ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70

Lei Municipal 420/2015
Santa Cruz do Xingu/MT, 22 de Junho de 2015.

Dispõe da Criação do Plano Municipal de
Educação do Município de Santa Cruz do Xingu
para o decênio 2015 – 2025 e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Xingu, Senhor Marcos de Sá Fernandes da Silva, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado o Plano Municipal de Educação do Município de Santa Cruz do Xingu,
com vigência por 10 (dez) anos, na forma do ANEXO, parte integrante dessa Lei.

§ 1º – A íntegra do Plano Municipal de Educação do Município de Santa Cruz do Xingu de
que trata esta Lei, também está disponível, para consulta pública, na sede da Prefeitura.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
Santa Cruz do Xingu-MT, em 22 de Junho de 2015.

________________________________________________
Marcos de Sá Fernandes da Silva
Prefeito Municipal
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INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Educação - PME é um documento que visa contemplar os anseios
da sociedade, e está embasado em sua história cultural e na busca de uma sociedade
mais igualitária, garantindo

seus direitos, preceituada pela Constituição Federal de

1988, em seus artigos 205, 206 incisos I a VIII e 208 incisos I a VII, parágrafos 1º, 2º e 3º e na
Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/96.
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 214 manifesta o desejo do povo brasileiro
de um Plano Nacional de Educação Plurianual que nos leve a melhoria da qualidade do ensino,
da erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a formação para o
trabalho e a preparação humanística, científica e tecnológica do País.
Durante quase 14 anos, foram realizadas inúmeras negociações, discussões e
conferências, onde foram amplos e constantes os debates sobre o Processo de Desenvolvimento
do PNE, até a sua aprovação em 09 de janeiro de 2001 pela Lei nº. 10.172/01, sancionada pelo
então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. A partir de então iniciaram-se as
discussões em nível estadual coordenada pela Undime-MT, sobre o Processo de Elaboração dos
PME.
O atual Plano Nacional de Educação, sancionado pela Presidenta Dilma Roussef na Lei
13.005/2014, assim como o Plano Estadual de Educação, sancionado pelo Governador Silval
Barbosa na Lei 10.111/2014, nortearão os rumos da educação pelos próximos dez anos.
O Plano Municipal de Educação do município de Santa Cruz do Xingu, MT, será um
documento de referência da Política Educacional, para esse período de dez anos, onde estarão
definidos os objetivos, metas e estratégias para todos os níveis e modalidades de Ensino,
dimensionando a cooperação dos entes federados e a aplicação criteriosa dos recursos
financeiros envolvidos. Servirá como instrumento para organização sistemática da Secretaria
Municipal de Educação e garantirá a transparência e coerência nas ações que serão
desencadeadas para esclarecer e informar a população santa-cruzense sobre a Política
Educacional do município.
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IDENTIFICAÇÃO

Endereço: Rua 04, quadra comunitária nº 18 – Centro.
Município: Santa Cruz do Xingu
Estado de Mato Grosso
CEP: 78.664 – 000
Localização: Área urbana

