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Lei nº 154/2015 Tupirama-TO., aos 23 de junho de 2015. 

"Dispõe sobre a aprovação do Plano 
Municipal de Educação - PME, para o decênio 
2015-2025, na forma a seguir especificada e 
dá outras providências" . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA, Estado do Tocantins, usando de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei , faz saber que a CÂMARA MUNl?IPAL . DE 
TUPIRAMA, Estado do Tocantins, aprovou e Eu, sanciono e promulgo a segutnte Lei : 

Art. 12 Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação - PME, com 
vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei , na forma dos Anexos, com 
vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal. 

Art. 22 São diretrizes do PNE: 

1 - superação do analfabetismo; 

li - universalização do atendimento escolar; 

Ili - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 
éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 
como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às 
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. #;/~ 
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Art. 3.2 As metas previstas no Anexo li dest~ Lei ~e_rão cumpridas no praz? _de 
vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior defmtdo para metas e estrateg1as 

específicas. 

Art. 4.2 As metas previstas no Anexo li desta Lei deverão ter c?~º referência a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - f='.NAD, o_censo de~ogr~ft~o e os censos 
nacionais da educação básica e superior mais atualizados, d1spontve1s na data da 

publicação desta Lei. 

Parágrafo único. o poder público buscará ampliar o escopo d~s pesquisas C_?m 
fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populaçoes 
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência. 

Art. 5.2 A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de 
monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes 

instâncias: 

1 -Secretaria municipal de Educação e Cultura- SEMEC; 

li - Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores de Tupirama; 

Ili - Conselho Municipal de Educação - CME; 

IV - Fórum Municipal de Educação. 

§ 1 º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 

1 - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios 
institucionais da internet; 

li - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das 
estratégias e o cumprimento das metas; 

Ili - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. 

§ 2º A cada 02 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, o Fórum 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação e Cultura realizarão e 
publicarão estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no 
Anexo li desta Lei , com informações organizadas, tendo como referência os estudos e as 
pesquisas de que trata o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. 

§ 32 A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 
terceiro ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às 
necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. 

§ 4º O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do art. 214 
da Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba os recursos aplicados 
na forma do art. 212 da Constituição Federal e doart. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, bem como os recursos ap~ dos nos programas de 
expansão da educação profissional e superior, inclusive , 3/forma de incentivo e isenção 
fiscal , os subsídios concedidos em programas d /i'inanciamento estudantil e o 



financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na forma do art. 213 da 
Constituição Federal. 

§ 5º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo 
aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, além de outros 
recursos previstos em lei , recursos oriundos de parcela da participação no resultado ou 
da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural , na forma de lei 
específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI do 
art. 214 da Constituição Federal. 

Art. 62 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do Fórum Municipal 
de Educação, deverá articular a participação nas etapas municipais das conferências 
nacionais de educação, que serão organizadas pela União, até o final do decênio, 
conforme previsto no Plano Nacional de Educação. 

§ 1º O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput: 

1 - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas; 

li - promoverá a articulação das conferências municipais de educação com as 
conferências regionais, estaduais e nacionais que as sucederem. 

§ 2º As conferências municipais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 
(quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a 
elaboração do plano municipal de educação para o decênio subseqüente. 

Art. 72 O Município deverá atuar em regime de colaboração com a União e o 
Estado, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste 
Plano. 

§ 1º Caberá aos gestores municipais a adoção das medidas governamentais 
necessárias ao alcance das metas previstas neste PME. 

§ 2º As estratégias definidas no Anexo li desta Lei não elidem a adoção de 
medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a 
cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos 
locais e regionais de coordenação e colaboração recíproca. 

§ 3
2 

O sistema de ensino do Município criará mecanismos para o 
acompanhamento local da consecução das metas deste PME e dos planos previstos no 
art. 8º. 

§ 4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de 
modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico
educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e 

especificidades socioculturais e lingüísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a 
consulta prévia e informada a essa comunidade. 

§ 5º A Secretaria Municipal de Educação deverá participar de instâncias 
permanentes de negociação e cooperação entre a União, o7 Esta s, o Distrito Federal e 
os Municípios, previstas no Plano Nacional de Educação. . ,. ~ 

A .,,· , 

r 



§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos 
Municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação 
e pactuação em cada Estado. 

§ 7º O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á, 
inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. 

Art. 8º O Município deverá aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino, 
disciplinando a gestão democrática da educação pública, no prazo de 2 (dois) anos 
contado da publicação desta Lei , adequando, quando for o caso, a legislação local já 
adotada com essa finalidade, atendendo ao disposto no PNE. 

Art. 9º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 
Município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações 
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de 
viabilizar sua plena execução. 

Art. 10º. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela 
União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá 
fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a 
orientação das políticas públicas do município. 

§ 1º O Município de Tupirama deverá participar de todas as ações e avaliações 
organizadas pelo Sistema Nacional de Educação, conforme previsto no PNE, dando 
ampla divulgação aos resultados e indicadores produzidos. 

Art. 11º. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o 
Poder Executivo encaminhará a Câmara de Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas 
deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no 
período subseqüente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o 
próximo decênio. 

Art. 12º. Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPIRAMA Estado do Tocantins, 
aos 23 (vinte e três) dias do mês de Junho de 2~. " ' 

/// ~ ;#;' -----1 \ 
Sebas}(' , ,ma Oliveira 

Prefeito Municipal 

-------
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INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 

2000 45 36 m 

Urbana 200i 54 3i 165 

2010 i2 30 172 

2000 42 42 126 

Rural 1 45 24 99 

201u 39 24 115 

200 B, 78 279 

Total lO!ii gg 61 264 

MO 111 54 m 

25.309 0. 63 0.54 

12 54 80 

58 99 i31 

Si 139 166 

28 119 SI 

B 62 95 

35 58 81 

40 173 161 

81 161 226 

92 m 247 

·, 

População de io:a 15 anos 

9.10 

100 480 

142 686 

294 930 

262 700 

!48 4·~6 

292 644 

m 1.180 

290 1.182 

586 1.574 

P~pu~ão _de-15 aios 
ou mals· ' . 

27.00 
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INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização • TUpirama · TO 
População % do Total População % do Total População % do Total 

População 
(1991) (1991) (2000) (2000) (2010) (2010) 

População total 1.099 100,00 1.179 100,00 1.574 100,00 
- --· -- - ... - - - - --- ·- - - ..... - ---~--- -- -- -

População residente 
605 55,05 649 55,05 843 53,56 

masculina 

População residente 
494 44,95 530 44,95 731 46,44 feminina 

- - ----- -- --- ·- -- -- --· - . ---- .... . 

