

famílias e coar órgªos pœblicos de AssistŒncia Social Saœde e Proteçªo Æ Infância
AdolescŒncia e 3uventude

233 Dar continuidade orientaçªo aos alunos sobre a importância da alimentaçªo
saudÆvel objetivando o atendimento individualizado e suas necessidades

nutricionais em consonância cora o desenvolvimento a aprendizagem
234 Dar continuidade Æs atividades extraclasses de incentivo aos estudantes e de

estímulo a habilidades inclusive mediante certames e concursos

235 Dar continuidade Æ articulaçªo da escola com os diferentes espaços educativos
culturais esportivos e equipamentos pœblicos como centros comunitÆrios bibliotecas
praças parques museus teatros cinemas e planetÆrios

236 Implementar vivŒncias artísticas e culturais promovendo a afetividade e a

criatividade existentes no processo de ensino e aprendizagem aos alunos
237 Implementar açıes e incentivo Æ participaçªo dos pais ou responsÆveis no

acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das

relaçıes entre as escolas e as famílias
238 Dar continuidade ao desenvolvimento de Tecnologias Educacionais e de inovaçªo das

prÆticas pedagógicas que favoreçam a alfabetizaçªo a melhoria cio fluxo escolar e a

aprendizagem dos alunos considerando as diversas abordagens metodológicas e sua

efetividade
239 Dar continuidade seleçªo certificaçªo e divulgaçªo das Tecnologias Educacionais

para alfabetizaçªo dos alunos asseguradas a diversidade de mØtodos e propostas
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pedagógicas bem como o acompanhamento dos resultados devendo ser

disponibilizadas como recursos educacionais abertos
240 Dar continuidade à ampliaçªo do Programa Escola de Tempo Integral

1 Dar continuidade à ampliaçªo gradativa do Projeto Pequenos Mœsicos Primeiros

Acordes na Escola com auas de musicalizaçao e ensino sinfônico
242 Manter em regime de colaboraçªo e parceria cora a Secretaria Municipal de Cultura a

formaçªo de professares erre Arte Coral Mil Vozes e os monitores de musica para

contemplar o Projeto Canarinhos o Itapety
241 Dar continuidade às parcerias entre as Secretarias e Saœde AssistŒncia Social

Esporte e Cultura para construçªo d propostas d atendimento que assegurem

condiçıes para minorar as desigualdades sócio educacionais nas regres e

vulnerabilidade do municiioj
244 Implementar açıes junto à Secretaria e AssistŒncia Social voltadas à localizaçªo dos

alunos que estªo fora da escola
245 Implementar açıes que garantam o atendimento das famílias em Ærea de

vulnerabilidade social junto ao Centro e ReferŒncia Especializado AssistŒncia
Social CREAS e Centro de ReferŒncia de AssistŒncia Social C S

246 Dar continuidade Æs atividades de desenvolvimento estimulo a habilidades

esportivas nas escolas interligadas a um plana e disseminaçªo do desporto
educacional em parceria com a Secretaria dŒ Esporte Lazer assegurando as

condiçıes acesso às atividades esportivas no turno ou contra turno do ensino

regular

jRfl
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Meta 4 Nacional 1 Municipal Universalizar para a populaçªo de 4 quatro a 1

dezessete anos cora deficiŒncia transtornos globais do desenvolvimento altas habilidades
ou superdotaçÆo o acesso a Educaçªo BÆsica e ao atendimento Educacional Especializado
preferencialmente na Rede Regular e Ensino com a garantia e sistema Educacional
Inclusivo de Salas de Recursos Multifuncionais classes escolas ou serviços especializados
Pœblicos ou conveniados

EstratØgias

41 Dar continuidade ao Atendimento Educacional Especializado aos alunos com

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades matriculados na rede

pœblica municipal
42 Manter a oferta a Educaçªo Inclusiva em todas as etapas níveis e modalidades de

ensino com auxilio dos equipamentos EM de Educaçªo Especial Profa Jovata Franco
Arouche EMESP e Centro de Atendimento ao Portador de necessidades Especiais
Ricardo Strazzí Pró Escalar

43 Ampliar ao longo deste PME o numero e Salas d Recursos Multíf ncdonais em

parceria cora o Governo Federal e garantir a formaçªo continuada dos professores
para o Atendimento Educacional Especializado da Rede Municipal e Ensino

4m Manter ampliar o atendimento rnultidisciplinar no Centro e Atendimento ao

Portador e necessidades Especiais Ricardo Strazzi PróEscolar articulando açıes
com Instituiçıes AcadŒmicas AssistŒncia Social e Saœde garantindo o apoia aos

professores da Educaçªo BÆsica no atendimento aos alunos pœblicoalvo a Educaçªo
Especial

45 Garantir a adequaçªo arquitetınica e de acessibilidade bera como a oferta do

Transporte Escalar acessível para os abanos com deficiŒncia
406 irar continuidade as parcerias com as Instituiçıes Subvencionadas pelo Município e o

Centro de Apoia a Educaçªo e Jovens e Adultos CRESCER ampliando a oferta
educacional aos alunos com deficiŒncia

