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CONSOLIDAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

BAURU – Lei nº 6.832, de 19/08/2016 
 
 

I – NÍVEIS DE ENSINO 
 

A – EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

1. EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 

 
 

1. Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, metas de expansão  das respectivas redes públicas de educação  infantil 
segundo padrão nacional de  qualidade, considerando as peculiaridades locais; 
 

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

renda familiar per capita mais baixo; 
 

3. 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; 
 

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

5. Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na 
rede escolar pública; 
 

6. Fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas 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; 
 

Meta 1 do PNE: 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.  

 



 

7. 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; 
 

8. O Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e dos Estados,  
realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por 
educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o 
atendimento; 
 

9. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. 
 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DIRETRIZ  

1. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 a 5 anos e 
ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da 
população até 3 anos, em período integral/parcial, opcional à família de acordo 
com  a demanda da cidade e com garantia de qualidade. 

 
OBJETIVOS 

1. Revisar, com a participação da equipe pedagógica da escola, no prazo de um ano, 
os padrões de infraestrutura da legislação em vigor, visando assegurar o atendimento 
das especificidades do desenvolvimento das faixas etárias atendidas nas instituições 
de educação infantil (creches e pré-escola), no que se refere a: 

a) espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o espaço externo, 
rede elétrica e segurança; 

b) instalações sanitárias e para higiene  pessoal das crianças; 
c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentação;  
d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento de atividades, forme as 

diretrizes curriculares para a educação infantil; mobiliário, equipamentos e 
materiais pedagógicos; 

e) arborização. 
 

2. Promover a divulgação dos padrões de infraestrutura estabelecidos em lei, 
contemplando as situações de credenciamento, autorização para o 
funcionamento, reforma, ampliação e construção de instituições de educação 
infantil públicas e privadas (lucrativas e não lucrativas); 

 
3. Garantir a manutenção e expansão de vagas de programas de formação 

continuada de acesso a todos os profissionais da educação e de qualidade, para 
atualização permanente e o aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais 
que atuam na educação infantil; 

 
4. Assegurar que, em um ano, o município revise sua política para a educação 

infantil, com base nas diretrizes nacionais e demais legislações em vigor; 
 
5. Elaborar, no prazo de um ano, orientações curriculares que considerem os direitos, 

as necessidades específicas da faixa etária atendida e tenham em vista a 
necessária integração com o ensino fundamental; 

 



 

6. Elaborar e atualizar os projetos pedagógicos das escolas, a partir da revisão da 
política e das orientações curriculares da educação infantil, conforme estabelecido 
no item anterior, envolvendo os diversos profissionais da  educação, bem como os 
usuários; 

 
7. Direcionar, prioritariamente, os investimentos públicos municipais em educação 

para a  educação infantil; 
 
8. Garantir estrutura e quadro próprio para o efetivo funcionamento do sistema 

municipal de acompanhamento, controle e supervisão da educação, nos 
estabelecimentos públicos e privados, visando apoio técnico-pedagógico para a 
melhoria da qualidade e a garantia do cumprimento dos padrões estabelecidos 
pelas diretrizes nacionais, estaduais e municipais; 

 
9. No prazo de um ano, estabelecer normas para a composição e funcionamento do 

sistema municipal de acompanhamento, controle e supervisão da educação, 
visando a uma  adequada relação supervisor-escolas com vistas à melhoria na 
qualidade do ensino; 

 
10. Assegurar acompanhamento e apoio aos docentes  por  meio  de  atividades  de  

estudo e reflexão desenvolvidas nas escolas, através de equipe matricial, sob 
coordenação dos órgãos competentes; 

 
11. Instituir, no prazo de um ano, mecanismos de integração e 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 5 anos de idade; 

 
12. Manter a oferta de alimentação escolar para as crianças atendidas na educação 

infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, por meio de colaboração 
financeira da União, do Estado e do Município (convênios); 

 
13. Assegurar o fornecimento dos materiais pedagógicos adequados às faixas etárias 

e às necessidades do trabalho educacional nos estabelecimentos públicos e 
conveniados, de forma que: 

a) sejam atendidos os padrões de  infraestrutura definidos no objetivo nº 1; 
b) sejam adquiridos e/ou repostos anualmente os recursos pedagógicos , em especial, 

brinquedos, jogos e livros infantis, garantindo acervo diversificado, em quantidade e 
qualidade adequadas; 

c) seja adquirido e/ou mantido acervo de livros para pesquisa e formação de 
educadores e pais; 

d) haja participação da comunidade escolar (colegiados e instituições auxiliares) na 
definição desses materiais, considerando-se o projeto político-pedagógico da unidade, 
bem como o papel do brincar e a função do brinquedo no desenvolvimento infantil; 
 
