Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CNPJ 01.612.383/0001-11
Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 388-0111 – CEP: 59945-000 – Major Sales/RN

LEI Nº 267/2015
Aprova o Plano Municipal de Educação do Município
de Major Sales-RN para o decênio 2015/2025 em
consonância com a Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014 que trata do Plano Nacional de Educação e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAJOR SALES, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, em nome do povo,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação – PME de Major Sales-RN, com
duração de 10 (dez) anos.
Art. 2º- São diretrizes do PME – 2015-2025
I. Erradicação do analfabetismo;
II. Universalização do atendimento escolar;
III. Superação das desigualdades educacionais;
IV. Melhoria da qualidade do ensino;
V. Formação para o trabalho;
VI. Promoção da sustentabilidade sócio-ambiental;
VII. Promoção humanística, científica e tecnológica do município;
VIII. Estabelecimento de metas de aplicação de Recursos Públicos em Educação como
proporção do produto interno bruto;
IX. Valorização dos profissionais da Educação;
X. Difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade, à gestão da Educação e
formação humanística.
Art. 3º - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ser cumpridas no prazo de vigência
do PME 2015/2025, desde que não haja prazo inferior definido para metas especificas.
Art. 4º - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência censos
municipais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação
desta Lei.
Art.5º - Os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do
Município deverão ser formados de maneira a assegurar a consignação de dotações
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME – 2015/2025, a fim
de viabilizar sua plena execução.
Art. 6º - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB será utilizado para avaliar
a qualidade do ensino a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar
apurados pelo censo da educação básica, combinados com os dados relativos ao desempenho
dos estudantes apurados na avaliação nacional do rendimento escolar ou outro índice que
venha sucedê-lo.
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Parágrafo Único - Estudos desenvolvidos e aprovados pelo MEC na construção de novos
indicadores, a exemplo dos que se reportam à qualidade relativa ao corpo docente e à infraestrutura da educação básica, serão incorporados automaticamente ao sistema da avaliação
deste plano, caso venha a fazer parte deste processo.
Art.7º - O Município, em articulação e integração com o Estado, a União e a sociedade civil e
política, procederá à avaliação periódica de implementação do Plano Municipal de Educação
de Major Sales-RN e sua respectiva consonância com os Planos Estadual e Nacional.
§ 1º - O Poder Legislativo, com a participação da sociedade civil, política e organizada
e por intermédio da Comissão de Educação da Câmara de vereadores, e também do Conselho
Municipal de Educação, acompanharam a execução do Plano Municipal de Educação de
Major Sales-RN.
§ 2º - A primeira avaliação realizar-se durante o quinto ano de vigência desta Lei,
cabendo à Câmara de Vereadores aprovarem as medidas legais decorrentes, com vistas às
correções de eventuais deficiências e distorções.
Art. 8º - Os Poderes do Município deverão empenhar-se em divulgar o Plano aprovado por
esta Lei, bem como na progressiva realização de suas metas e estratégias, para que a
sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação.
Art. 9º - O Grupo de Acompanhamento e Avaliação da Implementação do Plano Municipal de
Educação, será composto por representantes dos poderes Executivo e Legislativo, Conselho
Municipal de Educação e Colegiados Escolares, Sociedade Civil Organizada, Conselho de
Acompanhamento do FUNDEB e todos os demais Conselhos Municipais.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação e Desportos deverá providenciar e
disponibilizar a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do PME, dados estatísticos para
a realização de aferição quantitativa, de acompanhamento e monitoramento do processo
educacional.
§ 2º - A Secretaria Municipal de Educação e Desportos deverá regulamentar as atividades da
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do referido Plano.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Major Sales-RN, 01 de Junho de 2015.

Thales André Fernandes
Prefeito Municipal
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ANEXO
METAS E ESTRATÉGIAS

META
1.

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro)
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final
da vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS
1.1

Definir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, metas de
expansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional
de qualidade, considerando as peculiaridades locais;

1.2

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;

1.3

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

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

1.5

Fomentar 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.

1.6

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 super dotação,
assegurando a educação bilíngüe para crianças surdas e a transversalidade da educação
especial nessa etapa da educação básica;

1.7

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;

1.8

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 a etapa escolar
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seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino
fundamental;
1.9

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;

1.10

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;

1.11

O Município, em colaboração com a União e o Estado, realizarão e publicarão, a cada
ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e
préescolas, como forma de planejar e verificar o atendimento;

1.12

Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para atingir no mínimo 50%
das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos até o último ano de vigência do PME.

META
2.

Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos e
garantir que 100% (cem por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada até o último ano de vigência do PME.