4 Garantir o atendimento aos alunos que necessitam da educaçªo bilingue em Língua
Brasileira de Sinais LIBRAS no PróEscolar e nas salas de Recursos Multifuncionais

48 Dar continuidade ª capacitaçªo em LIBRAS 7ª ofertada roa Rede Municipal e Ensino
aos professores nos níveis bÆsico e intermediÆrio

49 Garantir a oferta de Educaçªo Inclusiva para todos os alunos pœblicoalvo
Educaçªo Especial articulando as açıes pedagógicas entre o ensino regular o

Atendimento Educacional Especializado e demais profissionais envolvidos no

processo
4 g Implementar estudos sobre os Indicadores Internos e Políticas de Avaliaçªo e

Supervisªo para acompanhar a oferta de serviços de atendimento aos alunos cana
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deficiŒncia em instituiçıes pœblicas e privadas em atendimento s legislaçıes era

vigŒncia
411 Ampliar o diÆlogo entre todas as Secretarias Municipais objetivando promover

parcerias em prol o fortalecimento do Sistema Educacional Inclusivo

s
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Meta 5 Nacional f Municipal Alfabetizar todas crianças no mÆximo atØ o final do 30

terceiro ano o Ensino Fundamental

EstratØgias

5x Dar continuidade ª estruturaçªo dos processos pedagógicos de alfabetizaçªo aos

alunos do Infantil I e aos alunos dos anos iniciais o Ensino Fundamental
a articulados com estratØgias desenvolvidas na prØescola com qualificaçªo e

valorizaçªo dos professores alfabetizadores da Rede Municipal cora apoia pedagógico
específico a fim de garantir os direitos de aprendizagem os objetivos contidos nas

matrizes Curriculares Municipais para Educaçªo e no Currículo Municipal Unificado
visando ª alfabetizaçªo plena de todos os alunos

5 liar continuidade estimulaçªo para que as escolas da rede municipal e ensino

criem suas respectivas metas e aprendizagem instrumentos de avaliaçªo e

monitoramnto implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos o

alunos atØ o final do 3 ano do Ensino Fundamental validando coma instrumento
base a Sondagem do Sistema AlfabØtico de Escrita e MatemÆtica

U3s Identificar e divulgar Tecnologias Educacionais para alfabetizaçªo dos alunos
asseguradas a diversidade de mØtodos e propostas pedagógicas bera como o

acompanhamento dos resultadas
54 Fomentar o desenvolvimento de Tecnologias Educacionais e de inovaçªo das prÆticas

pedagógicas que assegurem a alfabetizaçªo e favoreçam a melhoria o fluxo escolar
e aprendizagem dos abanas consideradas as diversas abordagens metodológicas e

sua efetividade
559 Dar continuidade ao apoio da alfabetizaçªo dos alunos das escolas rurais e de

populaçıes itin rances
5a Implementar a formaçªo inicial e continuada de professores para a alfabetizaçªo dos

alunos corno o conhecimento de novas Tecnologias Educacionais e prÆticas
pedagógicas inovadoras por meio a articulaçªo entre Programas e PósGraduaçªo
stricto sensu e açıes e formaçªo continuada

597 Promover e estimular o processo de ensnagem e aprendizagem dos alunos com

deficiŒncia considerando as suas especifica ales inclusive a alfabetizaçªo bilíngue
e pessoas surdas sem estabelecimento de terminalidade temporal

58 Implementar açıes de acompanhamento individualizado eou pequenos grupos de
alunos do ciclo alfabetizaçªo cora rendimento escolar aquØm prioritariamente a

partir da sondagem realizada viabilizando aulas de reforço e estudos de recuperaçªo
que auxiliem os avanços e suas potencialidades
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Meta 6 Nacional Municipal Oferecer educaçªo em tempo integral em no mínimo
8o cinquenta por cento das escolas pœblicas de forma a atender pelo menos 5

ente e cinco par cento dosas alunosas da educaçªo bÆsica

EstratØgias

61 Atender a demanda da Educaçªo BÆsica ampliando o nœmero de escolas que

executam o Programa de Escola e Tempo Integral
62a Deduzir evasªo escolar repetŒncia e distorçªo idade sØrie dos alunos matriculados

na rede municipal
61 Adequar a infraestrut r dos prØdios d rede de ensino municipal com padrªo

arquitetınico e mobiliÆrios adequados para atendimento demanda em período
integral

64r Promover a reestruturaçªo das escalas com equipamentos que proporcionem o pleno
atendimento às necessidades de formaçªo integral dos alunos coro oficinas de

diversas modalidades intelectuais esportivas e culturais
65 Fortalecer a utilizaçªo dos espaças pœblicos como fonte de saber aos diversos

equipamentos pœblicos no conceito de Cidade Educadora
66 Ofertar atividades escolares que promovam ampliaçªo da jornada escolar com

articulaçªo entre as redes pœblicas entidades privadas e terceiro setor visando Æ

compleme taçªo e inserçªo dos alunos Æ cultura e meio ambiente
67 Garantir aos alunos cores deficiŒncia e outros transtornos e habilidades o atendimento

necessÆrio em unidades educacionais que ofereçam atendimento complementar e

suplementar
8 Contemplar medidas que promovam a formaçªo do profissional das Escolas de

