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Em um mundo em constante modificação, com a tecnologia cada
vez mais presente na vida dos seres humanos, onde a quantidade de
informações chega-nos com uma velocidade espantosa, é inadmissível
não pensarmos a educação humana, a formação de cidadãos.
Empresto aqui os dizeres de Cortella (2013, p. 11) destacando que “a
condição humana perde substância e energia vital toda vez que se
sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão,
rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação”,
sendo assim o Plano Municipal da Educação de São Manuel, em
consonância com a Lei 13005/2014, estabelece metas, para em 10
anos, atender as necessidades educacionais do município, tendo
participação dos diversos segmentos da nossa sociedade. Dentro das
diretrizes para sua elaboração estão a erradicação do analfabetismo, a
universalização

do

atendimento

escolar,

a

superação

das

desigualdades educacionais, a valorização dos profissionais da
educação, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos,
à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, dentre outros,
sempre respeitando o princípio da gestão democrática da educação
pública.

Luciano Rogério Destro Giacóia
Diretor Municipal da Educação

SUMÁRIO

1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.............................................
1.1 HISTÓRICO...........................................................................................
1.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA..............................................................
1.3 LOCALIZAÇÃO...................................................................................
1.4 POPULAÇÃO........................................................................................
1.5 TRANSPORTES E ACESSOS..............................................................
1.6 INFRAESTRUTURA BÁSICA............................................................
1.7 SAÚDE..................................................................................................
1.8 POLÍTICA............................................................................................
1.9 ECONOMIA..........................................................................................
1.10 ESPORTE E LAZER...........................................................................
1.11 INFRAESTRUTURA.........................................................................

05
05
07
07
08
10
11
12
14
14
15
17

2 EDUCAÇÃO........................................................................................... 18
2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL..................................................................... 20
2.1.1 Marco Legal...................................................................................... 20
2.1.2 Diagnóstico........................................................................................ 24
2.1.2.1 Situação do Município na Educação Infantil.................................. 26
2.1.3 Diretrizes........................................................................................... 27
2.1.4 Meta 1............................................................................................... 28
2.2 ENSINO FUNDAMENTAL................................................................. 30
2.2.1 Marco Legal...................................................................................... 30
2.2.2 Diagnóstico........................................................................................ 31
2.2.2.1 Situação do Município no Ensino Fundamental............................. 32
2.2.2.2 Matrículas no Ensino Fundamental................................................ 33
2.2.2.3 Taxa de Abandono.......................................................................... 33
2.2.2.4 Taxa de Aprovação/Reprovação..................................................... 34
2.2.3 Diretrizes........................................................................................... 35
2.2.4 Meta 2................................................................................................ 36
2.2.5 Meta 4................................................................................................ 38
2.2.6 Meta 5................................................................................................ 40
2.2.7 Meta 6................................................................................................ 40
2.2.8 Meta 7.............................................................................................. 41
2.2.9 Situação do IDEB no Município de São Manuel nos anos iniciais
(Rede Municipal)........................................................................................ 41
2.2.10 Situação do IDEB no Município de São Manuel nos anos finais
(Rede Estadual)........................................................................................... 41
2.2.11 Meta 3................................................................................................ 42
2.3 ENSINO MÉDIO................................................................................. 42
2.3.1 Meta 8................................................................................................. 43
2.4 EJA......................................................................................................... 44
2.4.1 Dados do Município.......................................................................... 44
2.4.2 Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de 18 a 29 anos...... 44

2.4.3 Taxa de Analfabetismo.....................................................................
2.4.4 Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais
idade.............................................................................................................
2.4.5 Resultados Finais do Censo Escolar 2013........................................
2.4.6 Meta 9..................................................................................................
2.4.7 Meta 10.................................................................................................
2.5 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL..............................................................
2.5.1 Matrículas em Educação Profissional Técnica de Nível Médio......
2.5.3 Meta 11................................................................................................
2.6 EDUCAÇÃO SUPERIOR......................................................................
2.6.1 Meta 12................................................................................................
2.6.2 Meta 13................................................................................................
2.6.3 Meta 14................................................................................................
2.7 FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.....................
2.7.1 Meta 15................................................................................................
2.7.2 Meta 16................................................................................................
2.8 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO............
2.8.1 Profissionais da Educação.................................................................
2.8.2 Marco Legal.........................................................................................
2.8.3 Meta 17................................................................................................
2.8.4 Meta 18................................................................................................

45
de
45
46
47
47
48
48
49
50
53
53
53
54
54
55
56
56
56
60
60

3 GESTÃO DEMOCRÁTICA..................................................................
3.1 MARCO LEGAL....................................................................................
3.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL..............................................................
3.3 META 19................................................................................................

61
61
62
63

4 FINANCIAMENTO E GESTÃO............................................................ 64
4.1 MARCO LEGAL..................................................................................... 64
4.2 META 20................................................................................................. 69
5 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PNE............................. 70
CONCLUSÃO.............................................................................................. 71
BIBLIOGRAFIA ORIENTADORA........................................................... 72
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PME................................................74

5

1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
1.1 HISTÓRICO
Contando com uma população, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, na atualidade de 40.200 habitantes, o município de São
Manuel surgiu como aldeia em 1840, a região servia de passagem de
bandeirantes que iam em direção ao Mato Grosso.
Dada à importância da rota na data de 19 de abril de 1870 o mineiro de
Camanducaia, alferes Manuel Gomes de Faria casado com Delfina Carolina
Gomes, Antônio Joaquim Mendes e Rosa da Conceição através de escritura
pública que foi lavrada pelo tabelião Antônio Cesar em Botucatu, doaram 29
alqueires de terra, sendo destes 10 alqueires para patrimônio da Capela de São
Manuel, na região ao norte do rio Claro, chamada Agua Clara com a finalidade
de fundar o arraial e criar uma capela, doaram também um altar a pia batismal
e uma imagem de São Manuel.
Em 2 de fevereiro 1871 com permissão do juiz Dr. Amaral Gurgel estas
terras foram permutadas por outra gleba mais ao sul que ficava as margens do
rio Ribeirão do Paraíso, conhecidas como Bairro do Paraiso ou Bairro dos
Tavares, iniciando-se o patrimônio de nome São Manuel do Paraíso.
Nove anos após em 7 de abril de 1880 a Lei Imperial nº 51 deu-se a
instalação do povoado São Manuel do Paraiso que foi elevado de arraial à
freguesia em território de Botucatu, sendo benta em outubro do mesmo período
pelo padre João Lopes Pinheiro vigário de Botucatu a capela dedicada a São
Benedito, também no mesmo ano instalou-se a primeira subdelegacia de polícia
tendo como seu delegado o senhor Antônio Pereira de Almeida. Também seu
cemitério foi criado em 9 de julho de 1883, sendo elevado a município em 10
de março de 1885 pela Lei 86 com o nome de São Manuel do Paraiso. Dada a
riqueza da localidade os dirigentes de Botucatu se opuseram a esta
determinação legal que tentaram com todos os recursos a não concretização da
instalação do município com insucesso. A instalação do município de São
Manuel do Paraiso foi consumada em 4 de junho de 1887.
Um dado curioso é que as antigas pousadas das expedições que se
dirigiam ao Mato Grosso aos poucos foram se transformando em fazendas de
produção de café tendo seu auge com a chegada de imigrantes no início do
século XX, principalmente portugueses, espanhóis e italianos.
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Havia também no município a preocupação com a formação de seus
cidadãos, assim a educação é retratada em dados históricos desde seus
primórdios que já na data de 1885 funcionavam duas salas de aula que eram
regidas por professores leigos até o ano de 1900 foram mantidas classes e
escolas públicas e particulares.
No mesmo ano em decorrência da Lei Estadual de 8 de setembro de 1892
que determinava a obrigatoriedade de estudo para crianças de 7 a 10 anos
lançou-se a pedra fundamental do primeiro estabelecimento de ensino oficial
no município, o Grupo Escolar “Dr. Augusto Reis” que foi inaugurado em 1902
que ainda se encontra em plena atividade.
Em 1927, a sociedade de São Manuel mobilizou-se na luta em prol da
educação, visando à instalação de uma Escola Normal e em 1930 criou-se a
Sociedade Civil Amigo da Escola tendo alcançado seu objetivo no ano de 1931,
com a criação e instalação da primeira Escola Normal Livre de São Manuel que
foi mantida em um período de quatorze anos com mensalidades, contribuições
e trabalho voluntário tornando-se oficial em 1945. São Manuel já tinha uma
consciência sólida na formação educacional de seus munícipes e ainda, cabe
ressaltar a importância dada neste período do voluntariado e trabalho coletivo
no campo educacional foi precursores do “Amigo da Escola” prevalecendo à
ação da comunidade no âmbito educacional.
A partir de 1931 até os dias de hoje celebramos o aparecimento de muitas
outras entidades escolares como o Colégio Técnico Agrícola, Seminário
Filosófico, Técnico em Contabilidade, Administração e Edificações, Escolas
Estaduais como Francisco de Oliveira Faraco, Baida, Atílio Inocenti, escolas
particulares Luma Carolina (Anglo) e Objetivo, de Ensino Superior como
Faculdade Marechal Rondon e Instituto Municipal de Ensino Superior.