ESTRATÉGIAS
2.1

Criar mecanismos para o acompanhamento individual do desempenho escolar de cada
estudante dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em sua respectiva escola.

2.2

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na
escola por parte dos beneficiários de programas de transferência de renda,
identificando motivos de ausência e baixa frequência e garantir, em regime de
colaboração, a frequência e o apoio à aprendizagem.

2.3

Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as áreas de
assistência social e saúde.

2.4

Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as)
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem pólos
de criação e difusão cultural.

2.5

Incentivar e disponibilizar condições para a integração escola-comunidade, visando
ampliar as oportunidades de conhecimento e reflexão da realidade, bem como a
vivência de experiências que contribuam para a inserção social e desenvolvimento de
cidadania, aos estudantes.
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2.6

Dar continuidade a oferta dos anos iniciais do ensino fundamental para as populações
do campo nas próprias comunidades rurais, de acordo com os critérios estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Educação.

2.7

Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias.

2.8

Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a
habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais.

2.9

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.

2.10

Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais do Ensino
Fundamental, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com
formação superior;

META
3.

Universalizar, até 2018, 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 70% (sessenta por cento).

ESTRATÉGIAS
3.1

Pactuar entre União, Estados e Municípios, no âmbito da instância permanente de que
trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino
médio.

3.2

Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar.

3.3

Realizar simulados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, utilizando-se da
matriz de referência do conteúdo curricular do Ensino Médio.

3.4

Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação
profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo e das pessoas
com deficiência.

3.5

Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanência dos(a) jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda,
no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o
coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas
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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.
3.6

Intensificar 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.

3.7

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.

3.8

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).

3.9

Adotar 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.

3.10

Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e
científicas.

3.11

Proporcionar a oferta de cursos de formação continuada para professores do ensino
médio, tendo em vista o aprimoramento qualitativo do processo de ensino e
aprendizagem.

META
4.

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação, 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
4.1

Realizar mapeamento anual no município com a finalidade de identificar as pessoas
com necessidades especiais, visando a ampliação de políticas públicas nessa área.

4.2

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 e do campo.

4.3

Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas
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complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação, matriculados na rede
pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação,
ouvidos a família e o aluno.
4.4

Manter e ampliar 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 assistiva,
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de
ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou super dotação.

4.5

Ampliar através de concurso público o quadro de profissionais especializados para
atender a oferta do atendimento educacional especializado nas escolas do município.

4.6

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 super dotação 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.

4.7

Realizar adequações físicas essenciais à acessibilidade dos espaços educativos visando
melhor comodidade no atendimento aos educando portadores de necessidades
especiais.

4.8

Adequar ou modificar as propostas pedagógicas das escolas proporcionando
flexibilidade dos currículos de forma a atender as necessidades apresentadas por cada
educando.

4.9

Estimular a participação da família no acompanhamento e contribuição no processo de
aprendizagem e desenvolvimento sócio afetivo do educando com necessidades
especiais.

4.10

Assegurar o transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos com
deficiências, garantindo formação específica para os motoristas e auxiliar visando
melhoria na locomoção e atendimento das necessidades de cada educando.

META
5.

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

Garantir o ensino fundamental de nove anos, assegurando que os três primeiros anos
sejam organizados segundo a legislação federal.

5.3

Assegurar aquisição e distribuição todas as escolas, de materiais pedagógicos e
equipamentos acessíveis, como jogos educativos linguísticos, livros digitais e outras
tecnologias educacionais para dar suporte à alfabetização.

5.4

Instituir instrumentos de avaliação a nível municipal periódicos e específicos para
aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, 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.

5.5

Planejar e acompanhar as intervenções a partir do resultado da provinha Brasil para os
estudantes do 2º ano do ensino fundamental.

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 pósgraduação 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% (cinquenta por cento) das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as)
alunos(as) da educação básica.

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)
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horas diárias durante todo o ano letivo.
6.2

Garantir a ampliação progressiva do tempo escolar, de forma a atingir o mínimo de 7
horas diárias de atividades educativas, a partir de estudos e mapeamentos dos espaços,
da implantação do tempo integral nas escolas do ensino fundamental na rede pública
municipal, dotando-as de recursos humanos qualificados, recursos financeiros
suficientes para custear suas ações, materiais e equipamentos didáticos acessíveis, até o
final de vigência deste plano.

6.3

Manter programa de construção e reestruturação da parte física da rede pública
municipal, atendendo as especificidades das etapas, modalidades e diversidades tendo
em vista a implantação das escolas em tempo integral.

6.4

Fortalecer a intersetorialidade no contexto da Secretaria Municipal de Educação e da
Prefeitura Municipal de Major Sales e ampliar os canais de comunicação com
instituições públicas e privadas na perspectiva da cooperação técnica e financeira para
a melhoria da qualidade da educação do município.