Tempo Integral propiciando açıes de ampliaçªo das possibilidades e novas

estratØgias para atendimento das particularidades desta modalidade de ensino
69 Garantir a formaçªo de Comissªo Permanente para acompanhamento e

gerenciarnento do Programa de Educaçªo Integral e Escola de Tempo Integral
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Meta 7 NAcionai Fomentar a qualidade da educaçªo bÆsica em todas as etapas com

melhoria do fluxo escalar e da aprendizagem e modo a atingir as seguintes mØdias
nacionais para o ICE 6 nos anos iniciais o Ensino Fundamentai 55 nos anos finais do

Ensino Fundamental 52 no Ensino MØdio

Meta 7 Mun Quanto Æ aprendizagem fomentar qualidade a educaçªo bÆsica

municipal mogÆria em todas as etapas de modo a atingir as seguintes mØdias municipais
para o IDEB 66 nos anos iniciais e 2 nos anos finais do Ensino Fundamental Quanto ao

fluxo manter a taxa mØdia de aprovaçªo em 99 nos anos iniciais e alcançar a mØdia e

aprovaçªo de 94 nos anos finais do Ensina Fundamental

EstratØgias

71 Adequar atuai Currículo Municipal unificado Æ Base Nacional Comum Curricular
respeitando as particularidades regidnais do município e garantindo que todas os

alunos sejam preparados adequadamente para ler escrever interpretar e resolver

problemas
72 Fortalecer e dar continuidade à utilizaçªo a Avaliaçªo Municipal unificada ancorada

nas Diretrizes e Matrizes Curriculares Municipais e no Currículo Municipal unificado
73 Dispor dos resultados obtidos cora a Avaliaçªo Municipal unificada Sondagem das

Hipóteses de Escrita dentre outros instrumentos avaliativos para subsidiar na

r elaboraçªo e Planos de Açªo afim d melhorar a qualidade o processo e ensino e

de aprendizagem a formaçªo continuada dos profissionais da educaçªo e no

aprimoramento a gestªo em suas diferentes dimensıes
74 Manter as açıes integradas entre Departamento Pedagógico Supervisªo de Ensino e

Nœcleo Gestor das unidades Escolares com o propósito de cumprir com as metas de

qualidade social da educaçªo estabelecidas para a Mede Municipal e Ensino e para
cada escola no que tange Æ aprendizagem e fluxo escolar

75 Desenvolver formaçªo específica para o docente que atua no 50 ano d Ensino

Fundamentai tornando como parâmetro as Matrizes de DeferŒncia o Sistema de

Avaliaçªo da Educaçªo BÆsica SAEM e orientada pelos resultados das avaliaçıes
externas

76 Fortalecer a formaçªo o profissional que atua rios Centros de Divulgaçªo e

Construçªo o Conhecimento CEDIC e nas Salas e leitura erra conformidade com

as Diretrizes e Matrizes Curriculares Municipais enquanto mediador na formaçªo de

leitores
77 Alcançar na próxima ediçªo do IDEB o nível 5 15 em Lingua Portuguesa e o nível 6

6 erre MatemÆtica nos avios iniciais e Nível 5 NS e ambos os componentes
curriculares nos anos finais do Ensino Fundamental de acordo cora a escala SAEB de

aprendizado
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7 Adotar os Indicadores da Qualidade na Educaçªo INDIQUE como auto avaliaçªo
institucional das escolas municipais na busca pela compreensªo dos pomos fortes e

frÆgeis a fim e intervir e consequentemente qualificar alada mais a educaçªo
ofertada
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Meta 9 Nacional Municipal Elevar a taxa de alfabetizaçªo da populaçªo com 1

quinze anos ou ruís para 935noventa e trŒs inteiros e cinco dØcimos por cento atØ

2015 e atØ o final a vigŒncia deste PNE erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em

50cinquenta por cento a taxa e analfabetismo funcional

E trateg as

91 Assegurar a oferta gratuita a Educaçªo de Jovens e Adultos EIA em regime de

colaboraçªo com o Governo o Estado de Sªo Paulo a todos os que nªo tiveram

acesso Æ Educaçªo BÆsica na idade própria
9 Realizar a busca ativa e regime de colaboraçªo entre entes federados e em

parceria cora organizaçıes da sociedade civil e outras Secretarias Municipais para
identificar os jovens e adultos analfabetos ou cora Ensino Fundamental e mØdio

incompletos para a promoçªo e PoUticas de Escolarizaçªo
Desenvolver em parceria cora a Uniªo o Estado iniciativa Privada e Tinstituiçıes
Sociedade Civil Organizada programas de alfabetizaçªo dirigidos a jovens e adultos
que poderªo aprender ou reaprender a ler e a escrever condiçıes elementares para
o acesso ª informaçªo ao trabalho e ª cidadania

9e Garantir a continuidade de estudos aos alunos que frequentaram programas e

alfabetizaçªo em classes e Educaçªo de Jovens e Adultos das Escolas Municipais e

Estaduais Disponibilizando o acesso a todas as possibilidades oferecidas no espaço
escolar e com atividades diversificadas CEC e Sala de informÆtica favorecendo a

organizaçªo de conhecimentos vinculandoosaos saberes globais
9x5Y Criar um cadastro œnico que inclui dados referentes aos Programas Sociais da Uniªo