Fonte: http://www.cptec.inpe.br
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FONTE: www.cavallaro.com.br

1.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
Localiza-se a uma latitude 22º43’52” sul e a uma longitude 48º34’14”
oeste, estando a uma altitude de 709 metros. Sua população estimada em 2004
era de 38.815 habitantes.
Possui uma área de 652,72 km².
Tropical de altitude com temperatura média de 21°C, tendo as estações
do ano já relativamente bem definidas. Os verões se caracterizam pelo clima
quente e úmido (com pluviosidade média de 214.2 mm no mês de janeiro),
enquanto os invernos têm como característica temperaturas mais amenas e
menor incidência de chuvas (pluviosidade média em torno dos 34 mm em
julho) com estiagens mais severas em alguns anos e umidade relativa do ar
abaixo de 40%, devida ao fenômeno das ilhas de calor urbanas. Primavera e
outono se caracterizam como estações de transição.

1.3 LOCALIZAÇÃO

O município de São Manuel localiza-se na região centro-sul do Estado
de São Paulo, distante 284 km da cidade de São Paulo. Pertence à mesorregião
do sudoeste paulista e à microrregião da Serra de Botucatu. Situada a altitude
média de 700 metros, a cidade ocupa uma área aproximada de 666 km²,
representando 10,4% da Região de Governo de Botucatu, na qual faz parte.
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Limita-se ao norte com Igaraçu do Tietê, Barra Bonita e Mineira do Tietê; ao
sul com Pratânia; a leste com Botucatu e Dois Córregos e a oeste com Lençóis
Paulista.

1.4 POPULAÇÃO
A população é constituída por descendentes de imigrantes europeus,
sobretudo italianos, formadores de mão-de-obra na cafeicultura, e mais
recentemente migrante de várias regiões do Brasil, atraídos pela indústria
canavieira. Segundo o senso (2004) a população geral é de 38.448 habitantes,
sendo 2.465 na zona rural e 35.983 na zona urbana, conforme ilustrado no
quadro abaixo:
Tabela 1. Informações sobre o Município de São Manuel
População (1)
(Localização /
Faixa Etária)

Urbana

Rural

Total

PIB (2)

621.935

Ano

0a3
anos

4a5
anos

6 a 14
anos

15 a 17
anos

18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 anos ou
Mais

Total

2000

2.478

1.113

5.435

2.097

4.446

5.394

13.079

34.042

2007

1.894

1.040

5.445

1.846

4.504

6.152

15.187

36.068

2010

1.869

1.010

5.234

1.856

4.369

6.356

16.589

37.283

2000

208

109

585

150

272

438

740

2.502

2007

101

62

309

96

159

262

621

1.610

2010

47

19

164

71

91

130

402

924

2000

2.686

1.222

6.020

2.247

4.718

5.832

13.819

36.544

2007

1.995

1.102

5.754

1.942

4.663

6.414

15.808

37.678

2010

1.916

1.029

5.398

1.927

4.460

6.486

16.991

38.207

IDH (3)

0.81

IDI (4)

Taxa de analfabetismo (5)
População de 10 a 15 anos

População de 15 anos ou
mais

1.70

10.70

0.78

FONTE: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 E CONTAGEM 2007; (2) IBGE - 2008, A PREÇOS CORRENTES (1 000 R$); (3) ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO - PNUD - 2000; (4) ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA - UNICEF - 2004; (5) IBGE - CENSO
DEMOGRÁFICO DE 2000
NOTA: NO RESULTADO TOTAL DA POPULAÇÃO, O IBGE INCLUI A POPULAÇÃO ESTIMADA NOS DOMICÍLIOS FECHADOS ALÉM DA
POPULAÇÃO RECENSEADA. NO CASO DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO PARTICIPARAM DA CONTAGEM A POPULAÇÃO É TODA ESTIMADA.
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1.5 TRANSPORTES E ACESSOS
A Rodovia Marechal Rondon é a principal via de acesso a São Manuel,
proporcionando uma ligação direta com a capital paulista, a centros regionais
(Botucatu e Bauru), aos Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, dentre outras
localidades. As vias principais de transportes do município são as Rodovias
Chico Landi, Rodovia João Mellão (SP 255) e Rodovia Geraldo Pereira de
Barros, além de 34 km de estradas vicinais e estradas de ferro, atualmente usada
pela concessionária FERROBAN/AS. Dista 18 km da hidrovia Tietê-Paraná e
50 km do Porto Intermodal de Pederneiras. Conta ainda com um aeroporto com
1.000 metros de pista pavimentada a 5 km do centro da cidade.
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1.6 INFRAESTRUTURA BÁSICA

Água: Coletada, tratada e distribuída pela SABESP, cobrindo toda a área
urbana do município e distritos rurais (98% abastecimento).
Esgoto: Coletado pela SABESP (97% de coleta). Observação – Lagoa de
Tratamento de Esgoto deve entrar em operação ainda no final de 2007.
Coleta e Destino do Lixo: No município de SÃO MANUEL são produzidas
cerca de 1 3 0 Toneladas de resíduos sólidos urbanos por semana, os quais são
coletados pela Prefeitura, responsável pelo serviço de limpeza urbana municipal
e pela coleta dos resíduos sólidos urbanos públicos.
Os resíduos e rejeitos serão coletados através de coleta diferenciada de
acordo com a procedência e produção percentual, a saber:

 Resíduos e rejeitos domiciliares; Resíduos de construção civil;
 Resíduos comerciais;
 Resíduos públicos;

12

 Rejeitos dos serviços de saúde;
 Coleta seletiva.
O Município de SÃO MANUEL tem o dever público com a
universalização do manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos (RSU), por
meio de cooperativa, é feita a otimização do serviço público, de forma a suprir
a necessidade de triagem do restante do volume do material gerado, com o
devido apoio da população através de um trabalho de educação ambiental, de
comunicação e de informação.
Energia Elétrica: Responsabilidade da CPFL (Companhia Paulista de
Força e Luz) cobrindo toda a área urbana do município e distritos rurais.
Segurança Pública: A segurança pública do Município é mantida pela 2ª
Companhia 12º Batalhão de Polícia do Interior, Região de Sorocaba, pela
Polícia Civil DINTER-7 e Guarda Civil Municipal, dotada de veículos que
fazem rondas constantes na cidade.

1.7 SAÚDE
A rede Básica de Saúde do município é composta por 5 Unidades de
Estratégia de Saúde da Família sendo que na unidade do ESF Dr. Raphael
Lhamas Franco com 03 equipes saúde da família sendo que uma é da Zona
Rural, 01 Unidade Básica de Saúde ( Cohab I) e Centro de Saúde II São
Manuel onde funciona a clínica da saúde da mulher além das seguintes
especialidades: neurologia, gastrologia, ortopedia, pneumologia, clínica geral,
pediatria, ginecologia, vascular, dermatologia, oftalmologia, psiquiatria,
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urologia, cardiologia, medicina
ocupacional, psicologia.

do

trabalho,

fonoaudióloga,

terapia

A Unidade Móvel Médica que atende os munícipes da zona rural e
Pousada da Colina.
A rede básica é composta também por 12 consultórios odontológicos,
que atende as Escolas do Município.
Além do serviço hospitalar local, São Manuel utiliza como referência os
serviços prestados pelo Hospital Amaral Carvalho e Hospital Psiquiatra Tereza
Perlatti do município de Jaú; do Hospital de Clínicas da UNESP e Hospital
Psiquiátrico Cantídio de Moura Campos localizado em Botucatu e outros
quando necessários.
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1.8 POLÍTICA
O município sempre foi referência no cenário político estadual e nacional
tendo sempre vários deputados e ainda dois governadores, Adhemar de Barros
e Laudo Natel, ainda hoje tem o Deputado Federal Milton Monti que perfaz
esta tradição. A cidade sempre figurou nas constelações políticas brasileira
decidindo e muito os destinos do Estado e do Brasil.