População urbana 241 21 ,93 433 36,73 930 59,09 
- - - - - ·-- -· - - -

População rural 858 78,07 746 63,27 644 40,91 
- --- --- -· - --· -· 

Taxa de Urbanização 21 ,93 36,73 59,09 

Fcnte : Pnuc, lrea t F JP 

Estrutura Etárta da População . TUpirama. TO 

___ Estrutura Etária População % do Total População % do Total População % do Total 
!1991) (1991) (2000) (2000) (2010) (2010) 

Menos de 15 anos 468 42,58 411 34,86 452 28,72 
--- h . ., __ --- - - ·-· 

15 a 64 anos 552 50,23 680 57,68 1.029 65,37 

População de 65 anos ou 
79 7, 19 mais 88 7,46 93 5,91 

Razão de dependência 98,82 8,99 73,38 6,22 52,96 3 36 1 - - -
Taxa de envelhecimento 7,15 7,46 5,91 

Fcnt;: Fnt.:. t~ eJ e F JP 

_// L / ~~-
- ---



INFORMAÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS 

Indicadores de Habitação • TUpirama · TO 

% da população em domicílios com água encanada 

% da população em domicílios com energia elétrica 

% da população em domicílios com coleta de lixo *Somente para população urbana 

=e nte: Pnud. lp ta e F.'~ 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade • TUpirama • TO 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 

__ Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 

Taxa de fecundidade total {filhos por mulher) 

1991 2000 2010 

0,00 19,22 83,89 

11,66 47,48 86,20 

0,00 50,92 98,60 

1991 

59.2 

66,9 

84.7 

3,1 

2000 

65.7 

41,2 

53,1 
-

2.7 

2010 

73,5 

17,3 

18,6 
-- -

2.7 



INFORMAÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS - IDHM 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes · Tupirama • TO 

IDHM e componentes 

IDHM Educação 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 

% de 5 a 6 anos na escola 

1991 2000 2010 

0,055 0,250 0,593 

1,39 18,26 38,64 
-· ------- - --·- --· 

0,00 72,75 93,88 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental completo 28,33 28,33 90,91 
- - - ·-- -- - --- -·- ----·--- -~---· -··-- -·-·--

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 0,00 0,00 75,75 

% de 18 a 20 anos com médio completo 

IDHM Longevidade 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 

IDHM Renda 

Renda per capita 

Pe nte: P1uj, lçea ~ FJP 

Renda I Longevidade I Educacão 

15,64 15,64 

0,571 0,678 
-- ·-· ~-- .. -· - --

59,23 65,70 

0,429 0,519 
- -- -- . 

115,70 

IDHM 

0,238 

0,445 

0,670 

201 ,92 

33,51 

0,808 

73,50 

0,629 

401,76 



INFORMAÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS 

População em !iitu~ deextrel!B pobreza porfixaetáia 

klme Quélltidme 

loa4 14 
1- ··-- ·- -

46 1 5 a14 ---- ---- -- ----------------......l--------------;I 15 a 17 

45

13

8 18a 19 _ 

2l a39 

40a 59 

650011"0~ 

I Total 

Renda, Pobreza e Desigualdade • Tupirama • TO 

1991 

1 
51 
1 

2000 2010 

Renda per caprta 115.70 201,92 401 ,76 

% de extremamente pobres 

% de pobres 

Índice de Gini 
-- ·- -----------------·------- --

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População . Tupirama • TO 

20% mais pobres 

40% mais pobres 

60% mais pobres 

80% mais pobres 

20% mais ricos 

66,83 23,61 9,78 

87,54 61 ,88 21 ,85 

0,72 0,54 OAB 

1991 2000 2010 

0,00 3,18 3,23 

4,69 10,64 12,35 

13,04 22,24 26,15 

25,78 42,02 47,18 

74,22 57,98 52,82 



INFORMAÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS 

Vulnerabilidade Social • TUpirama • TO 

Crianças e Jovens 

Mortalidade infantil 

1991 2000 2010 

66,94 41,23 17,30 
-- -- -· --· -- -~-- -· - - --- - - - -- --·- -- - -- -· -

53,52 20,18 % de cnan~as de 4 a 5 anos fora da escola 

% de cnanças de 6 a 14 anos fora da escola 
. -·- ----- -- - .... ·- - - - -- ·- --- -- -------

83,86 4,66 0,94 
- - .. - ·----- - .._ ___ -----··-· ·-- --·-- --· 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza 16,80 22,18 

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 0,00 0,00 0,00 
- - .. . - -- ---·- --- ------ ---·-- -··--- .. ---- -·-· -· 

% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos 
·- - - ·- . - . -. 

Taxa de atividade -10 a 14 anos 

Família 

% de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos 
- . 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos 

% de cnan~as extremamente pobres 

Trabalho e Renda 

0,00 0,00 11 ,56 

52,38 

0,00 12,96 

7,46 3,81 

79,76 26,93 

0,00 

10,86 

3,15 

13,55 

% de vulneráveis à pobreza 94,97 76,53 46,87 
--- - -- -- -··----- .. ___________ .. _____________________ -··--------- _.,.._ 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal 70,90 48,91 

Condição de Moradia 
-

% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sannáno inadequados 10,43 32,63 9,01 



ATENDIMENTO O A 3 ANOS 

2007 38 38 

2DD8 46 46 

CRECHE 2010 

2011 42 42 42 

2012 51 51 .51 

2013 27 27 17 

-----



ATENDIMENTO O A 3 ANOS 

liiJt 

NT lndicadoI 1B -P~rcentual da popu~o de O J l anos qqe frequenta @tscoJa. 
l &i6B I fstalo · Uinqtio 

Meta SrasiI: 50% Meta Brasil: 50% Meta Srasil: 50% 

14,0% ', 
Brasil Tocantins TO - Tu pirama 

Fotie:Esado, 11:poe &asil-~ ~pa •a<le·~~-2912 
Foiie:üume Mi=oueaâ>- IBGECmso~-2010 
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ro,te: Mm 1stüto da ~oucação!MECl 



ROTEIRO PARA DISCUSSÃO 

• Qual o número de crianças de O a 3 anos 
que não são atendidas pela rede de 

ensino? 

• Quantas vagas são ofertadas pela rede 
de ensino atualmente? 

• Qual o perfil das crianças de O a 3 anos 
de idade que não são atendidas pela 
rede de ensino? 

• Quais os motivos para que crianças de O 
a 3 anos não frequentem escola? 

• Quais as ações do poder público 
existentes hoje que visam garantir que 
essas crianças sejam atendidas? 

• Como é a estrutura para atendimento 
das crianças de O a 3 anos na rede 
pública? 

• Como é a qualidade do atendimento das 
crianças de O a 3 anos na rede pública? 



ATENDIMENTO 4 e 5 ANOS 

Rural 

·-2007 16 16 16 

20118 32 32 32 

2009 

, 
PRE-ESCOLA 1010 20 20 20 

1011 43 43 43 

1 
~ 

1012 39 39 

2013 59 59 



ATENDIMENTO 4 e 5 ANOS 

liiJl 

~T. tndicador 1A- Percentual, d.a ~pt1laçio • 4 ~ ~ lrl0$ que keqy~ta a ·eseo~. 
I BlasJ IEsaoo 'ª t.iumjm 

Meta Brasil: 1 00% Meta. Brasil: 1 0016 Meta Brasil: 10016 

Brasil Tocantins TO - Tupirama 

Rme: E;~ •eBI~- B(flfesqw~r.u Aoosi~de ~('~;Q- llt2 
Rme: ~ ehregio- BffitansoApilm&l-20!0 

8(1Yo -

7r:!Yo 

6aYo -

saro -

40¼ -

30¼ 

l(ffo 

68% 

Percentual de crianças não atendidas na rede 
educacional segundo faixa etária -2010 

20% 

1% 
0% --·-··-- --

O a 3 anos 4 a 5 anos 6a 14anos 

Fonte: Mm tstér;o dafaucação(MEC) 



ROTEIRO PARA DISCUSSÃO 

• Qual o número de crianças de 4 e 5 anos 
que não são atendidas pela rede de 
ensino? 