Estado e Município garantindo entre outras informaçıes o registro da escolaridade
dos cidadªos

96 realizar chamadas pœblicas regulares para Educaçªo de Jovens e Adultos cora ampla
divulgaçªo utilizando recursos audiovisuais e meios e comunicaçªo em massa

97 Promover o direito Æ educaçªo de qualidade e implementar políticas pœblicas na

Educaçªo de Jovens e Adultos realizando os investimentos necessÆrios
9a Considerar nas políticas pœblicas e jovens e adultos as necessidades dos idosos

com vistas Æ promoçªo de políticas de erradicaçªo do analfabetismo ao acesso Æs

Tecnoiogias Educacionais e atividades recreativas culturais e esportivas a

implementaçªo de programas de valcirizaçªo e compartilhamento dos conhecimentos
e experiŒncias dos idosas e inclusªo dos temas do envelhecimento e da terceira
idade nas escolas

99 Oferecer alimentaçªo cora teor nutricional avaliado por profissionais especializados e

para o aluno cora necessidades diferenciadas hipertensªo arterial diabetes
desnutriçªo entre outras que sob orientaçªo e solicitaçªo mØdica serÆ atendido cora

alimentaçªo especifica
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910 Apoiar tØcnica e financeiramente as açıes inovadoras na Educaçªo e Jovens e

Adultos que visem o desenvolvimento e modelos adequados Æs necessidades

especificas desses alunos
911 Sensibilizar interna e externamente os agentes da educaçªo relaçªo Æ

modalidade de Educaçªo de Jovens e Adultos corno direito
911 Garantir o acesso e a permanŒncia dos educandos da Educaçªo e Jovens e Adultos

na alfabetizaçªo e sua continuidade no Ensino Fundamental e MØdio e maneira

compartilhada nas redes municipal estadual de ensino
913 Adquirir equipamentos voltados ª expansªo e Æ melhoria da rede física de escolas

pœblicas que atuara na Educaçªo e Jovens e Adultos garantindo acessibilidade ao

aluno com deficiŒncia
914 Incentivar a participaçªo dos profissionais que atuam na Educaçªo de jovens e

Adultos em encontros oficinas cursos e palestras promovidas pela Secretaria

Municipal e Educaçªo incluindo as Reuniıes de Organizaçªo do Trabalho Escolar

RTES e a Reuniıes e Organizaçªo Pedagógica e Administrativa PA
915 Merecer cursas e especializaçªo ou aperfeiçoamento para os professores d Ensino

Fundamental Cicios I e I direcionados para o Programa da Educaçªo de Jovens e

Adultos
9n Criar metodologia específica para o trabalho com a Educaçªo de ovens e Adultos

era consonância cora os princípios defendidos nos documentos produzidos nos

encontros fóruns e conferŒncias especificas sobre o terna
9a17 Garantir que as açıes para a Educaçªo e Jovens e Adultos promovam alfabetizaçªo

elancipadora e implementem cursos referentes às etapas e modalidades da

Educaçªo BÆsica
918 Adotar proposta pedagógica interdl ciplinar que leve em conta as viv nclas de

jovens e adultos e os aspectos históricos sociais políticos culturais por meio e

processo de escolarizaçªo que respeite a relaçªo teoriaprÆtica e vise ao exercício

pleno da cidadania
919 Assegurar que a rede municipal e ensino em regime e colaboraçªo com os demo

entes federados mantenha programas de atendimento e de formaçªo capacitaçªo
habilitaçªo e educadores e jovens e adultos para atuar de acordo com o perfil
deste alunado

920 Implementar na Educaçªo e avens e Adultos a formaçªo contínua dos

profissionais da educaçªo
921 Executar em regime de colaboraçªo com o Estado de Sªo Paulo e a Uniªo açıes de

atendimento a estudantes da Educaçªo de Jovens e Adultos por meio e Programas
Suplementares e Transporte Alimentaçªo e Saœde inclusive atendimento

oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos em articulaçªo com a Ærea da
Saœde AssistŒncia Social e Instituiçıes
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t 922 Estabelecer atravØs de parceria corri empresas instaladas o município um meio e

inserçªo dos funcionÆrios nªo alfabetizados do setor privado na Educaçªo e Jovens

e Adultos
923 Fomentar a produçªo de material didÆtico o desenvolvimento d currículos

metodologias específicas instrumentos de avaliaçªo acesso a equipamentos e

laboratórios a formaçªo continuada de docentes a rede publica municipal que

atuara na Educaçªo e Jovens e Adultos
24 Incorporar ao Plano e Gestªo Escolar a cultura nacional regional e local para

inserilo no movimento cultural como apresentaçıes teatrais espetÆculos e dança
orquestras sinfônicas museus cinemas ateliŒ de arte e outros ocupando o

espaços culturais disponíveis no município
925 Garantir a carga horÆria mínima prevista para a Educaçªo de Jovens e Adultos

acordo com legislaçªo vigente
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a