1.9 ECONOMIA
O município surgiu como um importante produtor de café e com o
enfraquecimento da cultura deste em 1960 começa a se transformar e um
grande produtor de cana de açúcar. Economicamente o município no século
passado se tornou um local de grande importância no cenário nacional.
A indústria é responsável por cerca de 30% dos empregos gerados no
município. O setor de serviços responde por outros 30%. Destacam-se o
segmento sucroalcooleiro, têxtil, alimentos, bebidas e aquecimento solar.
O comércio é de médio porte e diversificado.
A agricultura é forte no município, dando destaque para a produção de
cana-de-açúcar, café e laranja.
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1.10 ESPORTE E LAZER
O Município de São Manuel conta com um número significativo de
praças esportivas e lazer, conforme segue:
CONJUNTO POLI ESPORTIVO “AIRTON SENNA DA SILVA”
Endereço: R- Marcelo Giorgi, s/n – Antigo leito da FEPASA.
Infraestrutura
 Quadras poliesportivas
 Pista de atletismo

16






Piscina
Campo de futebol
Ginásio de esportes
Academia ao ar livre

ESTÁDIO MUNICIPAL “DR. ADHEMAR DE BARROS”
Endereço: 15 de Novembro, s/n – Centro
ESTÁDIO MUNICIPAL “ICHO BLANCO”
Endereço: Av. São Manuel, s/n. Cohab II
 ESTÁDIO DISTRITAL “SEBASTIÃO MARIANO DE ALMEIDA”
Endereço: Floriano Peixoto, s/n – Centro – Distrito de Aparecida
 CAMPO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
Endereço: Estrada do Lageado, s/n – Jd. Bela Vista
 GINÁSIO
“OLICE
MONTOVAN”
(WALTER
CARRER)
Endereço: Marcelo Giorgi, 250- Vila CECAP
 GINÁSIO “MIGUEL CELSO LITTÉRIO FILHO”
Endereço: Dácio Portela, s/n (anexo a EMEF “Professor Zigomar
Augusto” – Cohab II)
 GINÁSIO “TONICO SILVA”
Endereço: José Gerzely, 291 (anexo a EMEF “Geraldo Eugenio
Saleme” – Vila São Geraldo)
 GINÁSIO “PROFESSOR HÉLIO DA SILVA”
Endereço: 15 de Novembro, s/n.
 GINÁSIO “PROFESSOR ÉLLIO ZEMINIAN”
Endereço: Antonio Serafim, s/n (anexo a EMEF “Professor Hélio da
Silva”- Vila Ayres – Distrito de Aparecida)
 GINÁSIO DA ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
Endereço: José Túlio Gomes, 155 – Jd. Alvorada.
 CANCHAS DE BOCHA DO ESTÁDIO MUNICIPAL “DR.
ADHEMAR DE BARROS”
Endereço: 15 de Novembro, s/n – centro
 CAMPO DE MALHA DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS
Endereço: Geraldo Dotto, s/n – Jd. Bela Vista
 SÃO MANUEL TÊNIS CLUBE
Endereço: Moraes Gordo, s/n – Centro.
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 CLUBE RECREATIVO DE SÃO MANUEL
Endereço- Sede Social: R- 07 de Setembro, 315 / Tel: 14-3841-2879 /
3842-1105
Endereço- Campo: Vicinal José Cicarelli
Visitantes: mediante recolhimento de taxa de visitação. É necessário ter
sócio como acompanhante.
1.11 INFRAESTRUTURA












Sauna
Sala de ginástica
Piscinas
Quadras poliesportivas
Campos de futebol
Quadra de Vôlei de Areia
Quadra de Tênis
Salão de jogos
Quiosque para churrasco
Pista de skate

CLUBE
DE
CAMPO
E
NÁUTICA
ÁGUA
NOVA
Endereço: Escritório- Av. José Horácio Melão, 375 / Tel.: 3841-3096
Endereço: Clube de Campo- Vicinal José Cicarelli – Acesso pelo trevo da
Usina São Manuel pela Vicinal Eng. Camilo Dinnuci – Fazenda Serrito / Tel.:
14-3842-7100
Visitantes: Mediante recolhimento de taxa de visitação. É necessário ter sócio
como acompanhante.
Infraestrutura:






Quadra de Vôlei de Areia
Campo de Futebol
Piscina Natural
Lagoa Natural
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Quiosques para churrasco
Serviço de bar
Área de Camping
Apartamentos de aluguel



Rio Tietê / Represa de Barra Bonita

2. EDUCAÇÃO
A educação do Município de São Manuel é composta por 01 Escola
Especial Filantrópica privada (APAE), 06 Creches Municipais e 07 PréEscolas, 05 Escolas de Educação Infantil, 07 Escolas de Ensino Fundamental I
Municipal, 03 Escolas de Ensino Fundamental I Privada, 04 Escolas Estaduais
que oferecem o Ensino Fundamental II, 04 Escolas Estaduais que oferecem o
Ensino Médio, 01 Escola Estadual que oferece o Ensino Médio Integral, 01
Escola Técnica que oferece o Ensino Médio e Técnico Profissionalizante.
O curso do EJA é oferecido pelo Município no Ensino Fundamental I, e
a Rede Estadual oferece a modalidade EJA no Ensino Fundamental II e médio
em 2 (duas) escolas, 01 Instituto de Ensino Superior Municipal e 01 Faculdade
Particular com ensino presencial em graduação e pós-graduação. Conta com 03
estabelecimentos de Ensino Superior à distância. Esta muito próxima do Centro
de Excelência de Educação como Botucatu e Bauru, que conta com grandes
Universidades Estaduais.
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2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL
2.1.1 Marco Legal
Até o advento da atual Constituição Federal a educação infantil não
integrava o sistema de ensino, constituindo-se em cursos livres, sem
normatização específica, os quais eram oferecidos por instituições particulares,
com ou sem fins lucrativos, ou pelo Poder Público. Neste caso, a administração
e o controle da educação infantil, geralmente para atender crianças advindas de
famílias de baixa renda na forma de creches, eram efetuados pela área social do
Município – Secretaria de Ação Social ou órgão equivalente.
A organização destas instituições visava principalmente à assistência
social e não havia a preocupação do atendimento a um processo pedagógico
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específico. O objetivo era o cuidar da criança enquanto seus pais estavam no
trabalho.
A rede municipal, ou mesmo a rede estadual de ensino, atendia as
crianças no ano em que antecedia seu ingresso no ensino fundamental (na época
ensino de 1º grau), em turmas denominadas de pré-escola. Seu objetivo era a
preparação para a alfabetização, possibilitando aos alunos os fundamentos e as
condições para as primeiras letras.
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 acrescentou como
primeira etapa do sistema de ensino a educação infantil, destinada às crianças
até cinco anos de idade.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de
idade;
Art. 211. [.....]
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil.

A Constituição Federal deu tal importância para a educação infantil que
a incluiu nos direitos sociais do cidadão, estabelecidos em seu art. 7º, o que
significa a necessária participação dos empresários sem relação a esta etapa de
ensino.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até
cinco anos de idade em creches e pré-escolas;
A Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – incluiu e regulamentou a educação infantil como primeira
etapa da educação básica, passando esta primeira fase da educação a integrar
definitivamente o sistema de ensino, deixando de ser um curso livre, passando
à condição de curso regular na organização do sistema de ensino.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 59/2009, a qual
determina a obrigatoriedade do ensino dos 4 (quatro) aos 17(dezessete) anos de
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idade, houve a necessidade de alterar a estrutura da educação infantil, o que foi
feito através da Lei Federal nº 12.796, de 4 de abril de 2012, a qual alterou
alguns artigos da LDB, em especial os artigos 4º, 29, 30 e 31.
Art. 4º O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4(quatro) aos
17(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:
II – educação infantil gratuita às crianças de até5(cinco)anos de
idade.