14. Estabelecer um programa de acompanhamento das demandas por meio da 

manutenção de um cadastro único, permanente e informatizado, acessível, a 
qualquer tempo, aos Dirigentes Escolares, aos Conselhos Tutelares, Conselho de 
Direitos e de Educação e à população, bem como banco de dados que subsidiem a 
elaboração e a implementação de Políticas Públicas para a Infância; 

 
15. Criar, manter e ampliar Conselhos Escolares e outras formas de participação da 



 

comunidade escolar e local na melhoria da estrutura e funcionamento das 
instituições de educação infantil públicas e privadas (lucrativas e não- lucrativas), 
bem como no enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos 
pedagógicos, garantindo-se: 
a) maior integração na relação família-escola; 
b) realização de reuniões em horários que facilitem a participação da família; 
c) aumento da periodicidade das reuniões do Conselho de Escola, assegurando 
o mínimo de quatro reuniões anuais, sendo duas por semestre; 
d) realização de cursos de formação de conselheiros escolares e de cursos sobre 
o papel dos Conselhos para a comunidade escolar; 

 
16. Estabelecer, no prazo de 2 anos, e com a colaboração dos setores responsáveis 

pela educação, saúde e assistência social e de organizações não governamentais, 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, programas 
de orientação e apoio aos pais com filhos entre 0 e 5 anos, nos casos de pobreza, 
violência doméstica e desagregação familiar extrema; 

 
17. Manter o atendimento parcial e integral das crianças de 0 a 3 anos e adotar, até o 

final da década, progressivamente, o atendimento para todas as crianças de 4 e 5 
anos, garantindo-se padrões de qualidade estabelecidos, de acordo com as 
necessidades da demanda; 

 
18. Promover debates com a sociedade civil sobre o direito da criança à educação 

infantil pública, gratuita e de qualidade bem como dos deveres da família junto à 
Unidade Escolar; 

 
19. Promover palestras e encontros voltados à comunidade para uma maior 

conscientização quanto aos direitos e deveres às necessidades físicas, psicológicas 
e sociais da faixa etária em questão, e implantar e aprimorar a Escola de Pais; 

 
20. Garantir que a avaliação dos alunos na educação infantil seja feita considerando 

seus próprios avanços em relação a seu desenvolvimento; 
 
21. Estabelecer  condições  para  a  inclusão das crianças com deficiência, com apoio 

de especialistas e cuidadores, definindo o número máximo de crianças por sala, 
imóvel, mobiliário, material pedagógico adaptado, espaço físico acessível, 
orientação, supervisão e alimentação; 

 
22. Estabelecer condições formais para acompanhamento pela comunidade escolar 

dos projetos de construção e reforma, em todas as suas etapas: elaboração, 
execução e fiscalização do projeto, com representantes dos diferentes setores, 
inclusive da vigilância sanitária, engenharia e arquitetura e equipe pedagógica; 

 
23. Promover ações junto às instituições formadoras do Ensino Superior, a fim de 

qualificar a formação de professores para a Educação Infantil, com conteúdos 
específicos da área; 

 
24. Garantir os princípios da Gestão Democrática discutidos neste documento; 
 
25. Garantir acesso à apropriação das formas mais ricas e elaboradas da cultura 

construídas pela humanidade; 
 



 

26. Constituir equipes multidisciplinares e multiprofissionais em polos 
(fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais) que possam dar suporte à 
prática educativa; 

 
27. Especificar a carga horária de atendimento, se há espaço físico e número de 

alunos adequado, infraestrutura, profissionais suficientes, atividades 
diversificadas com profissionais gabaritados que ofereçam qualidade nas escolas 
de período parcial/ integral; 

 
28. Manter e ampliar uma interlocução com o poder judiciário, oferecendo subsídios 

para que os magistrados tomem medidas cabíveis respeitando as necessidades 
escolares; 

 
29. Garantir até 2016, que o atendimento pedagógico de crianças a partir de 4 meses 

nos berçários seja feito por Professores; 
 