Meta 10 Nacional 1 MunicEpaÌ Oferecer no mínimo 5 vinte e cinco por cento das
matriculas de Educaçªo de Jovens e Adultos nos ensinos fundamentai e mØdio na forma

integrada educaçªo profissional

EstratØgias
r

101 Realizar chamadas pœblicas regulares para Educaçªo de Jovens e Adultos cora ampla
divulgaçªo utilizando recursos audªovisuais e meios de comunicaçªo em massa

102 Criar dentro do Sistema de Gestªo Educacional S GE um ambiente que possibilite a

identificaçªo do aluno da Educaçªo de Jovens e Adultos nos cursos de iniciaçªo
profissional na funçªo qualificadora

103 Assegurar a oferta e manter Programa de Educaçªo de Jovens e Adultos equivalente
às do Ensino Fundamental para a populaçªo do município com 1 anos ou mais chie
nªo tenha atingido esse nível de escolaridade fomentando a conclusªo do Ensino

Fundamental e formaçªo profissional inicial de forma a estimular a conclusªo da

Educaçªo BÆsica
104 Expandir as matrículas na Educaçªo de Jovens e Adultos de modo a articular a

formaçªo inicial e continuada de trabalhadores cora a iniciaçªo profissional
objetivando a elevaçªo do nível de escolaridade dos trabalhadores

105 Instalar classes de Educaçªo de Jovens e Adultos com atendimento aos anos iniciais
e finais do Ensino Fundamental articulada à formaçªo profissional inicial em todas
as escolas municipais onde apresentarem demandas

100 Estabelecer atravØs de parceria com empresas instaladas rio município um meio de
inserçªo dos funcionÆrios nªo alfabetizados do setor privado ria Educaçªo de Jovens
e Adultos articulada a iniciaçªo profissional

107 Fomentas a integraçªo da Educaçªo de Jovens e Adultos com a formaçªo profissional
inicial em cursos planejados com suas características inclusive a modalidade de
Educaçªo Æ Distância

108 Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos corri deficiŒncia e baixo
nível de escolaridade por meio do acesso Educaçªo de Jovens e Adultos articulada
ª iniciaçªo profissional

109 Adquirir equipamentos voltados ª expansªo e ª melhoria da rede física de escolas
pœblicas que atuam na Educaçªo de Jovens e Adultos integrada à formaçªo
profissional inicial garantindo acessibilidade ao aluno cova deficiŒncia

1010Oferecer alimentaçªo com teor nutricional avaliado por profissionais especializados e

para o aluno coai necessidades diferenciadas hipertensªo arterial diabetes
desnutriçªo entre outras que sob orientaçªo e solicitaçªo mØdica serÆ atendido cora

alimentaçªo especifica
101Dar continuidade ao Transporte Escolar aos alunos que necessitam
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1012Executar em regime de colaboraçªo com o Estado de Sªo Paulo e a Uniªo açıes de

atendimento aos alunos a Educaçªo de Jovens e Adultos por meio e Programas
Suplementares e Transporte Alimentaçªo e Saœde inclusive atendimento

oftalmológico e fornecimento gratuito e óculos em articulaçªo cora a Ærea da

Saœde AssistŒncia Social e Instituiçıes
0s1 Estimular a diversificaçªo curricular da Educaçªo de Jovens e Adultos articulando a

formaçªo bÆsica a preparaçªo para o mundo o trabalho estabelecendo inter

relaçıes entre a teoria e a prÆtica nos eixos da ciŒncia o trabalho da tecnologia e

da cultura e cidadania de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógico
adequado Æs características destes alunos

10x14 Fomentar a produçªo de material didÆtico o desenvolvimento cie currículos
metodologias especificas instrumentos de avaliaçªo acesso a equipamentos e

PI laboratórios e a formaçªo continuada de docentes a rede pœblica municipal que
atuara na Educaçªo Jovens e Adultos articulada Æ formaçªo profissional inicial

1015Realizar reuniıes cora docentes para formaçªo e avaliaçªo o programa curricular e

funçªo qualiflcadora
1011 Incorporar ao Plano de Gestªo Escolar a cultura nacional regional e local para

inserilo no movimento cultural corno apresentaçıes teatrais espetÆculos d dança
orquestras sinfónicas museus cinemas ateliŒ de arte e outros ocupando os

espaços culturais disponíveis no munlcipioj
1017Garantir a carga horÆria mínima prevista para a Educaçªo de Jovens e Adultos e

acordo com a legislaçªo vigente
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Meta 15 Nacional 1 l unícïl2alf Garantir em regime de colaboraçªo entre a Uniªo os

Estados o Distrito Federal e os Municípios no prazo e um ano vigŒncia deste PIPIE
política nacional de formaçªo dos profissionais a educaçªo de que tratam os incisos I II e

II1 do caput do art 61 a lei n09394 e 2I de dezembro e 1996 assegurado que todos

os professores e as professoras da educaçªo bÆsica possuam formaçªo especifica de nível

superior obtida em curse de licenciatura na Ærea e conhecimento em que atuam

EstratØgias

151 Fomentar parcerias por meio da Escola de Governo e Gestªo a oferta d cursos e

formaçªo acadŒmica nas diferentes licenciaturas aos profissionais da Educaçªo
BÆsica

152 Oferecer cursos de formaçªo continuada aos profissionais da Educaçªo BÆsica que
contribuam para elevar a qualidade a educaçªo pœblica