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I- creches, ou entidades equivalentes, para crianças até 3 (três)
anos de idade;
II- pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5(cinco) anos de
idade.
O novo artigo 31 proposto pela Lei Federal nº 12.796/2012, traz
profundas modificações e exigências para a educação infantil, em especial para
a fase denominada de pré-escola:

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns:
I–avaliação mediante acompanhamento e registro do
desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo
para o acesso ao ensino fundamental;

II – carga horária mínima de 800(oitocentas) horas, distribuída por
um número de 200(duzentos) dias de trabalho educacional;
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III – atendimento à criança de, no mínimo, 4(quatro) horas diárias
para turno parcial e de 7(sete) horas para jornada integral;
IV – controle de frequência pela instituição de educação préescolar, exigida a frequência mínima de 60%(sessenta por cento)
do total de horas;
V – expedição de documentação que permita atestar os processos
de desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Com a entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e com o estabelecimento de normas e regulamentos para a educação
infantil e, principalmente, com a ampliação de seus objetivos básicos – não
apenas o cuidar, mas também o educar - esta etapa de ensino, antes quase toda
sob a responsabilidade da área social do Município ou do Estado, passou para
a responsabilidade da Secretaria de Educação, órgão apropriado e preparado
para consecução desses objetivos.
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, se constitui
em um instrumento fundamental para assegurar o atendimento das
necessidades básicas, sociais, cognitivas, afetivas, físicas e desenvolvimento da
criança de 0 a 5 anos.
A integração da Educação Infantil no âmbito da Educação Básica,
como direito das crianças de 0 a 5 anos e suas famílias, dever do Estado e da
sociedade civil, é fruto de muitas lutas, desenvolvidas especialmente por
educadores e segmentos organizados ao longo dos anos. Não são apenas
argumentos econômicos e sociais que têm levado o governo, sociedade e
família a investirem na atenção às crianças pequenas. Na base dessa questão,
está o direito ao cuidado e à educação a partir do nascimento.
A educação é elemento construtivo da pessoa e, portanto, deve estar
presente desde o momento em que nasce, como meio e condição de formação,
desenvolvimento integral, social e realização pessoal. Além do direito da
criança, a Constituição Federal estabelece o direito dos trabalhadores,
pais/mães e responsáveis, à educação de seus filhos e dependentes de 0 a 5
anos.
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 Níveis de Ensino
A – Educação Básica
1 – Educação Infantil

2.1.2 Diagnóstico

A Educação Infantil no Município era atendida anteriormente em
Instituições Municipais, Filantrópicas e Privadas, sendo de 0 a 3 anos em
Creches e 4 a 6 anos em Pré-Escolas.
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A partir da Lei Municipal nº 3164 de 03 de janeiro de 2008, as creches
filantrópicas foram extintas ficando essas incorporadas a Rede Municipal e seus
alunos remanejados automaticamente. O atendimento a crianças de 4 a 6 anos
era de responsabilidade do Município e de Escolas Privadas.
Com a Lei Federal 11.274 de 06 de fevereiro de 2006, transformando o
Ensino Fundamental de 8 para 9 anos a faixa etária no atendimento da Educação
Infantil, passou a ser de 0 a 3 anos em Creches e em Pré-Escolas para alunos
de 4 e 5 anos.
No Município de São Manuel o atendimento de Creches entre crianças
de 0 a 3 anos foi observado um aumento segundo comprova quadros abaixo:
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Já na Pré-Escola observamos um declínio numérico justificado pela
aprovação da Lei Federal 11.274/06 que incluiu crianças a partir de 6 anos no
Ensino Fundamental, antes atendidas na Pré-Escola
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2.1.2.1 Situação do Município na Educação Infantil
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2.1.3 Diretrizes

De acordo com a Lei Federal 12.796/2013 a Educação Infantil passa a
ser obrigatória a partir dos 4 anos.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,
as Instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento
das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação.
Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve
prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem
antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.
Com objetivos de promover a melhoria da eficiência e garantir a
qualidade de atendimento na Educação Infantil devem-se proporcionar
momentos de estudos, reflexões, avaliações e constante supervisão com base
em parâmetros de qualidade e de infraestrutura.
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2.1.4 Meta 1
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, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PNE.

 Atender até o final da vigência deste Plano 50% da população de até 3
anos de idade, sendo oferecido período integral/parcial de acordo com as
necessidades familiares, não privando a criança do convívio familiar;
 Organizar a Rede Municipal de Ensino de forma a garantir 100% da
população de 4 e 5 anos de idade na escola;
 Somente autorizar construção e funcionamento de instituições de
Educação Infantil pública ou privadas, que atendam aos requisitos de
infraestrutura definidas nos padrões mínimos estabelecidos pelo
Conselho Municipal de Educação;
 Buscar parceria com o Estado e União, visando que a Educação Infantil
de 0 a 3 anos, seja atendida por profissionais com formação específica
para o magistério;
 Estimular a articulação entre programas de Pós Graduação stricto-sensu
e cursos de formação continuada para professores da Educação Infantil
a fim de garantir a construção de currículos capazes de acompanhar os
avanços dos alunos de 0 a 5 anos;
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 Proporcionar cursos de qualificação continuada aos profissionais da
Educação de 0 a 5 anos;
 Garantir o atendimento de crianças com necessidades especiais nas
escolas regulares tendo em vista o acompanhamento de profissionais
especializados;
 Ampliar, em parceria com Estado e União, mecanismos de colaboração
entre os setores da educação, saúde e assistência na manutenção,
expansão, administração, controle e avaliação das instituições de
atendimento das crianças de 0 a 3 anos;
 Garantir uma alimentação de qualidade que atenda as necessidades
nutricionais das crianças atendidas na Educação Infantil, nos
estabelecimentos públicos através da colaboração financeira da União e
do Estado;
 Assegurar, em todo o município, o fornecimento de materiais
pedagógicos adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho
educacional;
 Promover formas de participação da comunidade escolar local através
dos Conselhos para apoiar a melhoria do funcionamento das instituições
de Educação Infantil, ampliando a gestão democrática;
 Garantir 100% o transporte de alunos da zona rural do Município a fim
de proporcionar o acesso à escola, obedecendo a critérios estabelecidos
pela Diretoria Municipal;
 Adequar à estrutura física das Escolas de Educação Infantil a fim de
garantir acessibilidade;
 Possibilitar suporte técnico e pedagógico para monitores, principalmente
aqueles que atendem crianças com necessidades especiais.
 Fomentar políticas públicas de educação, saúde e assistência social, de
modo a construir mecanismos que possibilitem que crianças em situação
de maior vulnerabilidade social tenham prioridade de matrículas em
Creche.
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2.2 ENSINO FUNDAMENTAL

2.2.1 Marco Legal

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 – organizava a educação básica como
curso primário, de quatro anos, curso ginasial, de quatro anos e curso colegial,
de três anos.
A Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, reorganizou o ensino
unificando o curso primário com o curso ginasial, com duração de oito anos,
denominado de Ensino de 1º Grau.
Historicamente os Municípios, na época do curso primário, quando
mantinham escolas, essas eram localizadas, via de regra, na zona rural, onde o
Governo do Estado tinha dificuldades de manter sua organização, manutenção
e professores. As demais escolas primárias, principalmente as localizadas na
zona urbana, eram mantidas pelo Estado.
Aos poucos os Municípios foram assumindo as novas escolas que iam
sendo criadas na zona urbana, havendo um atendimento misto das escolas
primárias pelo Estado e pelo Município.
Com a reestruturação do ensino pela Lei Federal nº 5.692/71 o Estado
passou a atender mais as quatro últimas séries do ensino de 1º grau deixando
aos Municípios o atendimento das novas demandas das séries iniciais do ensino
de 1º grau.
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não alterou a
duração do ensino de 1º grau, permanecendo em oito anos, alterando a
denominação de ensino fundamental, já assim denominado pela Constituição
Federal.
A Constituição Federal e a nova LDB definiram as competências do
Estado e do Município, determinando que o ensino fundamental seja
competência conjunta desses entes federados.
De acordo com a Constituição Brasileira, o ensino fundamental é
obrigatório e gratuito. O art. 208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. É básico na
formação do cidadão, pois de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional, seu art. 32, o pleno domínio da leitura, da escrita e do
cálculo, constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender
e de se relacionar no meio social e político. É prioridade oferecê-lo a toda a
população brasileira.
O art. 208, 1º, da Constituição Federal afirma: “O acesso ao ensino
obrigatório é direito público subjetivo” e seu não oferecimento pelo Poder
Público ou sua oferta irregular implica responsabilidade da autoridade
competente.