Informações sobre o município de Santa Cruz do Xingu

População: 1896 Hab. – (IBGE – 2010)
Distância da Capital: 1.230 km
Extensão Territorial: 5.583,718 km
Localização Geográfica: Meso-região Nordeste Mato-grossense, Microrregião
Norte – Araguaia.
Ocupação no campo: agricultura e pecuária
OBJETIVOS
OBJETIVOS GERAIS
Em síntese os Planos: Nacional, Estadual e Municipal, tem como objetivos:
 A elevação global do nível de escolaridade da População;
 Erradicação do analfabetismo;
 Melhoria das condições e da qualidade do ensino, em todos os níveis;
 Universalização do atendimento ao ensino obrigatório, compreendendo o Ensino
Fundamental e o Médio (Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 242. I);
 Formação humanista, científica e tecnológica;
 Progressiva ampliação do tempo de permanência na escola do aluno do Ensino
Fundamental;
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 Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino;
 Redução das desigualdades sociais e regionais, no tocante ao acesso e à permanência,
com sucesso, na educação pública;
 Implementação do regime de colaboração entre União, Estados e Municípios.
 Valorização dos profissionais da educação e democratização da gestão do ensino
público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO
São os seguintes objetivos específicos na área de atuação do município:
 Atender a demanda da educação infantil em creches e pré-escolas;
 Universalizar o atendimento ao ensino fundamental e garantir a permanência com sucesso
na escola, principalmente das crianças da zona rural, em ação conjunta com o Estado de
Mato Grosso;
 Alfabetizar jovens e adultos analfabetos e escolarizar até a 5º Ano do ensino
fundamental os jovens e adultos que não concluíram esta etapa do ensino fundamental;
 Garantir que todos os professores que atuam na rede municipal de ensino tenham
escolaridade em nível de licenciatura plena.
 Atender escola de assentamento da pré-escola ao 9° ano do ensino fundamental em sala
multisseriada.
Considerando que os recursos financeiros são limitados e que a capacidade para responder
ao desafio de oferecer uma educação compatível, na extensão e na qualidade, à das melhores
escolas públicas do país, são estabelecidas prioridades neste plano, segundo o dever
constitucional e as necessidades sociais do município, conforme segue:
1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de nove anos a todas as crianças de 6 a 14 anos,
assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino. Essa prioridade
inclui o necessário esforço do Sistema Estadual de Ensino, no regime de colaboração entre
Município e Estado.
2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou
que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte dessa prioridade,
considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida e parte
intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é entendida no sentido amplo
de domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, das operações matemáticas
elementares, da evolução histórica da sociedade humana, da diversidade do espaço físico
e político mundial e da constituição da sociedade brasileira. Envolve, ainda, a formação do
cidadão responsável e consciente de seus direitos e deveres.
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3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil (etapa de maior
responsabilidade do município), o ensino médio (etapa de maior responsabilidade do
estado) e a educação superior (nível de maior responsabilidade da União). Está prevista a
extensão da escolaridade obrigatória para crianças de cinco anos de idade, quer na educação
infantil, quer no ensino fundamental, preferencialmente. Para a educação infantil estão
definidas metas de ampliação dos percentuais de atendimento. A ampliação do atendimento,
neste plano, significa maior acesso, ou seja, garantia crescente de vagas. Quanto ao Ensino
Médio, educação Superior e educação profissional, o plano municipal propõe a adequação do
currículo escolar do ensino fundamental e médio de forma a contemplar a preparação para a
vida produtiva através de um tema transversal que estimule o aluno e sua família a
melhorar a renda familiar usando técnicas de produção de alimentos, numa perspectiva
que visa à diversidade, seguindo a vocação rural do município ou abrindo oportunidades para
se inserir em meio mais amplo buscando formações em outras áreas de conhecimento
4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser dada à
formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte dessa valorização à
garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para estudo e preparação das
aulas, salário digno, com piso salarial e Plano de Cargos e Remuneração do Magistério.
5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em parceria com a União e o
Estado de Mato Grosso, em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive educação
profissional, contemplando também o aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão
dos dados, como instrumentos indispensáveis para a gestão do sistema educacional e
melhoria do ensino.
METAS E ESTRATÉGIAS
META 1: universalizar, até 2018, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos
até o final da vigência deste PME.

Avenida 14 de Setembro - S/Nº – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT-CEP: 78664-000-Fone -3594 1000 / 1057 / 1092
E-mail: prefeitura@santacruzdoxingu.mt.gov.br