30. Buscar o desenvolvimento da autonomia da criança, utilizando para isso situações 

em sala de aula; 
 
31. Estabelecer rotina de período integral para renovar atitudes que respeitem a 

individualidade, direitos e necessidades básicas da criança tais como: banho, sono, 
alimentação e atividades pedagógicas; 

 
32. Viabilizar convênios com as universidades para oferecimento de cursos de pós-

graduação aos Profissionais da Educação; 
 
33. Viabilizar, mediante convênios, projetos e contratos, a melhoria da segurança nas 

escolas, garantindo vigilância 24 horas por dia e em finais de semana; 
 
34. Viabilizar programa de informática educacional no ensino de 4 a 5 anos, 

disponibilizando equipamentos  com internet; 
 
35. Possibilitar que, em finais de semana, a escola possa ser utilizada para o 

oferecimento de cursos e reuniões para os pais dos alunos segundo 
regulamentação do Conselho de Escola ou APM; 

 
36. Viabilizar o conteúdo de língua inglesa no ensino de 4 a 5 anos com professores da 

área; 
 
37. Garantir a presença de um Professor Adjunto em cada período de cada Unidade 

de Ensino; 
 
38. Garantir o período de férias escolares em janeiro, para que as crianças possam 

fortalecer seus laços familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ENSINO FUNDAMENTAL 
 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 

 
 

01.  pactuar entre União, Estados, Distrito Federal 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 fundamental; 

 
02.  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; 

 
03.  desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário,  considerando  as especificidades da educação especial, das escolas do 
campo e das comunidades indígenas e quilombolas; 

 
04.  disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade 
local, a identidade cultural e as condições climáticas da região; 

 
05.  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 polos de criação e difusão cultural; 

 
06.  estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades; 
 
07.  desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a 
atividades de caráter itinerante; 

 
08.  oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo 

a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 
 
09.  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. 

 
 

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  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7%C3%82%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7%C3%82%C2%A75


 

10. 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;  
 

11. selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de 
crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem 
como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos 
educacionais abertos;  
 

12. fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua efetividade;  

 
13. apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de 

populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e 
desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua 
materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades 
quilombolas;  

 
14. promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais 
e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de 
pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) 
para a alfabetização;  

 
15. apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal.  

 
 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Diretriz  

1. Universalizar, de fato, o Ensino Fundamental; 
 

2. Garantir a expansão progressiva de atendimento, em período integral, a crianças e 
adolescentes nas redes públicas de ensino; 
 

3. Garantir o acesso ao ensino público e gratuito aos que, por algum motivo, não 
frequentaram a escola na idade esperada e aos deficientes e pessoas com 
necessidades educacionais especiais; 
 

4. Realizar censo educacional para identificar a demanda a ser atendida; 

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



 

 
5. Garantir a organização de turmas, não superiores a 25 alunos, de 1º ao 5º ano, e não 

superiores a 30 alunos, de 6º ao 9º ano; 
 

6. Delinear políticas e ações para superar a repetência e a evasão que causam a 
defasagem idade-série; 
 

7. Ampliar e dotar as escolas de infraestrutura necessária ao trabalho pedagógico de 
qualidade, contemplando desde a construção física, equipamentos, espaços para 
atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas, com as adaptações adequadas às 
pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais; 
 

8. Assegurar programas suplementares de material didático-escolar, contabilizados nas 
despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, saúde, assistência social, 
não contabilizados nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
público. 

 
Objetivos  

1. Assegurar, em colaboração com a União, o Estado e o Município, no prazo de dois 
anos a partir da data de aprovação deste Plano, a universalização do atendimento de 
toda demanda do ensino fundamental, garantindo o acesso, buscando a permanência 
e a efetiva aprendizagem de todos os alunos na escola; 
 

2. Estabelecer, como meta para o atendimento à demanda do ensino fundamental, o 
máximo de 25 alunos por classe nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e observando para os 
anos finais (6º ao 9º ano): 

a. em 5 anos o máximo de 30 alunos por classe; 

b. em 7 anos o máximo de 28 alunos por classe; 
c. em 10 anos o máximo de 25 alunos por classe; 

 
3. Proceder, imediatamente, o mapeamento, por meio de censo educacional, das 
crianças fora da escola, por bairro ou distrito de residência e/ou locais de trabalho dos 
pais, visando localizar a demanda e universalizar a oferta de ensino obrigatório; 
 