• Quantas vagas são ofertadas pela rede 
de ensino atualmente? 

• Qual o perfil das crianças de 4 e 5 anos 
de idade que não são atendidas pela 
rede de ensino? 

• Quais os motivos para que crianças de 4 
e 5 anos não frequentem escola? 

• Quais as ações do poder público 
existentes hoje que visam garantir que 
essas crianças sejam atendidas? 

• Como é a estrutura para atendimento 
das crianças de 4 e 5 anos na rede 
pública? 

• Como é a qualidade do atendimento das 
crianças de 4 e 5 anos na rede pública? 



DIAGNÓSTICO DA 
~ 

EDUCAÇAO MUNICIPAL 

PARTE 2 

ENSINO FUNDAMENTAL 1 



ATENDIMENTO 6 A 14 ANOS 

f'};b~jf~i '.~~iJ~~Í~,~,porMod~lidade, Etapa e Turno -Rede Estadual em Tupirama 
:·.. . ~ ·--~·',~>···,;· .. _·. ·~. 

Arià 0-4 D+4 N-4 N+4 T 0-4 D+4 'fH N+4 T 

2008 

2009 1 2 102 75 75 177 

ANOS INICIAIS do Ensino 
2010 Fundamental 

2011 63 63 

2012 29 29 

2013 40 40 



ATENDIMENTO 6 A 14 ANOS 

Ano D-4 D+4 N-4 N+4 T D-4 D+4 N-4 N+4 T 

2007 

2008 

2009 136 136 136 

ANOS FINAIS do Ensino 
2010 

fundamental 

2011 117 117 117 

2012 119 119 119 

2013 1.26 126 126 



ATENDIMENTO 6 A 14 ANOS 

2009 

ANOS INICIAIS do Ensino 
Fundamental 2010 

2D11 89 89 

2012 126 116 126 

2013 112 112 112 



ATENDIMENTO 6 A 14 ANOS 

ANOS HNAIS do Ensino 
Fundamental 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 



ATENDIMENTO 6 A 14 ANOS 

"' ~T Indicador 2A- Percentual da PQPUJ~o de· 6 a 14 aQos que fraqu.enta a escoJaª 
l &asi! IEsM'.> t.inapil 

Meta Brasil: 100% Meta Brasil: 1 00% Meta Brasil: 1 0096 

Brasil Tocantins TO -Tupirama 

Fmte: fstido, •eBrasi-~ Naew~ •tra•~~-2912 
Fmte: ~e ~ll$lâo- !008{)nso~ -201 

80% -

70% -
' 

6a¾ -

30% 

20% 

' 

1(11/o ' 

0% ' 

68% 

o a 3 anos 

i-onte:Mm1stfoodaécu~(ME(! 

Percentual de crianças não atendidas na rede 
educacional segundo faixa etária -2010 

20% 

1% 

4 a 5 anos 6a 14anos 



CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
~!\'.,:~; '- .. :1;;.:-•í, · -.,p _ ~ ~ .. 

: T:~Pela:11:-·A, Condições de Atendimento do Diurno - Rede Estadual em Tupirama 

2007 

2008 

2009 

Mmiade 
alunos por 2010 

turma 

2011 

2012 

2013 

2007 

2008 

2009 

Mmiade 
alunos por 2010 

turma 

2011 

2012 

2013 

·Educação 
Infc!"ti 

22.0 

21.6 

20.4 

18.4 

15.8 

29.ú 

4.3 

4J 

4.3 

4.3 

o 

9.0 

32.0 14.0 

32.8 19.0 

29,j 17.0 

31.5 18.3 

29J 20.0 

19.8 18.3 

4J 4.3 

4.3 4.3 

4.3 4J 

4.4 4.4 

4.4 4.4 

9.0 M 



CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 

Hédiade 
alunos por 

turma 

Hédiade 
horas-aula 

diária 

Eduçação: 
ln~~ ·, 

/._,: 
. ,f 

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

2007 18.0 

2008 15.6 

2009 17.8 10.0 

21110 19.3 10.S 

2011 

2012 

2013 

2007 5.0 

21108 5.0 

2009 5.0 4.5 

2010 5.0 4. S 

21111 

2012 

2013 



• Quantas crianças de 6 a 14 anos do 
município não estão matriculadas em 
nenhuma das redes (estadual/ 
municipal)? 

• Essas crianças que estão fora da escola 
deveriam, na maioria, estar nos anos 
iniciais ou nos anos finais do E.F.? 

• Qual o perfil das crianças que não são 
atendidas pela educação pública? 

• Existem ações do poder público para 
localizar e matricular as crianças que 
estão fora da escola? (tanto rede 
municipal quanto estadual) 

• Como são as condições físicas/estrutura 
das escolas (estaduais e municipais)? 

• Como é a adequação do módulo das 
escolas (estaduais/ municipais)? 

• Como é a qualidade do atendimento no 
Ensino Fundamental (estadual e 
municipal) 

• Quantas unidades escolares ofertam 
educação em tempo integral? 



~ J ~ \ \:~ ~ -·· 
\ PREfEm.RA MUN<PAl. ll MRAMA \ 

\ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE TUPIRAMA E CULTURA \_ 
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA JOSÊ ALVES MIRANDA ' 

\ \ 
\ EMTI MARIAJOSE ALVES MIRANDA \ 

\ Sugeslões de melas para incluir no Plano Municipal de Educação. \ 

\ 

1- Erradicação do analfabetismo \ 

2- Melhoria da qualidade da educação: '-

\ J. lnfra-estrulura da U. E: Construção da diretoria, secrelaria \ 
\ escolar! despença! coodenação, sala de reforço. \ 

\ 

4- Assegurar na rede municipal de ensino acompanhamento \ 
psicológico aos alunos e professores. 

\ s. Acompanhamento de uma nutricionisla na unidade escolar, \ 
\ para que as crianças tenham uma alimentação adequada e de \ 

\ 

boa qualidade. \ 

6- Assegurar na UE acompanhamento presencial de uma 
\ Orientadora Educacional no ensino fundamental. \ 

\ 7- Garantir que o educando do ensino fundamental tenha \ 



METAS E ESTRATÉGIAS 

Meta 1 : universalizar, até 2018, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 
( cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos e 11 (onze) meses, até o 
final da vigência deste PME. 

Estratégias: 

1. 1 Garantir parcerias com a União, o Estado e o setor privado para a construção 
de novos equipamentos públicos para o atendimento de crianças de O a 3 
anos e 11 meses, conforme estabelece a meta e de acordo com os estudos 
de demanda previstos na estratégia 1.5 e seguindo padrão nacional de 
qualidade, conforme estabelecido pelo PNE, considerando as peculiaridades 
locais; 

1.2 Garantir que até 2018 o município estabeleça parcerias para viabilizar a 
construção, reforma ou ampliação de equipamentos públicos adequando ao 

para o atendimento de crianças de 4 a 5 anos, conforme estabelece a meta. 