ADM: 2013/2016

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70

Estratégias:
1.1- 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;
1.2- Garantir, o mínimo estipulado por lei, acrescidos de 3% dos recursos para investimentos na
melhoria dos transportes para atendimento da Educação Infantil;
1.3- Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade,
programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas
públicas de educação infantil;
1.4- 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;
1.5- Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil,
garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior;
1.6- Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para
profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas
pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensinoaprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos;
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1.7- Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional
especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação
bilíngüe para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação
básica;
1.8- Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por
meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no
desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;
1.9- Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares,
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que
atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com etapa escolar seguinte,
visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental;
1.10- 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, através de estudo análise bimestral das informações dos órgãos citados e da freqüência
escolar do aluno;
1.11- Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, por meio
da gestão escolar, 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;
1.12- Realizar e publicar, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil
em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento;
1.13- Garantir a educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 (zero) a 3 (três)
anos. Estimular o acesso das crianças de 4 e 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
META 2 - Aferir e incrementar a qualidade da educação, em 90% das unidades de ensino
do sistema estadual e municipal de educação até 2018.
Estratégias:
2.1 - Assegurar que todas as escolas de educação básica em todas as modalidades tenham
desencadeado o processo para a elaboração do seu projeto político-pedagógico, com observância
das Diretrizes Curriculares e/ou políticas estadual e municipal, com efetiva participação da
comunidade, tendo como indicador o número de escolas com seu PPP implantado em relação à
totalidade de escolas.
2.2 - Garantir instrumentos legais que assegurem eleição direta de gestores pela comunidade, em
todas as unidades escolares públicas do município de Santa Cruz do Xingu, para os cargos de
Diretor e Coordenador, a cada 02 (dois) anos com direito a uma reeleição, tendo como indicador
o número de escolas com eleições regulamentadas por instrumentos legais pelo número total de
escolas públicas.
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2.3 - Definir expectativas de aprendizagem para a educação básica, com vista a garantir
formação geral comum, tendo como indicador a quantidade de etapas e modalidades com
expectativas de aprendizagens estabelecidas para cada etapa e modalidade da educação básica.
2.4. Realizar campanhas contínuas de mídia promovidas pelo órgão mantenedor visando otimizar
a participação da comunidade escolar nos CDCE, grêmios estudantis, conselhos diretores.
2.5 - Capacitar os membros dos conselhos escolares, conselhos diretores e conselhos municipais
de educação para que possam exercer seu papel de controle social, em parceria com Cefapro,
Seduc , FNDE e outros órgãos competentes.
2.6 - Fomentar ações que visem à interação entre família e escola, através de projetos que
incluem a presença dos pais em sala de aula e em eventos sócio-político-culturais organizados
pelas escolas.
2.7 - Garantir aos grêmios estudantis suporte e estrutura na organização de ações, eventos
pedagógicos, sociais e culturais realizados nas unidades escolares.
2.8 - Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos
financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na
aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da
gestão democrática.
2.9 - Apoiar tecnicamente ações de incentivo à divulgação da cultura mato-grossense.
2.10 - Garantir políticas de conscientização quanto a não violência, através de projetos na escola
voltadas para a construção da cultura de paz e ambiente escolar dotado de segurança para a
comunidade escolar em parcerias com órgãos afins
2.11 - Implantar e implementar rede de comunicação contínua e eficiente entre unidades
escolares, estadual, municipal e unidades administrativas centrais e descentralizadas públicas.
2.12 - Assegurar o desenvolvimento de projetos curriculares articulados (PPP) com a base
nacional comum, relacionados à Educação Ambiental, à Educação das Relações Étnico-Raciais e
dos direitos humanos, gêneros, sexualidade e música.
2.13 - Garantir meios e espaços permanentes de divulgação, discussão e compartilhamento de
vivências e experiências exitosas de todas as etapas e modalidades da educação básica em jornal
escolar, painéis e murais.
2.14 - Disponibilizar transporte escolar, obedecendo padrões de legislação de trânsito, para
alunos e professores do ensino fundamental, educação de jovens e adultos, médio do campo,
urbano, terras indígenas, quilombolas e assentados que comprovadamente necessitem de
atendimento.
2.15 - Assegurar apoio financeiro e pedagógico para as escolas que apresentarem projetos que
visem ao desenvolvimento significativo dos estudantes, bem como a participação em jogos
estudantis intermunicipais e estaduais, mostras científicas e similares.
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2.16 - Estabelecer parcerias entre União, Estado e municípios, envolvendo as Secretarias de
Educação, de Saúde, de Bem Estar Social, Ambiental, de Cultura, de Ação Social, Conselhos
Tutelares e Conselhos Municipais de Educação para o pleno atendimento das necessidades dos
estudantes da educação básica, incluindo equipe multiprofissional (pedagogos, assistente social,
fonoaudiólogos e outros), sem ônus para a educação.
2.17 - Garantir a renovação e manutenção periódica dos equipamentos de multimídia,
informática e laboratoriais, com profissional capacitado por turno de funcionamento da unidade
escolar com a atribuição de auxiliar o professor.
2.18 - Apoiar ações de Educação Ambiental articuladas com os projetos político-pedagógicos
das escolas que contribuam ou promovam o desenvolvimento local sustentável.
2.19 - Viabilizar mecanismos normativos que orientem a destinação de parte dos recursos
financeiros oriundos do Fundo Municipal de Bens Lesados e/ou outros fundos para apoiar ações
em Educação Ambiental desenvolvidas pelas unidades escolares públicas.
2.20 - Fomentar parcerias com órgãos gestores da política ambiental estadual e municipal para
abertura de editais anuais de apoio a projetos de Educação Ambiental, visando sua concretização
nas escolas e em espaços não escolarizados.
2.21 - Promover ações de Educação Ambiental com os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos
e assentados, em parceria com Ministério do Meio Ambiente e Educação, IBAMA, SEMA e
FUNAI, abordando a Legislação Ambiental, Nacional, Estadual e Municipal, possibilitando o
desenvolvimento de projetos ambientais.
2.22- Garantir a produção, publicação e distribuição às escolas da rede pública de livros/outros
materiais pedagógicos, enfocando a diversidade étnico-racial e cultural do
Estado, com a participação dos segmentos e especialistas/estudiosos da temática.
2.23 - Orientar as escolas para que o ensino da educação religiosa e as solenidades escolares
sejam realizados com base na laicidade do ensino, primando pelo direito democrático da
religiosidade de todos os povos e culturas, conforme legislação vigente.
2.24 - Constituir comissão com a participação dos profissionais da educação, entidades civis e
organizadas para elaborar orientações para o processo de escolha e adoção de livros e materiais
didáticos, acervo das bibliotecas escolares, observando as especificidades das relações étnicoraciais no Estado.
2.25 - Buscar alternativas que possibilitem alojar, nas proximidades da escola, os profissionais
da educação que atuam nas escolas do campo e que não possuam residência fixa no local.
2.26 - Implantar e ampliar em 33% (trinta e três por cento) das escolas por ano a oferta da
Língua Estrangeira, Arte e Educação Física aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental,
garantindo profissionais com qualificação específica na área.
2.27 - Garantir que todas as escolas organizadas em serie/ano tenham o Coordenador Pedagógico
/Professor Articulador, de acordo com o número de aluno estipulados em lei, com espaço físico
específico e adequado para atender a demanda.
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2.28 – Criar condições para a fruição a bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a
ampliação da prática desportiva, de forma integrada ao currículo escolar.
2.29 - Assegurar apoio financeiro e pedagógico às escolas que apresentarem projetos que visem
ao desenvolvimento significativo dos estudantes, bem como a participação em jogos estudantis,
mostras científicas e similares.
2.30 - Adotar medidas administrativas e pedagógicas necessárias para garantir ao estudante o
acesso e a permanência na escola sem discriminação por motivo de identidade de gênero e
orientação sexual.
2.31 - Elaborar diretrizes que orientem os sistemas de ensino na implementação de ações que
comprovem o respeito ao cidadão e à não discriminação por orientação sexual.
2.32 - Realizar parcerias com instituições de educação superior e de educação profissional e
tecnológica para a oferta de cursos de extensão, para prover as necessidades de educação
continuada, sem ônus para o município.
META 3 - Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros
públicos, conforme previsto em Lei, destinados à Educação.
Estratégias:
3.1- Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros destinados à
educação, conforme os, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) estabelecidos na Constituição
Federal.
3.2- Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros públicos
destinados à educação, conforme o estabelecido na Lei Orgânica Municipal.
3.3- Assegurar outras fontes de receita à educação, incluindo na vinculação todos os tributos
(impostos, taxas e contribuições).
3.4- Elaborar estudos para que se assegure a utilização do PIB como referência de financiamento
para a educação, conforme preconiza a Emenda Constitucional nº 59/2009.
3.5- Utilizar o piso salarial profissional nacional pautado na Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho
de 2008, como patamar mínimo de referência para a elaboração do Plano de Carreiras Cargos e
Salários para os profissionais da Educação.
3.6- Implantar um padrão de gestão que priorize a destinação de recursos para as atividades
afins, a descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco na aprendizagem dos alunos
e a participação da comunidade.
3.7- Assegurar, por intermédio de instrumentos legais (PNAE, PDE, PDDE) a autonomia
administrativa, pedagógica e financeira das escolas públicas, garantindo o repasse direto de
recursos para despesas de manutenção e capital para o cumprimento de sua proposta didáticopedagógica.
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3.8- Avaliar os mecanismos atualmente existentes de gestão dos recursos financeiros da escola,
construindo um plano de trabalho conjunto órgão gestor/unidade escolar/CDCE.
3.9- Assegurar, mediante instrumentos legais específicos, que os recursos para reformas reparos
nas escolas, oriundos de programas tais como PDE, sejam depositados diretamente na contacorrente do Conselho Deliberativo e geridos pelo mesmo, com assistência técnica do Estado e/ou
das respectivas prefeituras.
3.10- Assegurar, mediante instrumentos legais específicos, que o recebimento definitivo da obra
seja feito pela unidade executora da escola e ou prefeitura e o respectivo responsável técnico do
órgão fiscalizador central.
3.11- Assegurar, por intermédio de instrumentos legais específicos, que o pagamento das tarifas
de água, energia elétrica, telefônica e internet das escolas públicas seja mantido pelas respectivas
entidades mantenedoras, independente dos repasses de manutenção e conservação.
META 4 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Estratégias:
4.1- Institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar
práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e
prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada,
conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens,
tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a
produção de material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação
com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;
4.2- Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da
prática desportiva, integrada ao currículo escolar;
4.3- Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio
do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela
adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua
idade;
4.4- Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência
dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio,
quanto à freqüência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das
situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do
trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;
4.5- Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola,
em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à
juventude;
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4.6- Fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de
jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social
e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;
4.7- Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a
distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de
acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as);
4.8- Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, para
atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;
4.9- Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas
de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão;
4.10- Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas.
META 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.