4. Avaliar o aluno, em todo o seu processo de aprendizagem, considerando suas 
dificuldades como indicadores para a reorganização do ensino e da aprendizagem; 
 
5. Estabelecer um programa de discussão com os pais sobre as concepções e 
procedimentos de avaliação dos alunos; 
 
6. Garantir a transparência no atendimento à demanda escolar, divulgando critérios de 
seleção; 
 
7. Conceber a avaliação como processo formativo e não classificatório; 
 
8. Estabelecer em colaboração com a União, o Estado e o Município, programas de apoio 
à aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso para reduzir as taxas de 
repetência e evasão;  
 
9. Assegurar condições de aprendizagem, a todos os alunos, mediante: 

a) Providências de acompanhamento imediato, quando detectadas as necessidade de 
reforço; 



 

b) Aumento do tempo de permanência na escola para aulas de reforço, atendendo  o 
aluno através de plantão; 

c) Oferta de material didático adequado para os alunos da rede e determinado pela 
necessidade da escola pelos seus integrantes; 

d)  Organização de salas heterogêneas, agrupando os alunos e garantindo que em cada 
sala haja diversidade de desempenho e comportamento, fornecendo assistência 
adequada ao Professor e apoio de Assistentes para haver inclusão efetiva, sem exclusão 
da aprendizagem da turma; 

e) Oferecimento de estrutura para aulas de campo, em ambientes não formais de 
educação; 
f) Equipe multidisciplinar para inclusão do aluno com deficiência; 
 
10. Implementar planejamento arquitetônico e administrativo para as escolas, com a 
participação da comunidade escolar, de modo a garantir unidades funcionais, incluindo: 

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

b) Instalações sanitárias e materiais de higiene pessoal e de limpeza; 

c) Espaços e recursos materiais para esporte, arte, recreação, biblioteca (com 
profissional especializado), brinquedoteca e serviço de merenda escolar; 

d) Adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos com deficiência; 

e) Atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; 

f) Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

g) Telefone e serviço de reprodução de textos; 

h) Informática e equipamento multimídia para o ensino; 

i) Sistema de reciclagem de lixo, com coleta periódica em todas as unidades de ensino; 
J) Laboratórios de informática e de ciências com recursos materiais e atualização 
contínua; 
 

11. Assegurar  que,  em  cinco  anos,  as escolas atendam à totalidade dos requisitos de 

infraestrutura definidos, adequando os espaços e ambientes escolares para a ampliação 

das atividades extracurriculares; 
 
12. A partir do segundo ano de vigência deste plano, somente autorizar a construção e 
funcionamento de escolas que atendam aos requisitos de infraestrutura definidos; 
 
13. Assegurar que as novas unidades de ensino fundamental, se atenderem em dois 
turnos, possam limitar sua capacidade a no máximo 300 alunos por turno; 
 
14. Ampliar a rede física dos sistemas públicos de ensino, estadual e municipal, 
priorizando o atendimento da demanda escolar nas áreas de expansão urbana e 
populacional de forma a garantir a existência de escola próxima à residência; 
 
15. Realizar fórum sobre organização curricular para revisar a matriz curricular com base 
na reflexão sobre a organização do ensino, aproximando os conteúdos ministrados do 
cotidiano dos educandos, promovendo aprendizado com significado, com o objetivo de 
eliminar a fragmentação de conteúdo; 
 
16. Garantir a participação dos profissionais da educação, no exercício do magistério, na 
indicação de materiais didáticos e paradidáticos em coerência com o projeto pedagógico 
da respectiva escola; 



 

 
17. Ampliar, progressivamente, a jornada escolar, visando expandir a escola de tempo 
integral, funcionamento em período de pelo menos sete horas diárias, com garantia de 
professores e funcionários em número suficiente para o atendimento; 
 
18. Prover a todos o ensino da Educação Física, como maneira de se promover a 
autoestima, o desenvolvimento pessoal, o trabalho em equipe, o respeito a diversidade e 
a promoção da saúde; 
 
19. Aulas efetivas de informática em horário alternativo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ENSINO MÉDIO 
 

 
METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 

 
 

1. pactuar entre União, Estados, Distrito Federal 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; 
 

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

3. manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 
meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar 
defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, 
estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo 
escolar de maneira compatível com sua idade; 
 

4. estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de 
renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação 
com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, 
práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, 
em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à adolescência e juventude;  
 

5. 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;  
 

6. 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);  
 

7. desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, 
para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 
itinerante;  
 

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). 