6.5

Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas,
praças, museus, Associações, Centro Cultural , cinemas, ponto e pontinhos de cultura.

6.6

Garantir a melhoria do processo pedagógico, tendo como base a proposta pedagógica
da rede, materiais didático-pedagógicos e equipamentos acessíveis e tecnologia
educacional adequada.

6.7

Atender às escolas do campo na oferta de educação em tempo integral, com base em
consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais.

6.8

Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação 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.

6.9

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.

6.10

Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais que atuam na
Educação Integral, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com
formação superior;

META
7.

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
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melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
municipais para o Ideb: 5,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 4,9 nos anos
finais do Ensino Fundamental; 4,4 no Ensino Médio.
ESTRATÉGIAS
7.1

Constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal, um conjunto
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;

7.2

Acompanhar, analisar e divulgar resultados do IDEB em 100% das escolas e do
sistema de ensino junto à comunidade escolar, utilizando-os como subsídio no
planejamento das ações técnico-pedagógicas das escolas e da secretaria de educação.

7.3

Garantir o acompanhamento do processo de elaboração e execução do PDE/escola em
100% das unidades de ensino fundamental da rede pública de Major Sales, com foco
na melhoria do IDEB.

7.4

Garantir o cumprimento dos dias letivos e a carga horária estabelecida em lei.

7.5

Assegurar aquisição e distribuição para 100% das escolas,
didáticos/paradidáticos, materiais pedagógicos e equipamentos acessíveis.

7.6

Induzir processo contínuo de auto avaliação 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 educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da
educação e o aprimoramento da gestão democrática.

7.7

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.

7.8

Associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas
intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes,
priorizando sistemas e redes de ensino com IDEB abaixo da média nacional.

7.9

Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino
fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados
nos anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino
Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica,

de

livros
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bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de
ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas.
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

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.

7.12

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 didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

7.13

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.

7.14

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.

7.15

Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de
ações destinadas à capacitação de professores e pessoal de apoio escolar 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.

7.16

Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira
e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 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 étnico-racial, conselhos escolares, equipes
pedagógicas e a sociedade civil.

7.17

Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para
as escolas do campo, incluindo os conteúdos culturais, considerando o fortalecimento
das práticas socioculturais, produzindo e disponibilizando materiais didáticos
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específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência.
7.18

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.

7.19

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, esporte e
cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição
para a melhoria da qualidade educacional.

7.20

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.

7.21

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.

7.22

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.

7.23

Instituir, em articulação com a União e os Estados, programa de formação de
professores e professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar política de
preservação da memória nacional.

7.24

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.

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

ESTRATÉGIAS
8.1

Fortalecer e fomentar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série.
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8.2

Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e
proteção à juventude.

8.3

Fortalecer acompanhamento e monitoramento de acesso à escola específicos para os
segmentos populacionais considerados, identificando motivos de ausência e baixa
frequência , planejando as intervenções necessárias.

8.4

Fortalecer a integração da EJA, nos segmentos populacionais considerados, com o
mundo do trabalho, estabelecendo inter-relação entre teoria e prática, nos eixos da
ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania.

8.5

Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para
acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial,
bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as
especificidades dos segmentos populacionais considerados.

META
9.

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 80%
(oitenta por cento) até 2020 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.

ESTRATÉGIAS
9.1

Instituir, em regime de colaboração, programa de educação de jovens e adultos voltado
à conclusão do ensino fundamental, de forma a estimular a conclusão da educação
básica.

9.2

Incentivar a expansão das matrículas na educação de jovens e adultos de forma a
articular a formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissional,
objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador.

9.3

Institucionalizar, em regime de colaboração, programa de reestruturação e aquisição de
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que
atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional.

9.4

Incentivar e apoiar a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na
educação de jovens e adultos integrada à educação profissional.

9.5

Estimular a diversificação curricular do ensino médio para jovens e adultos, integrando
a formação integral à preparação para o mundo do trabalho e promovendo a interrelação 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 de jovens e adultos por meio de equipamentos e laboratórios,
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produção de material didático específico e formação continuada de professores.
91.6

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;

META
10.

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação
profissional.

ESTRATÉGIAS
10.1

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, inclusive na modalidade de educação à distância.

10.2

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.

10.3

Implantar em parceria com o governo federal programa de reestruturação e aquisição
de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas
que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional,
garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;

10.4

Institucionalizar em parceria com o governo federal programa 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.