Estratégias:
5.1 - Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e
valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de
garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
5.2 - Instituir instrumentos de avaliação municipal periódicos e específicos para aferir a
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e as
escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando
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medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do
ensino fundamental;
5.3 - Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças,
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento
dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas,
preferencialmente, como recursos educacionais abertos;
5.4 - Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua
efetividade;
5.5 - Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações
itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a
identidade cultural das comunidades quilombolas;
5.6 - Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto
sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização;
5.7 - Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades,
inclusive a alfabetização bilíngüe de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade
temporal.
META 6 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) dos alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
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Estratégias:
6.1 - Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral,
por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais
e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo,
com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;
6.2 - Instituir, em regime de colaboração com o FNDE/ MEC/ SEDUC, programa de construção
de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo
integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de
vulnerabilidade social;
6.3 - 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;
6.4 - Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as)
matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de
serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede
pública de ensino;
6.5 - Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das escolas da
rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de
ensino;
6.6 - Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as
peculiaridades locais;
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6.7 - Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17
(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e
suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições
especializadas;
6.8 - Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a
expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas,
esportivas e culturais.
META 7- Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
nacionais para o Ideb.
IDEB
Anos iniciais do
ensino fundamental
Anos
finais
do
ensino fundamental
Ensino médio