1.3 Garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez por 
cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das 
crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita 
mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo; 

1.4 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da 
demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de 
planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta ; 

1.5 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e 
prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das 
famílias por creches; 

1.6 Garantir que o município deve participe de programas nacionais e estaduais, 
em regime de colaboração, para a construção e reestruturação de escolas, 
bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria 

da rede física de escolas públicas de educação infantil ; 

1.7 O município deve buscar parcerias com a União, o Estado e o setor privado, 
bem como utilizar recursos próprios, equipar as unidades de educação infantil 
com parques, quadras cobertas , mobiliá7>7 acervos bibliográficos, 

~~ 



brinquedos , equipamentos tecnológicos , utensílios e outros materiais 
necessários ao funcionamento adequado destas unidades. 

1.8 Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação 
infantil , a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros 
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de 
pessoal , as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 
acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

1.9 Promover e incentivar a formação inicial e continuada dos (as) profissionais 
da educação infantil , garantindo, progressivamente, o atendimento por 
profissionais com formação superior; 

1.1 O Promover a cada dois anos, a partir da vigência deste PME, a discussão e 
revisão do Referencial Curricular da Educação Infantil do Município, com a 
participação dos profissionais da rede e em parceria com instituições ou 
entidades que possuam conhecimento e estudos na área. 

1.11 Buscar a articulação e parceria com núcleos de pesquisa e cursos de 
formação para profissionais da educação , em universidades públicas ou 
privadas , de modo a garantir apoio para a realização de formação continuada 
destinadas aos profissionais da educação infantil , bem como a revisão de 
currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas 
ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no 
atendimento da população de O (zero) a 5 (cinco) anos; 

1. 12 Garantir o atendimento das populações do campo na educação infantil nas 
respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição 
territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de 
crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, 
garantido consulta prévia e informada; 

1.13 Priorizar o acesso à educação infantil e garantir a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com 
deficiência , transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica ; 

1.14 Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às 
fam_ílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência 
social , com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos 
de idade; 

1.15 Preservar as especificidades da educação infantil na organização da rede 
escolar, garantindo o atendimento da criança de O (zero) a 5 (cinco) anos em 
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a 
articulação com a etapa escolar ~ , ~isando ao ingresso do (a) aluno(a) 

,r' ~~ 



de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental ; 

1.16 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na educação infantil , em especial dos beneficiários 
de programas de transferência de renda , em colaboração com as famílias e 
com os órgãos públicos de assistência social , saúde e proteção à infância ; 

1.17 Garantir até do segundo ano de vigência deste Plano que todas as unidades 
de Educação Infantil contem com a presença de Orientador Educacional para 
acompanhamento especifico das crianças de O a 5 anos. 

1.18 Estabelecer, até o segundo ano de vigência do PME, mecanismos na 
organização da Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de 
mInImIzar a rotatividade anual de professores incentivando que os 
profissionais se dediquem ao aprofundamento de suas práticas e o 
desenvolvimento de projetos de médio e longo prazos específicos para esse 
nível de ensino . 

1.19 Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação 
infantil , em parceria com órgãos públicos de assistência social , saúde e 
proteção à infância , preservando o direito de opção da família em relação às 
crianças de até 3 (três) anos; 

1.20 O Município , com a colaboração da União e dos Estados, realizará e 
publicará , a cada ano , levantamento da demanda manifesta por educação 
infantil em creches e pré-escolas , como forma de planejar e verificar o 
atendimento; 

1.21 P~ocurar ampliar o acesso à educação infantil em tempo integral , para as 
crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil . 

1.22 Considerar n~ Projeto Político P·edagógico das escolas de educação infantil a 
escuta das crianças como principio formativo para a democracia . 



Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos _ 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada , até o último ano de vigência deste PME. 

Estratégias: 

2.1) 

2.2) 

2.3) 

2.4) 

2.5) 

2.6) 

O Município deve buscar parcerias com a União , o Estado e o setor 
privado para a construção de novos equipamentos públicos para o 
atendimento do Ensino Fundamental , em equipamentos que 
atendam aos parâmetros de qualidade. 

O município deve buscar parcerias com a União , o Estado e o setor 
privado e utilizar recursos próprios para a reforma e adequação de 
espaços escolares administrativos, salas de aula , quadras cobertas , 
refeitórios , bem como para equipar as unidades escolares com 
mobiliários, acervos bibliográficos, brinquedos, equipamentos 
tecnológicos , utensílios e outros materiais necessários ao 
funcionamento adequado das escolas da rede municipal . 

O Município deverá organizar o Ensino Fundamental de acordo 
com as Diretrizes e Parâmetros definidos pela União, que 
configuram a base nacional comum curricular deste nível. 

A Prefeitura de Tupirama fará gestão junto ao Governo do Estado 
buscando que sejam realizadas reformas e adequações de espaços 
escolares administrativos , salas de aula , quadras cobertas, 
refeitórios , bem como para equipar as unidades escolares com 
mobiliários, acervos bibliográficos, brinquedos, equipamentos 
tecnológicos, utensílios e outros materiais necessários ao 
funcionamento adequado das escolas estaduais. 

Criarmecanismos para acompanhamento individualizado dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental , fazendo uso de sondagens, 
avaliações e outros recursos que permitam diagnosticar o estágio 
da aprendizagem e auxiliem na tomada de decisões e organização 
de ações voltadas a superação das dificuldades; 

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



2. 7) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola , 
em parceria com órgãos públicos de assistência social , saúde e 
proteção à infância, adolescência e juventude, criando canais de 
comunicação permanentes que fortaleçam uma rede de proteção a 
crianças e Jovens. 

2.8) Promover ações e campanhas que incentivem a permanência dos 
alunos nas escolas da rede municipal , combatendo a migração de 
alunos residentes no município para escolas de municípios 
vizinhos; 

2.9) Utilizar e desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de 
maneira articulada, a organização do tempo e das atividades 
didáticas entre a escola e o ambiente comunitário , considerando 
também as especificidades da educação especial e da escola do 
campo ; 

2.1 O) Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos e no cotidiano 
da escola , através de novos canais de comunicação, da real ização 
de atividades específicas para os pais e outras medidas adequadas 
a realidade de cada comunidade. 

2.11 ) Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 
esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do 
desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional . 

2.12) Estabelecer, até o segundo ano de vigência do PME, mecanismos 
na organização da Secretaria Municipal de Educação com o 
objetivo de minimizar a rotatividade anual de professores 
incentivando que os profissionais se dediquem ao aprofundamento 
de suas práticas e o desenvolvimento de projetos de médio e longo 
prazos específicos para esse nível de ensino, buscando fazer 
gestão junto a SEE para que o mesmo ocorra nas escolas 
estaduais do município. 