153 portunizar a formaçªo continuada aos docentes da Educaçªo BÆsica para o

desenvolvimento de atividades que contemplem o aperfeiçoamento profissional
continuado de forma presencial ou distância conforme programaçªo do professor
da escola ou da Secretaria Muncipal de Educaçªo

K
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Meta 16 Nacional Formar em nível de pÆsgraduaçªo 0 choquenta por cento dos

professores a educaçªo bÆsica atØ o œltimo ano e vigŒncia deste PISE e garantir a todos

as os as profissionais da educaçªo bÆsica formaçªo continuada em sua Ærea atuaçªo
considerando s necessidades demandas contextualizaçdes dos sistemas de ensino

Meta 16 MUfi Formar em nível e pósgraduaçªo 56 cinquenta e seis por

cento dos professores da educaçªo bÆsica atØ o œltimo ano de vigŒncia deste PME e

garantir a todos as os as profissionais da educaçªo bÆsica formaçªo continuada em sua

Ærea e atuaçªo considerando as necessidades demandas e contextualizaçdes dos
sistemas e ensino

EstratØgias

161 Realizar em regime e colaboraçªo o planejamento estratØgica para
dimensionamento da demanda por formaçªo continuada e fomentar respectiva
oferta por parte das instituiçıes pœblicas e privadas e Educaçªo Superior de forma
orgânica e articulada Æs políticas e formaçªo dos Estados do Distrito Federal e dos
Municípios

162 Implementar programa de composiçªo de acervo e obras didÆticas paradidÆticas
de literatura e e dicionÆrios e programa especifico de acesso a bens culturais
incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille sem prejuízo de
outros a serem disponibilizados para os professores a rede pœblica de Educaçªo
BÆsica favorecendo a construçªo o conhecimento e a valorizaçªo da cultura da
investigaçªo

163 Fomentar o uso e portal eletrônico para subsidiar a atuaçªo dos professores da

Educaçªo BÆsica disponibilizando gratuitamente materiais didÆticos e pedagógicas
suplementares inclusive aqueles com formato acessível

164 Estimular parcerias para oferta e bolsas e estudo para pØsgraduaçªo dos
professores e demais profissionais da Educaçªo BÆsica

165 Diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e atualizaçªo dos docentes e

especialistas e sugerir medidas para atendŒlas
16o6 Orientar os profissionais da educaçªo no uso de novas Tecnologias e Informaçªo

comunicaçªo para garantir a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem
167 Dar continuidade ao programa e atualizaçªo dos profissionais da educaçªo visando

sua total competŒncia para atuar cora alunos dos diferentes raiveis de ensino
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Meta 17 Nacional Valorizar os as profissionais do magistØrio das redes pœblicas
educaçªo bÆsica de forma a equiparar seu rendimento mØdio ao dos as demais

profissionais com escolaridade equivalente atØ o final o sexto ano e vigŒncia deste P NE

Meta 17 MUg ala Valorizar os profissionais do magistØrio da rede pœblica municipal e

educaçªo bÆsica d forma a equiparar seu rendimento mØdio ao dos demais profissionais
com escolaridade equivalente atØ o final o segundo ano e vigŒncia deste PME

EstratØgias
7x1 Pesquisar anualmente os salÆrios percebidos aos profissionais do MagistØrio a

Regiªo e em municípios o mesmo porte d logi das Cruzes no Estado de Sªo
Paulo e respectivas políticas de remuneraçªo

172 Ampliar as discussıes sabre a revisªo do Estatuto do MagistØrio Pœblico Municipal e

Plano de Carreira e Remuneraçªo do MagistØrio dando abertura a todos d quadro
do magistØrio municipal e atores dos Departamentos da Secretaria Municipal de
Educaçªo

173 Realizar estudos sobre a possibilidade de equiparaçªo da borÆ aula dos vencimentos
o Professor do Ensino Fundamentai e do Professor de Educaçªo Infantil com nível

superior ao do vencimento Professor II de Ensino Fundamental
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meta 8 Nacional Assegurar no prazo de 2 dois anos a existŒncia pianos de
Carreira para osas profissionais a educaçªo bÆsica e superior pœblica d todas os

sistemas e ensino para o plana d carreira dosas profissionais da educaçªo bÆsica
pœblica tomar coro referŒncia o piso salarial nacional profissional definido em lei federal
nos termos o Inciso VIII do art 206 da Constituiçªo Federal

Meta 1 uniciDalr Assegurar no prazo de dois anos a conclusªo dos estudos e

implementaçªo do plano de carreira para ossprofissionais a educaçªo bÆsica

EstratØgias

181 Implantar e implementar Sistema Avaliaçªo sobre as políticas pœblicas que
norteiam e disciplinam as Horas de Atividade de Trabalho Pedagógico HATP que
compıem a jornada de trabalho docente

181 Manter o Decreto n01387812013 que garante ao profissional do magistØrio requerer
licença core vencimentos para a elaboraçªo do trabalho final referente ao curso de
stricto senso preservando os critØrios previstos e legislaçªo especifica