2015
5,2

2017
5,5

2019
5,7

2021
6,0

4,7

5,0

5,2

5,5

4,3

4,7

5,0

5,2

Estratégias:
7.1 - Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e
médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
7.2 - Assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as)
do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50%
(cinqüenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino fundamental
e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento),
pelo menos, o nível desejável;
7.3 - Constituir, em colaboração entre a União, os Estados e os Municípios, um conjunto
nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de
profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos
disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as
especificidades das modalidades de ensino;
7.4 - Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da
constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas,
destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade
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educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da
gestão democrática;
7.5 - Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e
financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras e
profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos
pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
7.6 - Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem
como da qualidade da educação bilíngüe para surdos;
7.7 - Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do
Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional,
garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência
deste PME, as diferenças entre as médias dos índices dos estados e dos Municípios;
7.8 - Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do
sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às
escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino da União, do Estado e do
Município, assegurando a transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção
e operação do sistema de avaliação;
7.9 - Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem,
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares
livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos
sistemas de ensino em que forem aplicadas;
7.10 - Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo na
faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota
de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
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;
7.11 - Desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população
do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais;
7.12 - Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de
computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação
computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.13 - Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de
recursos financeiros à escola, em parceria com Estado e União garantindo a participação da
comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
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7.14 - Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas
da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde em parceria com Estado e União;
7.15 - Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica,
abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o
acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a
equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às
pessoas com deficiência;
7.16 - Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação
e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das
oportunidades educacionais;
7.17 - Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no
ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos
para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas
instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
7.18 - Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da secretaria de educação do
Município, bem como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal
técnico das secretarias de educação;
7.19 - Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de
ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a
violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.20 - Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que
se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios
da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
7.21 - Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e
indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis 10.639, de 9 de janeiro de
2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas
diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a
diversidade étnicoracial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.22 - Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as
escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos
culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das
práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, disponibilizando
materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência;
7.23 - Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida
como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas
públicas educacionais;
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7.24 - 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;
7.25 - 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;
7.26 - Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção
e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da
educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.27 - 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;
7.28 - Instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, programa
nacional de formação de professores e professoras e de alunos e alunas para promover e
consolidar política de preservação da memória nacional;
7.29 - Promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a
garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação;
7.30 - Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de
modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar.
META 8- Atender 100% da população escolarizável no ensino fundamental até 2018 na
idade apropriada, oferecendo programas de adequação idade/série para atingir o objetivo
da lei.
Estratégias:
8.1 - Realizar anualmente, em parceria com os órgãos municipais competentes, o mapeamento da
população escolarizável em idade escolar obrigatória que se encontra fora da escola, por
residência e local de trabalho dos pais.
8.2 - Garantir relação professor/criança, infraestrutura e material didático adequados ao processo
educativo, considerando as características das distintas faixas etárias, conforme os padrões do
CAQ (Custo Aluno Qualidade).
8.3 - Reduzir em 80% (oitenta por cento) a distorção idade/ano, com qualidade na aprendizagem.
8.4 - Reduzir em 80% (oitenta por cento) a repetência e em 98% (noventa e oito por cento) a
evasão no ensino fundamental, primando pela qualidade da Educação.
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8.5 - Atender a demanda de transporte escolar para alunos oriundos da zona rural e terras
ocupadas por indígenas, quilombolas e assentados, em regime de colaboração entre União,
Estado e Município, observando aos princípios básicos de segurança exigidos pelo Departamento
Nacional de Trânsito, e ainda, levando em consideração:
a) tempo de permanência e idade mínima dos alunos que se beneficiarão dele;
b) Criar cargo de monitor por veículo para acompanhar os alunos, de preferência de pré-escola
ao quinto ano e/ou alunos com necessidades especiais.
8.6. Desenvolver formas alternativas de oferta de ensino fundamental para atender os filhos de
profissionais que se dedicam à atividade de caráter itinerante.
8.7. Criar sala de aceleração, com profissional capacitado, para atender a demanda dos alunos
com defasagem idade/série.
META 9- Elevar a taxa de escolarização da população com 15 (quinze) anos ou mais para
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2018 e, até o final da vigência
deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinqüenta por cento) a
taxa de analfabetismo funcional.
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Estratégias:
9.1 - Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram
acesso à educação básica na idade própria;
9.2 - Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos,
para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos;
9.3 - Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da
escolarização básica, promovendo programas de conscientização e incentivo junto à população.
9.4 - Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de
alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;
9.5 - Executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio
de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento
oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde;
9.6 - Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que
visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos
(as);
9.7 - Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e
privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos
empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e
adultos;
9.8 - Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta,
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos
(as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação
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Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por
meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias
assistidas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população;
9.9 - Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com
vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias
educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de
valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos
temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.
META 10- Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação
de jovens e adultos nos anos iniciais do Ensino Fundamental através do município e nos
anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio por meio do Estado e União na
forma integrada à educação profissional.