2.2.2 Diagnóstico
O Ensino Fundamental obrigatório e gratuito com duração mínima de 8
anos de acordo com a Constituição Federal de 1988 era primeiramente ofertado
pelo Estado e a partir da Lei Municipal n.º 2267/97 de 12 de maio de 1997 o
Ensino Fundamental, anos iniciais (1ª a 4ª série) passou a ser de responsabilidade
do Município.
Com a aprovação da Lei Federal nº 11.274/06 o Ensino Fundamental
passa a ser ampliado para 9 anos, ficando o Município responsável em atender
alunos do 1º ao 5º ano.
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No Município de São Manuel, o Ensino Fundamental, anos final, é de
responsabilidade do Estado, sendo oferecido em instituições públicas e privado.

2.2.2.1 Situação do Município no Ensino Fundamental
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2.2.2.2 Matrículas no Ensino Fundamental

2.2.2.3 Taxa de Abandono
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2.2.2.4 Taxa de Aprovação/Reprovação
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2.2.3 Diretrizes
Para definição das diretrizes do EF tomou-se como referência o que
estabelece a CF/88, a Lei Federal nº 9394/96, as Diretrizes Curriculares para o
Ensino Fundamental, o Plano Nacional de Educação.
O Município de São Manuel visa à eliminação do analfabetismo e a
elevação da taxa de escolaridade de sua população.
Importante destacar o entendimento que o Ensino Fundamental deve ter
como meta a universalização de uma educação que contemple as
especificidades e diversidades socioculturais, com vistas a garantir além do
acesso, a permanência, o sucesso do aluno e a qualidade da educação escolar.
O currículo seguira as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica, favorecendo a interdisciplinaridade, com temas
vinculados com o cotidiano da população.
Deve – se assegurar a adequação da infraestrutura física das escolas para
a utilização das tecnologias educacionais e para atender aos portadores de
necessidades especiais.
É necessário manter os programas de formação e qualificação de
professores, em colaboração com o Estado e a União.
É importante a realização do Censo Escolar e Avaliação, visando à
localização da demanda para acompanhamento da situação escolar do
Município e elevação da qualidade de ensino.

36

A ampliação da jornada escolar para turno integral é uma meta a atingir
gradativamente nos próximos dez anos. A progressiva implantação do turno
integral demanda significativas mudanças quanto à expansão da rede física,
alimentação escolar, disponibilidade de professores, orientação no
cumprimento dos deveres escolares, práticas de esportes, desenvolvimento de
atividades artísticas, e capacidades necessárias para utilização de novas
tecnologias e alimentação adequada. É um avanço significativo para diminuir
as desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de
aprendizagem.

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

 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de
programas de transferência de renda, bem como das situações de
discriminação, preconceito e violência nas escolas, visando ao
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos
alunos, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, adolescência e juventude;
 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 alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando
ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural;
 Garantir aos alunos com dificuldades de aprendizagem devidamente
diagnosticadas por meio de avaliações internas e externas, aulas de
Recuperação Paralela ministrada em período oposto, a fim de promover
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o avanço de sua aprendizagem, depois de esgotadas todas as
possibilidade de recuperação contínua no período de aula regular;
 Ampliar o atendimento da Equipe Transdisciplinar, conforme demanda
apresentada, de maneira que ela estenda gradativamente o atendimento
aos alunos que dela necessite;
 Ampliar o número de salas de Recursos Multifuncionais, nas escolas
municipais a fim de atender os alunos encaminhados pela Equipe
Transdisciplinar;
 Reduzir de maneira significativa as taxas de repetência, evasão e
defasagem idade/série, por meio de programas adequados, garantindo
efetiva aprendizagem;
 Elaborar, padrões mínimos de Infraestrutura para o Ensino Fundamental,
compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com as realidades
locais, incluindo:

Espaço, iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede
elétrica, segurança e temperatura ambiente;

Instalações sanitárias e para higiene;

Espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda
escolar;

Adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos
portadores de necessidades especiais;

Atualização e ampliação do acervo das bibliotecas;

Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos.

Telefone e serviço de reprodução de textos;

Informática e equipamento multimídia para o ensino.
 A partir da vigência deste plano, somente autorizar a construção e
funcionamento de escolas que atendam aos requisitos de infraestrutura
definidos no item anterior e homologados pelo Conselho Municipal de
Educação;
 Garantir a continuidade e a ampliação de acordo com a demanda do
transporte para os alunos da zona rural;
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 Assegurar a continuidade da participação da comunidade na gestão das
escolas, nos conselhos escolares ou órgãos equivalentes;
 Ampliar, progressivamente, a jornada escolar visando oportunizar o
ensino integral, que abranja um período de, pelo menos, sete horas
diárias, com previsão de professores e funcionários em número
suficiente, dentro de recursos disponíveis.

2.2.5 Meta 4

Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete)
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados.

 Buscar parceria entre educação, saúde, assistência social e a família a
fim de possibilitar o encaminhamento do aluno com necessidades
especiais, logo no início de sua vida escolar;

 Estabelecer mecanismos de cooperação entre órgãos governamentais e
não governamentais para o desenvolvimento de programas de
qualificação profissional para alunos com necessidades especiais,
promovendo sua inserção no mundo do trabalho;
 Ampliar a Formação Continuada oferecida aos profissionais da educação
que atuam a rede regular, visando ao atendimento à diversidade;
 Estabelecer critérios, na formação de classes inclusivas, considerando o
número total de alunos e aqueles que têm necessidades de Atendimento
Educacional Especializado (AEE);
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 Garantir nas escolas que têm alunos que apresentam surdez severa ou
profunda, a presença do profissional intérprete e do professor
especializado para os alunos com deficiência visual;
 Incluir o ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – no currículo
das escolas regulares conforme demanda;
 Definir anualmente, recursos orçamentários para dotar as unidades
escolares com equipamento de informática e material didáticopedagógico para as Salas de Recursos Multifuncionais;
 Assegurar a capacitação de professores, para atuar no atendimento de
pessoas com necessidades educacionais especiais, nas diferentes áreas de
deficiência e nas dos portadores de altas habilidades;
 Ampliar para um número maior de escolas municipais, as Salas de
Recursos Multifuncionais;
 Tornar disponíveis livros didáticos, apostilas, em caracteres ampliados,
para todos os alunos cegos e para os de visão subnormal do ensino
fundamental;
 Espaço físico adequado para todos, incluindo acessibilidade com o
comprometimento do Estado e União;
 Viabilizar a ampliação, quando necessário, de auxiliares de classe, aos
alunos com necessidades especiais.

40

2.2.6 Meta 5
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º
(terceiro) ano do ensino fundamental.

 Garantindo acesso a Recuperação Paralela, quando necessário;
 Ofertar material didático adequado para os alunos da rede a fim de atingir
a alfabetização dentro do período determinado;
 Gerar condições para que o momento da aprendizagem ocorra em
ambientes diversificados, garantindo as especificidades de cada
educando;
 Fomentar a utilização de tecnologias educacionais e de inovação das
práticas pedagógicas que assegurem a alfabetização e favoreçam a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as
diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;


Promover e estimular a formação continuada de professores para
alfabetização e letramento 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 para a alfabetização
e letramento em parceria com a União e Estado.

2.2.7 Meta 6

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.
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 Ampliar, progressivamente, a jornada escolar visando proporcionar a
implantação da escola de tempo integral;
 Criar espaço físico, bem como Recursos Humanos, para atender
adequadamente a escola em tempo integral;
 Oportunizar ao educando da escola de tempo integral currículo
diferenciado.

2.2.8 Meta 7

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.

 Criar condições que favoreçam a melhoria da qualidade de ensino
a fim de atingir as metas estabelecidas pelo PNE.