Meta 3: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 11 (onze) anos com 
deficiência , transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo , de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Estratégias: 

3.1 Promover, a partir da aprovação deste PME, a universalização do atendimento 
escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de O (zero) a 3 (três) 
anos com deficiência , transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394 , de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional ; 

-:> _2 Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a 
formação continuada de professores e professoras para o atendimento 
educacional especializado nas escolas urbanas; 

3.3 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede pública de educação básica , conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno 
apresentando plano de acompanhamento para as escolas com as crianças; 

3.4 Buscar condições para aa criação de centros multidisciplinares de apoio e 
assessoria , articulados com instituições acadêmicas e integrados por 
profissionais das áreas de saúde, assistência social , pedagogia e psicologia, 
para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as) 
alunos (as) com deficiência , transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação buscando um acompanhamento integral dessas 
crianças através de acompanhamento dos profissionais do Crás Centro de 
Referencia de Assistência Social ; 

3.5 Manter e ampl iar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 
instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos 
(as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de 
transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de 

recursos de tecnologia assistida, assegurando, ainda, no contexto escolar, em 
todas as etapas, níveis e modalidades de ensino , a identificação dos (as) alunos 
(as) com altas habilidades ou superdotação; 

3.6 Garantir, até o final da vigência deste PME, a 9f~a de educação bilíngüe, em 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como ~ m~Jra língua e na modalidade 



escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos 
e com deficiência auditiva de O (zero) a 17 (dezessete) anos, em classes 
bilíngües e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 
22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura 
para cegos e surdos-cegos; 

3. 7 Garantir a oferta de educação inclusiva , vedada a exclusão do ensino regular 
sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o 
ensino regular e o atendimento educacional especializado; 

3.8 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários 
(as) de programas de transferência de renda , juntamente com o combate às 
situações de discriminação, preconceito e violência , com vistas ao 
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional , em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social , 
saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

3.9 Buscar a utilização nas redes de ensino de metodologias, materiais didáticos, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do 
ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) 
estudantes com deficiência , transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

3.1 O Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de 
saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias , com 
o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do 
ate~~~m~nto escolar, na educação de jovens e adultos , das pessoas com 
de_f1~1enc1a e tran.stornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa 
etana de escolarização obrigatória , de forma a assegurar a atenção integral ao 
longo da vida · 

' 

3.11 Buscar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 
demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência 
transt~rnos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação : 
garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional 
especi.alizado, p~ofis.si~nais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes 
d~ _L1b.ras , gu1as-1nterpretes para surdos-cegos, professores de Libras , 

prioritariamente surdos, e professores bilíngües; 





Meta 4: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) 
ano do ensino fundamental . 

Estratégias: 

4.1 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do 
ensino fundamental , articulando-os co_rn as estratégias desenvolvidas na 
pré-escola, com qualificação e val-orização dos (as) professores (as) 
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 
alfabetização plena de todas as crianças; 

4.2 Instituir instrumentos de sondagem e avaliação periódicos e específicos 
para aferir a a_lfabetização das crianças, aplicados periodicamente, bem 
como estimular as escolas a criarem os respectivos instrumentos de 
avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino 
fundamental; 

4.3 Garantir que o município participe de programas educacionais pela União e 
do Estado, bem como a universidades públicas e privadas, tecnologias 
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 
dos (as) alunos (as) , consideradas as diversas abordagens metodológicas e 
sua efetividade; 

4.4 Apoiar a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, 
com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver 
instrumentos de acompanhamento; 

4.5 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) 
para a ~lfa~etizaç~~ de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 
educac1ona1s e praticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação 
entr~ programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação 
continuada de professores (as) para a alfabetização; 

4.6 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngüe de pessoas surdas sem 
estabelecimento de terminal idade temporal. ' 



Meta 5: Oferecer educação em tempo integral em , no m1nimo, 50% 
(cinqüenta por cento) das escolas públicas, de forma a ate~der,, ~elo m~nos: 25% 
(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educaçao bas1ca ate o fim da 
vigência deste PME. 

Estratégias: 

5.1 Promover, com o apoio da União e do Estado, a oferta de educação básica 
pública em tempo integral , por meio de ativida~es de ac~mpanhamento 
pedagóg ico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma 
que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou so~, ~ua 
responsabilidade , passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas d1anas 
durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 
professores em uma única escola ; 

5.2 Planejar e executar os projetos de reforma, adequação, ampliação ou 
construção de escolas seguindo padrão arquitetônico e de mobiliário 
adequado para atendimento em tempo integral , conforme orientações 
nacionais, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em 
situação de vulnerabilidade social ; 

5.3 Buscar participação em programas nacionais ou estaduais de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas , laboratórios, inclusive de informática, espaços para 
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas , refeitórios , banheiros 
e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da 
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral ; 

5.4 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 
comunitários , bibliotecas, praças, parques, museus, teatros , cinemas e 
planetários; 

5.5 Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de 
alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica 
por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema 
sin~ical , de forma concomitante e em articulação com a rede pública de 
ensino; 

5 .6 Orga~izar o funcionamento das escolas de tempo integral de forma a 
garantir tempo e condições para aulas e atividades de reforço e 
acompanhamento em turmas reduzidas para os alunos com dificuldades de 
aprendizagem. 



Meta 6: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 
modal idades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. 

Estratégias: 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Induzir no sistema municipal de ensino processo contínuo de auto avaliação 
das unidades escolares de Educação Básica. Isso se dará por meio da 
participação popular na construção coletiva de instrumentos de avaliação, 
consonante a seu Projeto Político Pedagógico, que orientem as dimensões a 
serem fortalecidas , destacando-se a elaboração de planejamento, a melhoria 
contínua da qualidade educacional , a formação continuada dos profissionais 
da educação e o aprimoramento da gestão democrática. 

Garantir a autonomia de elaboração e decisão dos Projetos Políticos e 
Pedagógicos das escolas, definidos como expressão da sua organização 
educativa , orientada pelas diretrizes explicitadas neste PME; 

Apoiar técnica e financeiramente a partir do segundo ano de vigência deste 
plano a gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros 
às escolas, garantindo a autonomia escolar e a participação da comunidade 
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando a melhoria da 
qualidade do ensino , com transparência e efetivo desenvolvimento da gestão 
democrática. 

Criar um conjunto de indicadores municipais de avaliação institucional , com 
participação dos profissionais da rede municipal de ensino, com apoio ou em 
parceria com Instituições de Ensino Superior e Universidades, 
preferencialmente públicas, considerando: 

a) as especificidades de cada modalidade de ensino· , 

b) o perfil dos estudantes e do corpo de profissionais da educação; 

c) as condições de infra estrutura das unidades escolares· , 

d) os recursos pedagógicos disponíveis; 

e) as características da gestão; 

f) a auto avaliação realizadas pelas unidades educacionais. 

6.5 Promover o intercâmbio das experiências pedagógicas realizadas nas 
unidades escolares das redes municipal e estadual. 

6 .6 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais na rede municipal de 
ensino para a utilização pedagó~ ica 9,,-ambiente escolar. 

,,,,,- ~ 
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6. 7 Incentivar o desenvolvimento, seleção, certificação e divulgação de 
tecnologias educacionais, com preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio. 

6.8 Promover a relação das escolas da Educação Básica com instituições 
culturais e equipamentos públicos de cultura (bibliotecas, teatros , cinemas, 
museus, Casas de Cultura , Planetário entre outros) , bem como a movimentos 
culturais a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre 
fruição das (dos) estudantes e promover maior repertório das linguagens 
artísticas dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as 
escolas se tornem polos de criação e difusão cultural. 