Ofertar educação profissional técnica de nível médio, de forma regionalizada,
assegurando a qualidade da oferta de pelo menos 50% (cinquenta por cento) da
expansão no segmento público.

ESTRATÉGIAS
11.1

Em parceria com o governo federal elevar gradualmente o investimento em programas
de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as
condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos
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técnicos de nível médio na forma regionalizada.
11.2

Apoiar as instituições de ensino que ofertam cursos profissionalizantes, principalmente
na divulgação junto ao nosso alunado.

11.3

Apoiar os alunos matriculados em seu deslocamento para as cidades polos, onde os
cursos são ministrados;

11.4

Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na
educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas
afirmativas, na forma da lei.

META
12.

Garantir a partir da oferta regionalizada um aumento de 40% de matrículas para ensino
superior de pessoas entre 18 e 24 anos em Universidades de rede pública.

ESTRATÉGIAS
12.1

Estimular a matrícula na educação superior da população de 18 a 24 anos.

1.2

Divulgar os programas do governo federal de financiamento do ensino superior, como
PROUNI, FIES nas escolas de ensino médio.

12.3

Qualificar o ensino médio dando condições de acesso ao ensino superior público.

12.4

Garantir a flexibilidade e/ou adequação da carga horária de professores da rede Pública
para frequentar os cursos de graduação.

12.5

Disponibilizar transporte escolar gratuito para o deslocamento de alunos para
municípios vizinhos.

META
13.

Incentivar no prazo de vigência do PME a formação de Mestre e Doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 20%
(vinte por cento), sendo, do total, no mínimo, 10% (dez por cento) doutores.

ESTRATÉGIAS
13.1

Garantir através da oferta de transporte gratuito o deslocamento dos funcionários para
o local da formação.

13.2

Apoiar as Instituições de Ensino Superior na divulgação dos Cursos e processos
seletivos junto aos docentes.
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13.3

Divulgar e incentivar a participação dos estudantes no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo a ampliar o quantitativo de estudantes
e de áreas avaliadas no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação.

META
14.

Garantir a partir da oferta regionalizada um aumento do número de matrículas na pósgraduação em até 30 mestres e 10 doutores.

ESTRATÉGIAS
14.1

Disponibilizar transporte escolar gratuito para o deslocamento de alunos para
municípios vizinhos.

14.2

Divulgar os programas e cursos de mestrado e doutorado.

14.3

Garantir a flexibilidade e/ou adequação da carga horária de professores da rede Pública
para participação nos cursos de mestrado e doutorado.

14.4

Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em
particular aqueles ligados nas áreas de engenharia, matemática, física, química,
informática e outros campos de ciências.

META
15.

Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, no prazo de 5 (cinco)
anos de vigência deste PME, política 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
15.1

Valorizar, nos concursos e processos seletivos, a formação acadêmica de nível superior
voltada ao conhecimento e reflexão das demandas da rede pública de educação básica,
em especial, ao nível educacional pretendido.

15.2

Incentivar, de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Cargos, Carreira e
Salários - PCCS a participação em cursos e programas de formação na área de atuação,
aos integrantes do quadro do magistério que não possuem a titulação especificada no
caput da presente meta.
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15.3

Realizar, o dimensionamento da demanda de formação docente e gestionar a respectiva
oferta junto às instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e
articulada às políticas nacionais e estaduais.

15.4

Divulgar os cursos ofertados através da plataforma freire incentivando os docentes a se
matricularem em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação,
bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos.

15.5

Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior
destinado à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da
educação de outros segmentos que não os do magistério.

15.6

Organizar grupos de estudo de forma permanente de acordo com o calendário letivo
vigente, em parceria com os cursos de formação inicial e continuada das instituições
de ensino superior, com os profissionais da educação para a formação de núcleos
educacionais, a fim de fomentar a discussão sobre o processo pedagógico, as
condições necessárias para a produção de materiais pedagógicos e tecnológicos
educacionais.

15.7

Incentivar a participação nos programas 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.

META
16.

Possibilitar através de parcerias com instituições públicas superiores a formação em
nível pós-graduação de 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica,
até o ultimo ano de vigência deste PME e garantir a todos(as) os(as) profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de formação, considerando as
necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino em que atuam.

ESTRATÉGIAS
16.1

Realizar, em regime de colaboração com a União e o Estado, o planejamento
estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a
respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior.

16.2

Incentivar, de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Cargos, Carreira e
Salários - PCCS a participação em cursos e programas de pós-graduação na área de
atuação.

16.3

Ampliar e consolidar a demanda dos cursos de pós-graduação na Plataforma Freire
para beneficiar os professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente
cursos de pós-graduação.

META
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17.