11 Garantir os trabalhos da Comissªo de Gestªo o Plano de Carreira do Quadro do
MagistØrio Pœblico Municipal instituída por meia da Portaria Municipal n030392014
com a finalidade de avaliar e acompanhar a operacionalizaçªo do Plano e Carreira
para emissªo d relatórios sistemÆticas

184 Instalar Comissªo Especial cora o objetivo de acompanhar e analisar Æ Mova ornada
de Trabalho Docente quanto ao impacto nas estruturas internas das escolas a

logística de atribuiçªo e aulas e classes os resultados da aprendizagem em

relaçªo Æ dinâmica a organizaçªo do sistema
185 Aperfeiçoar pesquisas que objetivem avaliar o grau de satisfaçªo e as condiçıes de

t trabalha dos profissionais da Educaçªo BÆsica
186 Disciplinar e avaliar as formas de socializaçªo dos estudos realizados pelos

profissionais o quadro do magistØrio chie concluíram o curso e mestrado ou

doutorado e fizeram o uso da licença cora vencimento corno as contribuiçıes destas

dissertaçıes e teses ao Sistema Municipal e Ensino de Mogi das Cruzes
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19 aciona Muni i a Assegurar condiçıes n prazo de dois anos para a

efetivaçªo da gestªo democrÆtica a educaçªo associada a critØrios tØcnicos de mØrito e

desempenho e consulta ª comunidade escolar no âmbito das escolas pœblicas prevendo
recursos e apoio tØcnico a Uniªo para tanto

t
EstratØgias

1901 Garantir escola pœblica com qualidade social para todos o cidadªos com a

autonomia e responsabilidade perante a sociedade segundo indicadores e

qualidade do município
192 Melhorar a participaçªo e envolvimento da comunidade local e escolar nos diferentes

colegiadas da Educaçªo Conselho Municipal e Educaçªo CME Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Funda de Manutençªo e Desenvolvimento da

Educaçªo BÆsica e de Valorizaçªo dos Profissionais a Educaçªo CS UNDEB
Conselho de Alimentaçªo Escolar CAE Grupo Articulaor d Fortalecimento dos
Conselhos Escolares e Mogi das Cruzes GAFCEM Associaçªo e Pais e Mestres
APM e Conselho Escolar

193 Adequar a legislaçªo municipal vigente a fim de contemplar todas as funçıes do
Conselho Escolar indicadas pelo Programa Nacional e Fortalecimento dos Conselhos
Escolares deliberativa consultiva fiscalizadora mobilizadora e pedagógica

194 Dinamizar e fortalecer a atuaçªo tios Conselhos Escorres órgªos colegiados que
representam deliberativa consultiva pedagógica fiscalizadora e mobilizadora
dimensıes estas constantes em legislaçªo municipal tendo participaçªo ativa nas

tomadas de decisıes das unidades escolares
195 Fortalecer as Associaçıes de Pais e Mestres das escolas municipais quanto

colaboraçªo no aprimoramento do processo educacional frente ao Plano de Gestªo
Escolar na assistŒncia escolar e na integraçªo escolacomunidade

196 Fortalecer a iniciativas e açıes do Grupo de Articulaçªo e Fortalecimento dos
Conselhos Escolares de Mogi das Cruzes GAFCE responsÆvel pela integraçªo da
gestªo democrÆtica na Educaçªo Municipal atravØs dos Conselhos Escolares bem
como de outros Conselhos Municipais CME CACSJFUNDEE e CAE

1967 Consolidar a integraçªo comunidade e poder pœblico para que se firme corno um

espaço o debate de questıes sociais emergentes que conduzam ª conscintizaçªo
da importância a participaçªo da sociedade a construçªo de políticas pœblicas de
qualidade que atendam as demandas dessa sociedade contemporânea

198 Promover incentivar e garantir a formaçªo d todos os conselheiros municipais e

escolares doas membros GAFCEM e das Associaçıes de Pais e Mestres atravØs d
participaçıes erre palestras seminÆrios encontros símpısíos e cursos

199 Realizar um Encontro Municipal de Conselhos envolvidos com a Educaçªo Conselhos
Escalares CRIE CAE CAOSFUiDEB e GAFCEM assim corno demais Conselhos
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ligados Æ promoçªo e políticas de participaçªo social junta Æ Secretaria de

Educaçªo
9 Assegurar ao Conselho Municipal de Educaçªo atravØs da Secretaria municipal e

Educaçªo infraestrutura administrativa e recursos humanas como prevŒ seu

regimento
9aiEstruturar um sistema continuo de avaliaçªo e acompanhamento das estratØgias

indicadas pelo Plano municipal de Educaçªo PME e modo democrÆtico afim de
implementar a política de avaliaçªo
912Estruturar e fortalecer as políticas de avaliaçªo e acompanhamento do Sistema

municipal Ensina comprometidas com a orientaçªo dos diferentes agentes
educacionais na busca a qualidade social da educaçªo com a implementaçªo da
gestªo democrÆtica do ensina pœblica alØm da criaçªo de mecanismos para o

acompanhamento das dinâmicas pedagógicas conforme os princípios estabelecidos
neste PME

19 13Estabelecer o acompanhamento do PME que depois de aprovada e transformado em