6.9 Promover a relação das escolas da Educação Básica com equipamentos 
públicos de esportes, a fim de garantir a oferta regular de atividades 
esportivas para as (os) estudantes. 

o.1 O Garantir espaços para a prática esportiva e laboratórios de ciências em cada 
edifício escolar, garantindo a acessibilidade às pessoas com deficiência. 

6.11 Participar do programa nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos para escolas públicas, previsto no Plano Nacional de Educação 
- PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014), visando à 
equalização regional das oportunidades educacionais. 

6.12 Implementar a Educação em Direitos Humanos na Educação Básica e as 
ações educacionaisprevistas no Programa Nacional de Direitos Humanos -
PNDH-3 e no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, observando 
as diretrizes curriculares nac1ona1s. 

~.13 Promover ações contínuas de formação da comunidade escolar em educação 
para os direitos humanos através da Secretaria Municipal de Educação e em 
parceria com Instituições de Ensino Superior e Universidades, 
preferencialmente públicas, e desenvolver, garantir e ampliar a oferta de 
programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação, 
além de cursos de extensão, especialização, mestrado e doutorado. 

6.14 Difundir propostas pedagógicas que incorporem conteúdos de direitos 
humanos, por meio de ações colaborativas com os Fóruns de Educação, 
Conselhos Escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. 

6.15 Promover ações contínuas de formação da comunidade escolar sobre 
relações etnicorraciais no Brasil e sobre história e cultura afro-brasileira , 
africana e dos povos indígenas através da Secretaria Municipal de Educação 
e em parceria com Instituições de Ensino Superior e Universidades, 
preferencialmente públicas, e desenvolver, garantir e ampliar a oferta de 
programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação, 
além de cursos de extens~ zação, mestrado e doutorado. 



6.16 Difundir propostas pedagógicas que incorporem conteúdos sobre a história e 
as culturas afro brasileira e também das culturas indígenas, e implementar 
ações educacionais, nos termos das Leis nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
e nº 11 .645, de 1 O de março de 2008 e do Plano Nacional de Implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro brasileira e Africana , 
assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares 
nacionais, por meio de ações colaborativas com os Fóruns de Educação para 
a Diversidade Etnicorracial , Conselhos Escolares, equipes pedagógicas e a 
sociedade civil. 

6.17 Difundir propostas pedagógicas que incorporem conteúdos da educação 
ambiental com foco na sustentabilidade socioambiental e o trato desse campo 
de conhecimento como uma prática educativa integrada, contínua e 
permanente, nos termos da Lei nº 9. 795 , de 27 de abril de 1999, bem como 
promover ações contínuas de formação da comunidade escolar através da 
Secretaria Municipal de Educação e em parceria com Instituições de Ensino 
Superior e universidades, preferencialmente públicas, e desenvolver, garantir 
e ampliar a oferta de programas de formação inicial e continuada de 
profissionais da educação na temática socioambiental. 

6.18 Implementar, em regime de colaboração com o Estado do Tocantins e a 
União, políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e 
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de 
rua , assegurando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990). 

6.19 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local 
e nacional , com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego , 
assistência social , cultura e esportes, criando uma rede de proteção social 
para crianças e jovens. 

6.20 Garantir a introdução de alimentos orgânicos produzidos no Município do 
Tocantins, priorizandoagricultores familiares organicos nas compras 
institucionais da alimentação escolar. 

6.21 Expandir programa de composIçao de acervo nas unidades escolares de 
obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa 
específico de acesso a bens culturais , a serem disponibilizados para os 
prof_essores e as professoras da rede pública de Educação Básica, por meio 
da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da 
instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso 
a bens culturais pelo magistério público. 



6.22 Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às 
metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às 
estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão 
educacional , à formação de professores e professoras e profissionais de 
serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 
pedagógicos e à melhoria e expansão da infra estrutura física da rede escolar; 

6.23 Orientar as políticas das redes de forma a buscar atingir as metas do ldeb, 
diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média 
nacional , garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até 
o último ano de vigência deste PME, as diferenças entre as médias dos 
índices no Município; 

6.24 Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 
indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do ldeb , 
relativos às escolas do Município , assegurando a contextualização desses 
resultados , com relação a indicadores sociais relevantes , como os de nível 
socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as) , e a transparência e o 
acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema 
de avaliação; 

6.25 Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da zona rural 
faixa etária da educação escolar obrigatória , mediante renovação e 
padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações 
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia , Qualidade e Tecnologia -
INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União 
proporcional às necessidades dos entes federados , visando a reduzir a 
evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação 
local ; 

-6.26 Universalizar, até o quinto ano de v1gencia deste PME, o acesso à rede 
mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o 
final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública 
de educação básica , promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da 
informação e da comunicação; 

6.27 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em 
todas as etapas da educação básica , por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte , alimentação e assistência à saúde; 

6.28 Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a 
energia elétrica , abastecimento de água tratada , esgotamento sanitário e 
manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a 
prática esportiva , a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios 
de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas 
com ~~, , deficiência; ,~--:-



6.29 Prover e adquirir através da União e do Estado equipamentos e recursos 
tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas 
as escolas públicas da educação básica , criando, inclusive, mecanismos para 
implementação das condições necessárias para a universalização das 
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet; 

6.30 Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da secretaria de 
educação, bem como manter programa de formação inicial e continuada para 
o pessoal técnico das secretarias de educação; 

6.31 Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para 
detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual , 
favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança 
para a comunidade; 

6.32 Mobil izar as famílias e setores da sociedade civil , articulando a educação 
formal com experiências de educação popular e cidadã , com os propósitos de 
que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar 
o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais; 

6.33 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local 
e nacional , com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, 
assistência social , esporte e cultura , possibilitando a criação de rede de apoio 
integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional ; 

6.34 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas 
da saúde e da educação , o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar 
pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e 
atenção à saúde· 

1 

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

6.36 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a 
capacitação de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e 
agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura, 
de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e 
da / / aprendizagem; 

r~ 



6.37 Institui r, em parceria com a União, o Estado e o setor privado programas de 
formação de professores e professoras e de alunos e alunas para promover e 
consolidar política de preservação da memória nacional ; 

6.38 Promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada , de 
forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação; 

6.39 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino , a organização flexível do 
trabalho pedagógico , incluindo adequação do calendário escolar de acordo 
com a realidade local , a identidade cultural e as condições climáticas da 
região ; (Criar Projeto de lei) ; 

6.40 Executar ações de atendimento ao (à) estudante de educação básica por 
meio de programas suplementares de transporte , alimentação e saúde , 
inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em 
articulação com a área da saúde e assistência social ; 

6.41 Buscar apoio financeiro junto ao estado e a união e para a execução de 
projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao 
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades especificas desses 
alunos. 

6.42 Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 
empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino para promover a 
compatib ilidade da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das 
ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos. 

6.43 Considerar nas política públicas de jovens e adultos dos empregados as 
necessid~des do idoso, com vista a promoção de políticas de erradicação do 
analfabetismo ao acesso a tecnologia educacionais e atividades recreativas 
culturais_ e esportivas à implementação de programas de valorização ~ 
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e a inclusão 
dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 



Meta 7: Colaborar com a União e o Estado para a ampliação das matrículas 
da educação profissional técnica de nível médio, visando atingir metas do PNE. 