2.2.9 Situação do IDEB no Município de São Manuel nos anos iniciais
(Rede Municipal)

2.2.10 Situação do IDEB no Município de São Manuel nos anos finais
(Rede Estadual)
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2.2.10 Meta 3
Meta 3 - 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 PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85% (oitenta e cinco por cento)

2.3

ENSINO MÉDIO

O Ensino Médio em São Manuel é oferecido por 5 escolas estaduais
regulares e uma de Ensino Integral, uma escola estadual do sistema Paula
Souza, com oferta concomitante ao ensino profissionalizante, e por duas
escolas particulares.
Nessa perspectiva, o Ensino Médio deve propiciar autonomia intelectual.
Isso significa dizer que o foco da ação escolar está no indivíduo e em dar-lhe
oportunidades para a construção e reconstrução de seu próprio conhecimento.
O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, deve contribuir para
completar o desenvolvimento de valores essenciais ao convívio humano e de
competências que permitam aos estudantes a sua inclusão no mundo da cultura,
da ciência, da arte e do trabalho. Trata-se, portanto, de uma escola que garanta
a todos a ampliação de suas capacidades cognitivas, sociais e afetivas e, por
essa razão, que assegure o pleno desenvolvimento pessoal e a possibilidade
para prosseguir nos níveis mais elevados e complexos da educação.
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2.3.1 Meta 8
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 País 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.

 Articular as políticas de Educação de Jovens e Adultos com as culturais,
de forma que sua clientela seja beneficiária de ações que permitam
ampliar seus horizontes;
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2.4

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

2.4.1 Dados do município

A Educação de Jovens e Adultos é a modalidade de ensino do nível
fundamental e médio que deve ser oferecida gratuitamente a todos que a eles
não tiveram acesso na idade própria, conforme o art. 208, § 1º da Constituição
Federal. Portanto, compete aos poderes públicos disponibilizar os recursos para
atender a essa educação.
No Município a Educação de Jovens e Adultos é oferecida pela Rede
Municipal nos anos iniciais do Ensino Fundamental e pelo Estado, anos finais
e Ensino Médio.
Incentivar o aproveitamento dos programas de educação à distância, na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nos cursos presenciais.

2.4.2 Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de 18 a 29 anos
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2.4.3 Taxa de Analfabetismo

2.4.4 Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade
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2.4.5 Resultados Finais do Censo Escolar 2013
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2.4.6 Meta 9
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze)
anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por
cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa
de analfabetismo funcional.

 Reduzir a taxa porcentual de analfabetos no Município, no período de
cinco anos e promover ações para que, até o final da década, o
analfabetismo seja diminuído de forma significativa no município de São
Manuel, assegurando o prosseguimento de seus alunos;
 Assegurar o mapeamento da população analfabeta por bairro ou distrito
de residência e/ou locais de trabalho, por meio do Censo Educacional,
visando atender a demanda;
 Estabelecer políticas que facilitem parcerias com a comunidade para a
Educação de Jovens e Adultos;
 Manter o sistema de certificação de competências para prosseguimento
de estudos.

2.4.7 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.
 Fomentar, em regime de colaboração entre os entes federados, na
educação de jovens e adultos, ações voltadas à conclusão da Educação
Básica e à formação profissional inicial;
 Incentivar o aproveitamento dos programas de educação à distância, na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nos cursos presenciais;
 Observar, no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, as metas
estabelecidas para o Ensino Fundamental, formação de professores,
educação à distância. Financiamento e gestão.
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2.5 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A história da Educação Profissional no município de São Manuel
antecede as mudanças constitucionais de 1996.
O município conta com uma escola técnica, precursoras às mudanças de
1996, que oferecem diversos cursos, atendendo as necessidades do mercado de
trabalho local e regional, além dos cursos de curta duração em parceria com a
Prefeitura e o SENAI.
A profissionalização é vista como um bem educacional ao qual todo
cidadão deve ter acesso, beneficiando-se das conquistas científicas e
tecnológicas da sociedade, pois, no final do século XX, novas formas de
organização da produção e de gestão surgem ligadas ao emprego de tecnologias
complexas e ao incremento da prestação de serviços.
De modo geral o município apresenta, em média, 10 escolas autônomas
de educação profissional abrangendo diversos cursos.

2.5.1 Matrículas em Educação Profissional Técnica de Nível Médio
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2.5.2 Meta 11
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por
cento) da expansão no segmento público.
 Apoiar as ações estabelecidas no Plano Estadual de Educação pertinente
a esta meta objetivando uma maior oportunidade para a população dessa
faixa etária;
 Estabelecer, de forma gradativa, um sistema integrado de informações,
em parceria com agências governamentais e instituições privadas, que
oriente a política educacional para satisfazer as necessidades de
formação inicial e continuada da força de trabalho, em colaboração com
a União;
 Estabelecer a permanente revisão e adequação às exigências de uma
política de desenvolvimento nacional, regional e local, dos cursos
técnicos da Educação Profissional, observadas as ofertas do mercado de
trabalho, em colaboração com empresários e trabalhadores nas próprias
escolas e em todos os níveis de governo;
 Articular, através de organizações governamentais e nãogovernamentais, ações visando à ampliação de cursos que atendam a
dimensão social do trabalho e do emprego;
 Estimular os docentes da Educação Profissional a participar de
programas de formação e capacitação em serviço;
 Estimular permanentemente o uso das estruturas públicas e privadas não
só para os cursos regulares, mas também para o treinamento e
treinamento de trabalhadores com vistas a inseri-los no mercado de
trabalho com mais condições de competividade e produtividade,
possibilitando a elevação do seu nível educacional, técnico e de renda;
 Estabelecer parcerias entre os sistemas federal, estadual e municipal e a
iniciativa privada para ampliar e incentivar a oferta de Educação
Profissional.
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2.6 EDUCAÇÃO SUPERIOR
Para que o município possa trilhar o caminho do desenvolvimento
econômico e social no processo histórico do país, é necessário que se preocupe
com a formação em nível superior de seus habitantes.
A educação superior não pode ser privilégio de uma determinada classe.
Constitui um direito de todos, do ponto de vista cultural e profissional, devendo,
portanto, ser discutida no Plano Municipal de Educação.
O município conta com uma Instituição Superior, autarquia de capital
misto, e uma Instituição Privada. Também 3 (três) universidades oferecem
cursos à distância em parceria com outras.
Instituo Municipal de Ensino Superior de São Manuel.
Cursos:
• Letras com licenciatura: 60 alunos
•

Pedagogia com licenciatura: 127 alunos

•

Psicologia bacharelado: 177 alunos
Faculdade Marechal Rondon
Cursos:

• Administração - Bacharelado: 219 alunos
• Direito - Bacharelado: 410 alunos
• Fisioterapia - Bacharelado: 189 alunos
• Enfermagem - Bacharelado: 243 alunos
• Educação Física - Bacharelado e Licenciatura: 59 alunos
• Biomedicina - Bacharelado: 43 alunos
• Farmácia- Bacharelado: 35 alunos
• Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos: 63 alunos
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Além dos cursos acima citados existe interesse por parte das instituições
em ampliar e diversificar os cursos oferecidos baseados em pesquisas quanto
às necessidades de profissionais no mercado de trabalho local e regional.
O município não atende a demanda do Ensino Superior, oferecendo
auxílio no transporte para outros municípios vizinhos de cursos não oferecidos
pelo próprio município.
Os cursos e programas das Instituições de Ensino Superior do município
buscam oferecer uma formação crítica e questionadora. Valoriza-se, a
pluralidade de pensamento, entendendo o conflito de ideias como fecundo e
importante para a formação pretendida. Tem como objetivo o desenvolvimento
das ciências humanas, filosóficas, exatas, biológicas e sociais aplicadas para a
formação de profissionais de nível universitário, bem como, a preservação e a
promoção do bem comum. Em função dessa concepção, tem por objetivo
maior, a formação de pessoas capacitadas para a vida profissional e comunitária
e que, pelo saber e pelo ser, deverão atuar e interferir positivamente, nos vários
segmentos e instituições sociais, colaborando para uma sociedade mais justa e
solidária. Tem como missão formar e qualificar profissionais, contribuindo
para a formação da cidadania, através da implementação de um modelo de
educação, em sintonia com as tendências e demandas do mundo do trabalho,
participando do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida da
sociedade local e regional.
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2.6.1 Meta 12
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para
50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por
cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.
 Buscar formas a fim de criar novos estabelecimentos e fortalecer os já
existentes com ampliação de cursos e vagas que atendam a demanda do
município.

2.6.2 Meta 13
Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção
de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto
do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento),
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
 Apoiar as ações do Estado em relação a essa meta e incentivá-las dentro
da autarquia municipal a fim de promover a melhoria da qualidade dos
cursos.