Lei constituirÆ um Fórum Permanente de Discussªo por melo d Comunidade
Virtual para seu acompanhamento e avaliaçªo integrando neste Fórum
representantes do AF ERI CAIE CAOSIFU DEE e CAE assim corno derruis
Conselhos devidamente instituídas pelo município e envolvidos na construçªo
participativa a Educaçªo

1914Realizar um estudo das açıes e das atividades do PINE que estªo sendo
desenvolvidas e efetuar a anÆlise doas resultadas que estªo sendo alcançados cara o

objetiva e redirecionar as estratØgias e suas execuçıes

R
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Meta 20 aci2nall 1 tuniícipali Ampliar o investimento pœblico em educaçªo pœblica de
forma a atingir rio m nímo o patamar cie 7 sete por cento o Produto Interno Bruto

PIB o Pais rio S quinto ano e vigŒncia desta Lei e no mínimo o equivalente a 10

dez por cento do PIB ao final do decŒnio

EstratØgias

201 Assegurar que as unidades escolares tenham condiçıes físicas materiais para
executar com qualidade seus Planos de Gestªo

202 Manter os programas suplementares de atendimento ao aluno corno o Programa
racional de Alimentaçªo Escolar

203 Assegurar o fornecimento e material escolar aos alunos a rede municipal
204 Manter o Programa de Transporte Escolar para alunos a zona rural
205 Manter o fornecimento passe escolar aos alunos da rede estadual
206 Dar continuidade ao transporte escolar substituindo sempre que possível os

contratos e serviços de transporte escolar pela frota municipal e veículos
20x7 Manter o atendimento dos Programas e Projetos destinados aos alunos cora

dificuldade e aprendizagem ou distœrbios o comportamento
209 Manter o bom nível salarial dos profissionais a educaçªo
2b9 Assegurar o cumprimento dos Artigos nOs 70 71 da Lei de Diretrizes e Bases

Nacional LDB que definem os gastos admitidos como de manutençªo e

desenvolvimento o ensino
210Incluir nas avaliaçıes mØtricas para acompanhamento das variÆveis federais de custa

por aluno provenientes do Instituto racional Estudas e Pesquisas Educacionais
Anisio Teixeira INEP alinhando com elas o planejamento e projeçıes municipais
garantindo a consonância de sias diretrizes com a Lei de Responsabilidade
Educacional LRE a fim de assegurar o padrªo de qualidade na Educaçªo BÆsica

2011Dar continuidade e estimular parcerias envolvendo a Uniªo o Estado Universidades
Empresas ONGs e demais Organizaçıes da Sociedade Civil para a manutençªo da
Educaçªo BÆsica Educaçªo Infantil e Ensino Fundamental considerando suprir as

condiçıes bÆsicas para o ensino e a aprendizagem o livro didÆtico o material
escalar para o abano uniformes e o material pedagógico adequado para a execuçªo

x cios Projetos das Escolas Municipais e Creches Subvencionadas
012Instituir programas de orientaçªo e qualificaçªo para o trabalho em parceria com a

Secretaria Municipal d Desenvolvimento Econômico e Sociai beira conto corri outras
Instituiçıes Educacionais Organizaçıes Nªo Governamentais e Filantrópicas
fortalecendo o projetos jÆ existentes de Programas e Especializaçªo funçªo

ualificadora na Educaçªo de Jovens e Adultos
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203irar continuidade à política descentralizaçªo de recursos financeiros para as

Associaçıes de Pais e Mestres das unidades escalares a partir de critØrios e

objetivos definidos
2014Investir em Programas de Formaçªo continua que ofereçam aos profissionais que

atuam em atividades docentes tØcnicas e administrativas das Escolas Municipais e

recues Subvencionadas oportunidade aperfeiçoamento permanente que
resultem efetivamente no aprimoramento da educaçªo ofertada

2015Propiciar aos profissionais da educaçªo das Escolas Municipais condiçıes para a

participaçªo em congressos simpósios e outros evento científicos oportunizando a

todos o aperfeiçoamento permanente
201arantir recursos para o trabalho docente do professor que atua cora alunos com

deficiŒncia inclusive para sua capacitaçªo e orientaçªo por meio de equipe de

profissionais itinerantes considerando as exigŒncias de sua atuaçªo frente inclusªo
escolar

20I7arantir recursos para açªo supervisara das unidades escolares do Sistema Municipal
de Ensino inclusive para a capacitaçªo e orientaçªo destes profissionais

201 Reduzir retençªo e a distorçªo idade sØrie universalizando o programa reforço
escolar corri a contrataçªo de estagiÆrio garantindo sua atuaçªo junto ao professor

201Propor ª Secretaria de Planejamento de Obras e e Segurança quando da

elaboraçªo dos projetos desta pasta que contemple nas Obras elencadas na Lei
OrçamentÆria Anual vigente sistemas de alarme hidrÆulicos e elØtricos sustentÆveis
sistema de exaustªo e e condicionamento de ar

2020Proporcionar recursos suficientes para ampla divulgaçªo a importância o

fornecimento de informaçıes censitÆrias Æ comunidade escolar
2021Irnplantar o Programa de Economia de agua Luz e telefone
2022Implantar gradativamente o Orçamento por Resultado no Departamento e

Ø

Educaçªo Nªo formal para o triØnio 20182020
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