Estratégias: 

7.1 Procurar e articular com outros municípios da região , fazer gestão junto ao 
Governo Federal para a implantação de unidade da Rede Federal de 
Educação Profissional , Científica e Tecnológica na região ; 

7.2 Procurar parcerias e convênios com a União, o Estado e o setor privado para 
a oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de 
educação a distância , com a finalidade democratizar o acesso à educação 
profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

7.3 Instituir meios para ofertar o atendimento do ensino médio gratuito integrado à 
formação profissional para as populações do campo, de acordo com os seus 
interesses e necessidades; 

7.4 Buscar parcerias para a oferta de educação profissional técnica de nível 
médio para as pessoas com deficiência , transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superlotação; 



Meta 8: Estabelecer política municipal de incentivo a matrícula na educação 
superior, de forma a contribuir com as metas nacionais estabelecidas no PNE para 
este nível de ensino. 

Estratégias 

8.1 Articular com os municípios da regIao ação junto aos governos estadual e 
federal condições para a implantação de instituição de ensino superior pública 
na região , bem como viabilizar a oferta de vagas através do sistema 
Universidade Aberta do Brasil , considerando a densidade populacional , a 
oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e 
observadas as características regIonaIs ; 

--q _2 Garantir até o segundo ano de vigência deste PME participar de programas e 
projetos que fomentem a oferta de educação superior pública e gratuita 
prioritariamente para a formação de professores e professoras para a 
educação básica , sobretudo nas áreas de ciências e matemática , bem como 
as demais áreas para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas; 

8.3 Estabelecer programas e projetos no interior da administração pública 
municipal que possibilite a realização de estágios como parte da formação 
para a população residente que se encontra matriculada em cursos 
superiores; 

8.4 Estabelecer ações e projetos que visem incentivar a participação de grupos 
historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a 
adoção de políticas afirmativas , na forma da lei ; 

8 .5 Planejar e implantar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 
docente de forma a incentivar a matricula em cursos de graduação e pós
graduação na região ; 

8.6 Garanti~ formaç~o de co~sórcios regio~ i_s e entre instituições públicas de 
educaçao superior, com vistas a ~ oten ~i---~ a oferta de ensino superior na 
região· ~ / r 

' ~--L?~ 



Meta 9: promover, em regime de colaboração com União e oEstadoa 
participação em programas de formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos 1, li e Ili do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam . 

Estratégias: 

9.1 Promover e subsidiar a participação dos docentes da rede municipal em 
cursos ofertados em plataforma eletrônica, como meio de aperfeiçoamento e 
formação continuada dos profissionais da educação; 

0 2 Implementar programas específicos para formação em serviço de 
profissionais da educação para as escolas do campo e para a educação 
especial ; 

9.3 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de 
nível médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho 
sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da 
educação básica ; 

9.4 Incentivar e subsidiar a participação dos profissionais da educação em cursos 
e programas especiais destinados a assegurar formação específica na 
educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com 
formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou 
licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício; 

.::1.5 Planejar e implantar a partir do 1 ° ano de vigência deste PME política 
municipal de formação continuada para os (as) profissionais da educação de 
outros segmentos que não os do magistério , construída em regime de 
colaboração entre os entes federados ; 



Meta 1 O: garantir que 50% (cinqüenta por cento) dos professores da 
educação básica, tenha formação em nível de pós-graduação até o último ano de 
vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação 
básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e o contexto do município. 

-
Estratégias: 

10.1 Realizar o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por 
formação continuada e buscar parcerias com instituições públicas de 
educação superior, e com a União e o Estado para a oferta sistemática e 
articulada de formações para todos os profissionais da educação ; 

10.2 Consolidar uma política de formação para professores e professoras da 
educação básica , seguindo diretrizes nacionais e atendendo as áreas 
prioritárias definidas no planejamento anual da rede de ensino ; 

10.3 Expandi r programa de composição de acervo de obras didáticas, 
paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico 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 e as professoras da rede pública de educação básica, 
favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da 
investigação; 

10.4 Incentivar o acesso a portais eletrônicos e plataformas ofertadas pelo Estado 
e pela União, destinados a subsidiar a atuação dos professores e das 
professoras da educação básica ; 

1 0.5 Garantir e implementar a partir do 3° ano de vigência deste PME política de 
oferta de bolsas de estudo para pós-graduação scrip/sensu dos professores 
e das professoras e demais profissionais da educação básica ; 

10.6 Fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas 
públicas de educação básica , por meio do incentivo a participação em ações 
do Plano Nacional do Livro~ Lei ra e de programas nacionais de 
disponibil ização de recursos para ~~a bens culturais pelo magistério 
público. / . ~ 

/ 



Meta 11 : Valorizar as (os) profissionais da educação da rede municipal de 

ensino; 

Estratégias: 

11.1 Promover política de valorização dos profissionais do magistério da rede 
municipal de ensino de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos 
demais profissionais com escolaridade equivalente, com base nas 
informações do Departamento lntersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos - DIEESE - e da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, garantindo a negociação com as 
entidades sindicais. 

11.2 Garantir na rede municipal de ensino o máximo de dois terços da carga 
horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, 
dando plena efetivação do disposto no §4° do Art . 2° da Lei Federal nº 11 . 738 , 
de 16 de julho de 2008 , nos termos dos Pareceres nº 9 e seu Anexo 1, e nº 18 
da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
CNE/CEB, homologados pelo Ministério da Educação, para todas as jornadas 
de trabalho do magistério público . 

11.3 Estabelecer na rede municipal de ensino mecanismos de incentivo à 
permanência dos professores e equipe técnica nas unidades educacionais , 
garantindo o desenvolvimento e a continuidade do trabalho pedagógico 
coletivo . 

11.4 Garantir até o 3° ano de vigência deste PME na rede municipal de ensino 
jornada de dedicação exclusiva e em uma única unidade escolar, garantido 
opção de ingresso nesta pelo servidor, remuneração compatível e, no mínimo, 
um terço da jornada para atividades extraclasse . 

11.5 Garantir para os profissionais da Educação Infantil na rede municipal de 
ensino férias coletivas no mês de julho e recesso escolar no mês de janeiro. 

11 .6 Garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado , que, até 2020 , 
todos os professores da Educação Básica da cidade de Tupirama possuam 
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam. 

11. 7 Realizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da 
educação e da capacidade de atendim o onstruir programa de formação 
inicial em regime de colaboração c , n-i~o . .? o Estado do Tocantins. 
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11.8 Celebrar convênios com instituições públicas de Ensino Superior e a rede 
municipal de ensino para oferecer cursos e programas especiais para 
assegurar formação específica na Educação Superior, nas respectivas áreas 
de atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade 
normais, não licenciados ou licenciados em área diversa da sua atuação 
docente, em efetivo exercício. 

11 .9 Fomentar através do regime de colaboração com o Estado e a União a oferta 
de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior destinados 
à formação , nas respectivas áreas de atuação, das (dos) profissionais da 
educação de outros segmentos que não os do magistério, prevendo ainda sua 
correspondente evolução funcional. 

11.1 O Instituir, em regime de colaboração com o Estado do Tocantins e a União, 
programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de 
idiomas das escolas públicas de Educação Básica realizem estudos de 
imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as 
línguas que lecionam. 