2.6.3 Meta 14

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pósgraduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
 Incentivar a formação dos profissionais do magistério em cursos strictosensu.
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2.7 FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
2.7.1 Meta 15
Meta 15: 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 PNE, política nacional 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.
 Propiciar formação aos profissionais da educação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos
das diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, sob os
seguintes fundamentos:
a) sólida formação inicial básica, que propicie o domínio dos saberes
científicos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, históricos, entre
outros, articulados à prática pedagógica.
b) associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados,
capacitação em serviço e formação continuada.
c) aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições
de Ensino e em outras atividades.
d) aos educadores já em exercício, período reservado a estudos,
planejamento e avaliação, a ser realizado durante a jornada de trabalho
do profissional da educação (artigo 67, V, da Lei Federal nº 9.394/96).
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2.7.2 Meta 16
O município, atualmente, conta com um número expressivo de
profissionais do magistério com graduação e especialização, conforme
comprovado no quadro abaixo:
MAGISTÉRIO PEDAGOGIA

07

163

OUTRAS
GRADUAÇÕES
(ARÉA DA
EDUCAÇÃO)
46

ESPECIALIZAÇÃO

125

Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento)
dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste
PNE, 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.

 Assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os demais
sistemas de Ensino, a oferta de programas permanentes e regulares de
formação continuada para aperfeiçoamento profissional, inclusive em
nível de pós-graduação;
 Assegurar mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e
formação continuada, de modo a promover a qualificação sem ferir os
interesses da aprendizagem dos estudantes;
 Constituir incentivos de progressão por qualificação do trabalho
profissional, a partir da titulação e da habilitação profissional e de
frequência de cursos de capacitação em serviço oferecidos pelos
municípios;
 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,
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de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado e dos
Municípios.

2.8 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
2.8.1 Profissionais da Educação

2.8.2 Marco Legal

A preocupação com a qualificação dos profissionais do magistério
recebeu seu primeiro impulso com o advento da Lei Federal nº 5.692, de 11 de
agosto de 1971, a qual dispunha em suas normas que a remuneração do
professor deveria ser fixada com base na sua titulação ou qualificação e não no
grau ou nível de atuação.
Art. 39. Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos professores e
especialistas de ensino de 1º e 2º graus, tendo em vista a maior qualificação
em cursos e estágios de formação, aperfeiçoamento ou especialização, sem
distinção de graus escolares em que atuem.

Para consolidar este princípio e incentivar e valorizar o magistério
determinou a obrigatoriedade de estatutos e planos de carreira específicos.
Art. 36. Em cada sistema de ensino haverá um estatuto que estruture a
carreira do magistério de 1º e 2º graus, com acessos graduais e sucessivos,
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regulamentando as disposições específicas da presente Lei
complementando-as no quadro da organização própria do sistema.

e

Esta Lei também impunha a titulação mínima de formação em
magistério de nível médio para atuar no ensino de 1º grau, inclusive nas séries
iniciais, porém em suas disposições transitórias permitia, em caráter precário e
tendo em vista não existir ainda em algumas regiões do Brasil professores
suficientes com a titulação exigida, a docência nas séries iniciais do ensino de
1º grau à docência sem esta titulação.
A Constituição Federal de 1988 adentrou ao aspecto de formação e
valorização dos profissionais da educação, instituindo como um de seus
princípios:

Art. 206. [....]
IV – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos,
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos, aos da rede pública;
VII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da
educação escolar pública, nos termos de Lei Federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de
trabalhadores considerados profissionais da educação básica e
sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus
planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
A LDB confirmou e ampliou esses princípios em seus artigos 62 e 67.
No art. 62 estabeleceu como formação mínima para o exercício do
magistério, inclusive na educação infantil, a formação específica em nível
médio, não incluindo qualquer dispositivo de exceção.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício na educação infantil e nas quatro primeiras séries
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

58

Em seu art. 67 estabeleceu alguns princípios básicos para valorização do
magistério que devem nortear os planos de carreira.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos do estatuto e dos planos
de carreira do magistério público:
I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos;
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III- piso salarial profissional;
IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e
na avaliação de desempenho;
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação,
incluído na carga de trabalho;
VI – condições adequadas de trabalho.

O Conselho Nacional de Educação, através da Resolução nº 3, de 10
de outubro de 1997, regulamentou esses princípios norteadores para os
profissionais do magistério, orientando a elaboração dos estatutos e planos de
carreira do magistério público, inclusive dispondo sobre o período reservado a
estudos, planejamento e avaliação, denominado de hora-atividade.
A Lei Federal nº 11.738/2008, artigo 2º, § 4o, ”todo Professor tem o
direito” à Hora Atividade, onde a composição da jornada de trabalho observarse-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho
das atividades de interação com os alunos e 1/3 da jornada trabalhada para
atividades de planejamento das atividades pedagógicas.
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2.8.3 Meta 17
Meta 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 do
sexto ano de vigência deste PNE.
 Considerar progressão do profissional do magistério que tenha
participado com aproveitamento das capacitações continuadas
promovidas pela Diretoria Municipal da Educação num interstício de 5
anos;
 Assegurar condições adequadas ao trabalho dos profissionais da
educação, visando prevenir o adoecimento e promover a qualidade do
Ensino.

2.8.4 Meta 18
Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de
carreira para os(as) profissionais da educação básica e superior pública
de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as)
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso
salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

 Introduzir
a
avaliação
de
desempenho
visando,
fundamentalmente, à apuração do comprometimento da eficiência
e a qualidade do trabalho do servidor, em função dos objetivos
específicos de seu cargo, bem como analisar seu potencial e
subsidiar a aplicação do intuito da promoção;
 Viabilizar, atendendo aos dispositivos da Lei Complementar nº
101/2000, aos profissionais do magistério, vencimentos ou
salários iniciais nunca inferiores aos valores correspondentes ao
Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei Federal
nº11.738/2008;
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 Promover o reconhecimento da importância da carreira dos
profissionais da educação, por meio de promoção e progressão
funcional e o desenvolvimento de ações que visem à equiparação
salarial com outras carreiras profissionais de formação
equivalente, de acordo com a Meta 17 do Plano Nacional de
Educação;
 Fixar vencimentos ou salário inicial para as carreiras profissionais
da educação, de acordo com a jornada de trabalho definida nos
respectivos planos de carreira, respeitando o Piso Salarial
Profissional Nacional;
 Estabelecer diferenciação dos vencimentos ou salários iniciais da
carreira dos profissionais da educação escolar básica por titulação,
entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível
superior e pós-graduação;
 Elaborar, para a rede municipal de Ensino, um novo plano de
carreira para os profissionais do Magistério.

3 GESTÃO DEMOCRÁTICA
3.1 MARCO LEGAL

A gestão democrática do ensino público é princípio educacional instituído a
partir da Constituição Federal e deve ser observada e implantada em todos os
entes federados, inclusive nos municípios, conforme imposição legal.
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3.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Constituição Federal de 1988 rege:
Art.206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

Art.3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e
da legislação dos sistemas de ensino;

Art.14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeiras observadas às normas de
direito financeiro público.
Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de maio de 2009

Art.5º [...]
X – manter, em legislação própria, a regulamentação da gestão
democrática do sistema de ensino, da rede e das escolas, fixando regras claras
para a designação, nomeação e exoneração do diretor de escola dentre os
ocupantes de cargos efetivos da carreira docente, preferencialmente com a
participação da comunidade escolar na escolha do seu diretor;
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Como se pode notar, a Constituição e toda a legislação
infraconstitucional impõem a implantação de princípios, instrumentos, normas
e órgãos para a gestão democrática do ensino público.
O novo Plano nacional de Educação incluiu, em sua meta 19, o princípio
da gestão democrática do ensino público na educação, estabelecendo um prazo
de 2(dois) anos para sua efetiva implantação.

3.3 META 19

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.
 Fomentar a expansão da oferta dos programas de apoio e formação
aos conselheiros dos conselhos de acompanhamento e controle
social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos
conselhos regionais, dos conselhos municipais e de outros e aos
(às) representantes educacionais em demais conselhos de
acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses
colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado,
equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar,
com vistas ao bom desempenho de suas funções;
 Favorecer processos de autonomia pedagógica, nos
estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Municipal através de
legislação específica;
 Fomentar a participação e a consulta de profissionais da educação,
alunos e seus familiares na formulação dos projetos políticopedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na
avaliação de docentes e gestores escolares;
 Estimular em todas as escolas do município, a constituição e o
fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais e
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mestres, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua
articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das
respectivas representações;
 Fortalecer os Conselhos Escolares e o Conselho Municipal de
Educação, como instrumentos de participação e fiscalização na
gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de
formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo.