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 da vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS
17.1

Acompanhar a evolução salarial por meio de indicadores obtidos a partir da pesquisa
nacional por amostragem de domicílios periodicamente divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

17.2

Estabelecer um diálogo permanente com os educadores a fim de acompanhar a
atualização progressiva do valor do piso salarial para os profissionais do magistério
público da educação básica.

17.3

Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas através da revisão
salarial, considerando o aumento no repasse dos recursos da União.

META
18.

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, que seja feita a revisão do plano de carreira para
os(as) profissionais da educação básica da Rede Municipal de ensino, tomando como
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, ficando estabelecido ainda que o
mesmo sofrerá alterações sempre que houver necessidade.

ESTRATÉGIAS
18.1

Assegurar o ingresso do funcionário do magistério, através do concurso público.

18.2

Garantir em até 5 anos, que os profissionais docentes e não docentes sejam ocupantes
de cargos efetivos, exceto por motivos emergenciais e não havendo cadastro de
reserva.

18.3

Prever, no plano de cargo e carreira dos profissionais da educação do município,
incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação.

18.4

Assegurar as condições e o cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho dos
profissionais do magistério da rede pública de ensino, destinado às atividades
extraclasses preferencialmente no próprio local de trabalho, garantindo que o
professor prepare suas aulas, realize estudos e pesquisas, prepare e corrija provas e
trabalhos, participe de programas de formação continuada e tenha acompanhamento
técnico pedagógico sistemático da sua prática educativa.

18.5

Estabelecer ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais da

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CNPJ 01.612.383/0001-11
Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 388-0111 – CEP: 59945-000 – Major Sales/RN

educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.
META
19.

Assegurar condições, para que até o final de vigência deste plano seja efetivado a
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho
e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas da Rede Municipal
de Ensino, prevendo recursos e apoio técnico para tanto.

ESTRATÉGIAS
19.1

Regularizar a organização e o funcionamento das escolas da educação básica inclusive
as escolas do campo, indígenas e quilombola, considerando suas especificidades.

19.2

Assegurar condições, durante a vigência do plano, para a efetivação da gestão
democrática na rede municipal, promovendo o fortalecimento dos Conselhos do
FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar e Conselho Municipal de Educação,
considerando a descentralização de recursos e ampliação dos mecanismos de
autonomia financeira e administrativa, a participação de comunidade escolar na
elaboração do Projeto Político Pedagógico e transparência das ações efetuadas nas
escolas.

19.3

Utilizar mecanismos de avaliação interna e externa para a educação básica em
parceria com o sistema estadual e nacional, propiciando a participação de todos os
segmentos da comunidade escolar, com a finalidade de levantar subsídios para a
promoção de melhorias e auxiliar a escola nas questões administrativas, pedagógicas
e financeiras, considerando as diretrizes curriculares nacionais em cada etapa e
modalidade.

19.4

Promover a formação dos gestores e conselheiros, visando à implementação e
qualificação da Gestão Democrática.

19.5

Instituir lei municipal para eleição direta de diretores para as Escolas Municipais da
Rede Municipal de Ensino.

19.6

Estimular em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino a constituição e
fortalecimento dos grêmios estudantis e associações de pais, assegurando inclusive,
espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua
articulação com os demais conselhos, por meio das respectivas representações.

META
20.

Aplicar efetivamente os recursos públicos financeiros definidos em lei para a educação,
ampliando-os gradativamente, de forma a assegurar as condições necessárias à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino público de qualidade. Garantindo a
aplicação de no mínimo 10% do PIB municipal em gastos com a Educação de forma a
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equiparar os investimentos nacionais até o último ano de vigência deste PME.
ESTRATÉGIAS
20.1

Garantir os mecanismos e instrumentos que assegure a transparência e o controle
social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação em audiências
públicas, portais eletrônicos de transparência, capacitação dos membros de
conselhos de acompanhamento e controle social, do FUNDEB, em regime de
colaboração com a Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de
Educação.

20.2

Proporcionar formação para professores e gestores em cursos como o Formação pela
escola sobre a aplicabilidade dos recursos e verbas.

20.3

Ampliar investimentos para poder atingir as metas do plano Nacional de educação
no prazo estabelecido.

20.4

Calcular e divulgar anualmente, o custo-aluno-qualidade, bem como buscar o aumento
progressivo do investimento público em educação, com vistas a garantir a oferta de
uma Educação Básica de qualidade para todos.

20.5

Implementar política de financiamento, em regime de colaboração com a união e o
estado para ações de solução de problemas de merenda escolar, transporte escolar,
enfrentados, principalmente na zona rural, em relação ao gerenciamento e pagamento
de despesas.