11 .11 Celebrar convênios entre instituições públicas de Educação Superior e as 
redes públicas de ensino da Educação Básica para oferecer vagas de cursos 
em nível de pós-graduação lato e stricto/sensu para as (os) professoras (es) 
de modo a ampliar em 50% (cinqüenta por cento) o número de professores da 
Educação Básica com formação em nível de pós-graduação lato e stricto 
sensu , até o último ano de vigência deste Plano. 

11.12 Regulamentar na rede municipal de ensino a licença remunerada para estudo 
de pós-graduação stricto/sensu dos professores e das professoras e demais 
profissionais da Educação Básica. 

·-.-. .13 Garantir que a partir da aprovação deste plano a reestruturação do PCCE 
Plano de Cargo e Carreira da Educação. 

11 .14 Estruturar a rede municipal de ensino , buscando atingir, em seu quadro de 
profissionais de educação , nunca menos de 95% (noventa e cinco por cento) 
de servidores efetivos em exercício , sendo obrigatória a realização de 
concurso público quando: 

a)o percentual dos cargos vagos atingir 5% ( cinco por cento) do total de cargos da 
classe ; 

prazo de validade em vigor; / ., , 
b )não houver concursados exceden#es dq,,-,cgqcurso anterior para a carreira , com 
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Meta 12: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de 
Carreira para os (as) profissionais da educação básica, que tomem como referência 
o piso salarial nacional profissional , definido em lei federal , nos termos do inciso VI II 
do art. 206 da Constituição Federal. 

Estratégias 

12.1 Estruturara rede municipal de educação básica de modo que, até o início 
do terceiro ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no 
mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por 
cento) , no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não 
docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em 
exercício na rede escolar; 

12.2 Implantar, na rede municipal de educação básica , acompanhamento dos 
profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais 
experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, 
a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante 
esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação 
do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados 
e as metodologias de ensino de cada disciplina; 

12.3 Prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e 
incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós
graduação stricto sensu ; 

12.4 Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo, da 
Educação de Jovens e Adultos e da Educação Infantil no provimento de 
cargos efetivos para essas escolas; 

12.5 Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da 
educação nas escolas da rede de ensino, para subsidiar os órgãos 
competentes na elaboração, turação e implementação dos planos 
de Carreira . 0 / . : t-' e:.------



Meta 13: Assegurar condições , no prazo de 2 (dois) anos, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, com consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas da rede municipal , prevendo recursos e 
apoio técnico da SME para tanto. 

Estratégias: 

13.1 Organizar e garantir o funcionamento pleno de Conselhos de Escola em todas 
as unidades de ensino da Rede Municipal , até o segundo ano de vigência 
deste PME. 

13.2 Implantar programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 
conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos 
de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) 
representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de 
políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço 
físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede 
escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

13.3 Constituí Fórum Permanente de Educação, com o intuito de coordenar as 
conferências municipais bem como auxiliar e acompanhar a execução deste 
PME· 

' 

13.4 Estimulara constituição e o fortalecimento de gremIos estudantis e 
associações de pais , assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação 
orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas 
representações; 

. 3.5 Constituir o conselho municipal de educação, como instrumentos de 
participação e fiscalização na gestão escolar e educacional , inclusive por 
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições 
de funcionamento autônomo· 

' 

13.6 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos 
(as) e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, 
currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, 
assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores 
escolares; 

13. 7 Favorecer processos de autonomia pedagógica , administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de - si da rede municipal ; 

13.8 Desenvolver programas de form_ e diretores e gestores escolares; 
\ .,;.-;-



Meta 14: Ampliar os recursos destinados à educação pública pelo 
município para, no mínimo, 30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente das transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino , nos termos do Art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 5% 
(cinco por cento), no mínimo, em educação inclusiva e, por meio de regime de 
colaboração com o Estado do Tocantins e a União, buscar a complementação de 
recursos financeiros para garantir a plena execução das metas e estratégias 
determinadas neste Plano e em consonância ao Plano Nacional de Educação. 

Estratégias: 

14.1 No prazo de três anos da vigência deste Plano, será implantado o Custo 
Aluno Qualidade Inicial -CAQi , referenciado no conjunto de padrões mínimos 
estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado 
com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino
aprendizagem , sendo progressivamente reajustado até a implementação 
plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ. 

14.2 Implementar o Custo Aluno Qualidade no Município de Tupirama - CAQ como 
parâmetro para o financiamento da educação de todas as etapas e 
modalidades da Educação Básica , a partir do cálculo e do acompanhamento 
regular dos indicadores de gastos e investimentos educacionais em 
qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da 
educação pública , em aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de 
material didático-escolar, alimentação, transporte escolar, bem como com a 
redução do número de estudantes por turma. 

14.3 O Custo Aluno Qualidade -CAQ será definido no prazo de quatro anos e será 
continuamente ajustado , com base em metodologia formulada pelo Ministério 
da Educação - MEC, nos termos da Meta 20, estratégia 20.8 do Plano 
Nacional de Educação - PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 
2014). 

14.4 Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino a parcela da 
participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural e outros recursos , com a finalidade de cumprimento da 
meta prevista no inciso VI do caput do Art. 214 da Constituição Federal. 

14.5 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência 
e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a manutenção 
atualizada de portal eletrônico de transparência e a capacitação dos membros 
do Conselho Municipal de Educação , do Fórum Municipal de Educação, do 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb - CACS , 
previsto pela Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007 . 

14.6 Assegurar a ampliação e autonomia na utilização dos recursos 
descentralizados repassad7s ã~ as escolas, considerando: 
a)O Conselho de Escola como in 1a ~a de deliberação das unidades 
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escolares e espaço privilegiado para acompanhamento e controle social ; 
b )Criação de programa específico para manutenção predial e pequenas 
reformas; 
c)Criação de programa específico para o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas; 
d)Reformas de médio e grande porte, bem como serviços de manutenção 
sistemáticos e periódicos serão realizados pela Secretaria Municipal de 
Educação; 
e )No cálculo dos repasses de recursos serão considerados: números de 
estudantes, número de estudantes com necessidades educacionais 
especiais , tempo de permanência dos estudantes, tipo de unidade escolar e 
área construída , bem como os Índices de Vulnerabilidade Social 

14.7 Realizar cálculo dos módulos de pessoal e recursos financeiros de cada 
unidade educacionais, de acordo com o número de estudantes, número de 
estudantes com necessidades educacionais especiais , classes e demanda 
não atendida , respeitando a Meta 7 deste Plano, e garantindo mais recursos 
para regiões com Índice de Vulnerabilidade Social Alta e Muito Alta . 

. ~.8 Combater de forma intransigente a sonegação e a renúncia fiscal para 
alcançar a plena capacidade de arrecadação da carga tributária e, quando 
concedido isenção ou subsídio fiscal, deverá haver compensação equivalente 
para a educação. 

14.9 Criar plano de ação que vise à expansão da rede municipal de educação para 
atender a demanda e os parâmetros estabelecidos neste plano entre os 
imóveis e terrenos cujos proprietários foram notificados em virtude do 
descumprimento da função social da propriedade, nos termos do Plano 
Diretor Estratégico do Muni~ 
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