4 FINANCIAMENTO E GESTÃO
4.1 MARCO LEGAL
Até a Constituição de 1967 e sua Emenda Constitucional de 1969 não
havia dispositivo que obrigasse a União, os Estados ou os Municípios a
aplicarem um percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Somente com a Emenda Constitucional n° 24, de 01/12/83, denominada
de Emenda Calmon, ficaram instituídos os percentuais mínimos que cada ente
federado deve aplicar na educação.
A Emenda Constitucional n°24/83 deu nova redação ao art. 176, § 4º:
“Anualmente a União aplicará nunca menos de treze por cento e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita proveniente dos impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino.”

A Constituição atual, de 05 de outubro de 1988, manteve esta
exigência alterando, para a União, o percentual mínimo a ser aplicado na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante dos impostos,
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compreendida a proveniente das transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.

Neste mesmo artigo, em seu § 5º, inclui o salário educação como mais
uma fonte de recursos para o ensino fundamental, agora estendido para toda a
educação básica.
Art. 212.
[...]
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de
financiamento a contribuição do salário-educação, recolhida pelas
empresas, na forma da Lei.

Desta forma, os Municípios ficaram obrigados a aplicar o percentual
mínimo de 25% da receita dos impostos, de arrecadação direta ou transferidos
pelo Estado e pela União, na manutenção e desenvolvimento do ensino (ensino
fundamental e educação infantil), bem como o salário-educação recebido, que
também poderá ser aplicado no ensino fundamental e educação infantil.
No entanto, não havia dispositivo legal infraconstitucional que orientasse
a aplicação dos recursos, isto é, o que constituía ou não despesa como
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Somente com o advento da Lei Federal n° 9.394/96 (LDB) esta
orientação ficou expressa, através dos seus artigos 70 e 71, onde o primeiro
relaciona o que pode ser considerado como manutenção e desenvolvimento do
ensino e o segundo o que não pode ser incluído como despesa de educação.
Em setembro de 1996 foi promulgada a Emenda Constitucional n° 14
que, além de outras alterações, deu nova redação ao art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, determinando que, nos dez primeiros
anos da Emenda os Estados, Distrito Federal e os Municípios deveriam aplicar
o mínimo de 60% dos 25% mínimos previstos no art. 212 da CF/88, na
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, objetivando sua
universalização.
Também por esta Emenda e neste artigo, criou o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério –
FUNDEF, com destinação específica para a manutenção e desenvolvimento do
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ensino fundamental, constituído no âmbito de cada Estado, com distribuição de
valores uniformes para todos os municípios do Estado do custo/aluno,
complementando este valor nos municípios cuja receita dos impostos que
compõem o Fundo não alcance este valor mínimo.
O FUNDEF foi instituído pelo prazo de 10 anos encerrando-se
automaticamente em dezembro de 2006, sendo substituído, a partir de 2007,
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização do Magistério – FUNDEB, incluindo, neste caso, para os
municípios, a manutenção da educação infantil e dos cinco anos iniciais do
ensino fundamental.
O FUNDEB, aprovado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, passou
a vigorar a partir no ano de 2007, através da Medida Provisória nº 339/2006,
convertida na Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, com implantação
gradativa da educação infantil e do ensino médio nos três primeiros anos,
estando previsto seu término para 2020.
Seu funcionamento é idêntico ao do FUNDEF, apenas ampliando o
repasse de recursos também para cada aluno matriculado na educação infantil
do Município e no ensino médio do Estado. Os Municípios nos quais a “cesta
de impostos” que compõem o FUNDEB não atingirem o custo/aluno fixado
para o Estado, receberá a complementação.
Além dos 25% da receita proveniente dos impostos, geralmente
complementado pelo “retorno do FUNDEB” e do salário-educação, o
Município recebe outras transferências voluntárias através de programas
suplementares para a garantia da educação, em material ou em dinheiro, a
saber:
a) Programa Nacional do Livro Didático, onde é repassado
gratuitamente para todos os alunos do ensino fundamental o livro
didático indicado pelos professores da rede municipal;
b) Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com
distribuição de recursos por aluno matriculado no ensino
fundamental para compra de produtos para a merenda escolar;
c) Programa Nacional de Alimentação das Creches – PNAC, com
distribuição de recursos por aluno matriculado nas creches
municipais e filantrópicas;
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d) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, com distribuição de
recursos por aluno matriculado em cada escola do ensino
fundamental, cujos valores são depositados em conta da Associação
de Pais e Mestres. Este recurso é encaminhado uma vez ao ano;
e) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE,
cujos recursos são repassados aos municípios em 10 parcelas
mensais, para utilização em despesas com o transporte escolar de
alunos que moram na zona rural e estudam na zona urbana;
f) Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar –
PNATE/Estadual, cujos recursos são repassados aos municípios pelo
Governo do Estado, para utilização em despesas com o transporte
escolar de alunos da rede estadual de ensino que moram na zona rural
e estudam na zona urbana.
Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do
município cresceu 66,4%, passando de R$ 471,5 milhões para R$ 784,4
milhões. O crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi
de 49,2%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual
aumentou de 0,06% para 0,07% no período de 2005 a 2010.
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4.2 Meta 20
Meta 20: 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 (quinto) ano de vigência desta Lei e,
no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio.

 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 do estado, com
vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de
qualidade nacional;
 Participar de programas e projetos em regime de colaboração com
os demais entes federados, visando à expansão e melhoria da rede
física de creche e pré-escola pública, arcando com a
responsabilidade financeira, de no mínimo 25%, legalmente
atribuída ao município;
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 Incentivar e apoiar programas e ações que favoreçam a criação de
uma cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança
para a comunidade escolar;
 Buscar a articulação das políticas e programas na área da
educação, com outras áreas como: saúde, assistência social,
esporte e cultura, buscando garantir melhores condições para o
aprendizado dos estudantes;
 Aplicar progressivamente recursos em manutenção e
desenvolvimento do Ensino na remuneração dos profissionais da
educação, tendo em vista a Lei de Responsabilidades Fiscal.

5 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME

Frente à importância do Plano Municipal de Educação de São Manuel,
faz-se necessário estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação para
que as metas e estratégias elencadas neste documento constituam-se em
políticas públicas referentes à década 2015 a 2025.
Ao Conselho Municipal de Educação compete, enquanto órgão
normativo do Sistema Municipal de Educação, monitorar e avaliar a execução
do Plano Municipal de Educação, salientando a importância de radicar o seu
objetivo de análise, implementação e controle social das políticas educacionais
no contexto normativo do Sistema Municipal de Ensino de São Manuel.
A Diretoria do Município de Educação possui o dever de assegurar o
apoio técnico e administrativo para as ações de acompanhamento e avaliação
da Conferência Municipal de Educação.
A coordenação da Conferência Municipal de Educação será responsável
por organizar eventos públicos, periodicamente, para que a sociedade civil, as
diferentes redes de ensino e instituições educacionais possam acompanhar a
execução e a avaliação do PME. Os eventos previstos para divulgação e
avaliação do Plano serão os seguintes: encontros de educadores, audiências
públicas e conferências municipais.
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CONCLUSÃO
Este Plano Municipal de Educação, elaborado e aprovado para os
próximos dez anos – de 2015 a 2025 – deve ser a bússola, a cartilha a ser
utilizada pelos gestores da educação municipal, como forma de direcionar todas
as ações futuras para o desenvolvimento do ensino municipal.
Não apenas os gestores da educação municipal, mas toda a
comunidade escolar – diretores, professores, funcionários, pais de alunos,
associação de classe – deve estar atenta ao seu acompanhamento.
Também a comunidade, através de seus representantes da sociedade
civil, deve ficar responsável pela execução das diretrizes, objetivos e metas
fixadas neste Plano, acompanhando seu desenvolvimento e cobrando da
Administração Municipal o pleno cumprimento do aqui pactuado.
Finalmente, cabe ao Poder Legislativo, através da Câmara Municipal
e dentro de sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo, ser um
verdadeiro guardião e cobrador incansável da execução integral deste Plano
Municipal de Educação, como órgão aprovador do Plano, participando e
colaborando para sua plena efetivação.
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