Estratégias:
10.1 - Manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino
fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação
básica;
10.2 - Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação
inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do
nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;
10.3 - Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em
cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e
considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades
indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância;
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10.4 - Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível
de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação
profissional;
10.5 - Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a
formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre
teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de
forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e
alunas;
10.6 - fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias
específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação
continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada
à educação profissional;
10.7 - Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e
trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio
de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem
fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
10.8 - Institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de
assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso,
a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos
articulada à educação profissional;
META 11 – Buscar ampliação das matrículas da educação profissional técnica de nível
médio, por meio do IFMT, UNEMAT e UFMT e/ou instituições privadas, assegurando a
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da expansão no segmento
público até o final da vigência.
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Estratégias:
11.1- Expandir o número de escolas que ofertam curso técnico de nível médio, considerando a
localização da demanda e as especificidades regionais.
11. 2- Implantar Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, concomitante ou subseqüente
aos estudantes da EJA.
11.3- Elaborar padrões mínimos de funcionamento que contemplem a relação
professor/estudante, infraestrutura e materiais didáticos adequados ao processo educativo.
11.4 - Assegurar que as escolas que ofertam curso profissionalizante tenham Coordenador
Pedagógico específico.
11.5 - Assegurar, por meio dos Projetos Políticos Pedagógicos - PPPs que a proposta pedagógica
de curso dos diferentes eixos da Educação Profissional e Tecnológica contemple discussões de
relevância para a formação profissional, socioeconômica, ambiental, para a cidadania, estudos
dos agravos da saúde e políticas técnicas de segurança.
11.6- Realizar avaliação institucional, com participação efetiva da comunidade escolar, do órgão
gestor, dos profissionais da educação profissional e dos estudantes.
11.7 - Elaborar programas para garantir o acesso e a permanência dos jovens e adultos em cursos
de Educação Profissional e Tecnológica.
11.8 - Ofertar, na rede pública, cursos referentes ao eixo tecnológico de serviços de apoio escolar
por meio de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
11.9 - Implementar políticas de Educação Profissional e Tecnológica, buscando a inclusão dos
alunos com deficiências no mercado de trabalho.
11.10 - Promover a interação entre escola e sociedade por meio da prestação de serviços
realizados pelos estudantes.
11.11- Elaborar plano de oferta de merenda escolar aos alunos da Educação Profissional e
Tecnológica.
11.12 - Garantir a ampliação e atualização do acervo das bibliotecas das Escolas Técnicas
Profissionalizantes e das escolas que ofertam o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
META 12- Assegurar a oferta de educação superior por meio da Unemat, UFMT e/ou
instituições privadas credenciadas no MEC para pelo menos 33% (trinta e três) da
população santa-cruzense com ensino médio concluído.
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Estratégias:
12.1- Ampliar e diversificar a oferta de vagas na educação superior pública, garantindo o seu
financiamento.
12.2 - Assegurar estrutura física, pedagógica e formação dos profissionais necessárias à oferta de
educação a distância.
12.3 - Realizar avaliação dos programas de educação a distância.
12.4 - Estimular o desenvolvimento e/ou uso de ambientes virtuais de aprendizagem.
META 13 - Garantir em regime de colaboração com instituições públicas e privadas, a
formação, em nível de pós-graduação latu sensu e stricto sensu, 50% (cinqüenta por cento)
dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação
continuada
em
sua área
de atuação,
considerando
as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
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Estratégias:
13.1 - Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da
demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições
públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
13.2 - Consolidar política de formação de professores e professoras da educação básica,
definindo diretrizes, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das
atividades formativas;
13.3- Expandir 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;
13.4 - Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das
professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e
pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível.
META 14 – Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política municipal
de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do
art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 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:
14.1 - Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das
necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por
parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes nos Estados,
Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes;
14.2 - Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em
cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério
da educação básica;
14.3 - Consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em
cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para divulgar e
atualizar seus currículos eletrônicos;
14.4 - Implementar programas específicos para formação de profissionais da educação para as
escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial;
14.5 - Garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação superior,
a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares;
Avenida 14 de Setembro - S/Nº – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT-CEP: 78664-000-Fone -3594 1000 / 1057 / 1092
E-mail: prefeitura@santacruzdoxingu.mt.gov.br

ADM: 2013/2016

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70

14.6 - 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;
14.7 - Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior
destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de
outros segmentos que não os do magistério;
META 15 - Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.

Estratégias:
15.1 - Constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano de
vigência deste PME, fórum permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização
progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica;
15.2 - Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por
meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente
divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
15.3 - Implementar, no âmbito do Município, plano de Carreira para os (as) profissionais do
magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no
11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de
trabalho em um único estabelecimento escolar;
15.4 - Implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em
particular o piso salarial nacional profissional.
META 16- Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do país no 5º
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(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do
PIB ao final do decênio.
Estratégias:
16.1 - Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e
modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes
federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da
capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas
demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional;
16.2 - Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo
único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle
social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de
audiências públicas e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle
social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Estado de
Educação e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios;
16.3 - Implementar, com base no PME, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando
padrão de qualidade na educação básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo
de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais.
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
O Plano Municipal de Educação de Santa Cruz do Xingu terá vigência de dez anos, a
partir da data da aprovação pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito.
No ato da aprovação do plano, será instituída uma comissão de avaliação e
acompanhamento das ações que articulará mecanismos para que este plano seja executado em
sua totalidade e revisado anualmente.
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