 

8. implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer 
formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de 
exclusão;  

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

 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Diretrizes  
 

1. Buscar a universalização até 2016, do atendimento escolar para toda a população de 
15 a 17 anos e elevar até 2020 a taxa líquida de matrículas (é a relação entre a 
matrícula na faixa na faixa etária adequada à etapa de ensino e a população desta 
faixa de idade) no ensino médio para 90% nesta faixa etária; 
 

2. Garantir a ampliação de vagas e criar condições de matrícula; 
 

3. Garantir a ampliação de vagas e criar condições de matrícula; 
 

4. Criar condições para que se garantam a permanência e o sucesso do aluno na escola; 
 

5. Garantir espaço físico e materiais adequados, bibliotecas atualizadas, laboratórios 
equipados adequadamente e professores capacitados para o processo ensino-
aprendizagem; 
 

6. Ter como finalidade principal preparar o indivíduo para o enfrentamento, com êxito, 
das suas diversas necessidades, sejam elas de caráter social, cultural, econômico ou 
cognitivo, de modo a oferecer um conjunto de meios que proporcionem 
conhecimento e o discernimento para realizar escolhas e continuar buscando 
aprimoramento como pessoa e como profissional; 
 

7. Garantir um acompanhamento contínuo, de maneira a compreender os entraves e 
progressos para se alcançar as metas e objetivos propostos no Plano Nacional de 
Educação; 
 

8. Viabilizar programas de formação, capacitação continuada e valorização do 
magistério. 

 
Objetivos  

1. Garantir a universalização do acesso para o ensino médio; 
 

2. Ampliar o número de vagas, inclusive para cursos profissionalizantes; 
 

3. Assegurar o atendimento aos padrões adequados de infraestrutura e de qualidade, 
estabelecidos no PNE (Plano Nacional de Educação) para o Ensino Médio; 
 

4. Assegurar que em 2 anos a totalidade das Escolas de Ensino Médio da cidade 
disponha de equipamentos de informática, com rede para internet, para apoio à 
melhoria do ensino e da aprendizagem, garantindo o acesso aos estudantes; 
 

5. Assegurar que, em 5 anos, a totalidade das Escolas de Ensino Médio da cidade 
disponha de Laboratórios de Ciências Humanas, Exatas e Biológicas, para apoio à 
melhoria do ensino e da aprendizagem, garantindo o acesso aos estudantes; 



 

 
6. Estimular com a participação efetiva da comunidade, a elaboração de propostas 

político-pedagógicas no Ensino Médio, de maneira a atender as necessidades e 
especificidades locais; 
 

7. Estimular a participação democrática da comunidade e na gestão, manutenção e 
melhoria das condições de funcionamento das escolas, por meio dos Conselhos 
Escolares, em todas as Escolas de Ensino Médio da cidade; 
 

8. Realizar, no prazo de 2 anos, o mapeamento e caracterização da demanda para o 
Ensino Médio, Técnico de Nível Médio e Profissional em Bauru, que subsidie a 
abertura de novas escolas, bem como a elaboração de novas políticas públicas; 
 

9. Implementar ações de formação continuada para o corpo docente; 
 

10. Assegurar que, no prazo de 5 anos, garanta- se a redução do número de alunos por 
turma para 30 por classe; 
 

11. Promover a busca ativa pelo poder público (localização e identificação) da população 
de 15 a 17 anos fora da escola, em parceria com as áreas da Assistência Social e da 
Saúde; 
 

12. Garantir que as Instituições de Ensino pública e privada respeitem a Lei do Piso 
Nacional; 
 

13. Garantir a formação continuada dos docentes, em temas multidisciplinares nas 
diferentes áreas do conhecimento; 
 

14. Assegurar através de convênios, programas para melhoria da segurança dentro e 
fora da escola; 
 

15. Assegurar através de convênios com Universidades, a criação de curso preparatório 
para o vestibular e ENEM, concomitante ao terceiro ano do Ensino Médio; 
 

16. Constituir equipes multidisciplinares e multiprofissionais em polos (fonoaudiólogos, 
psicólogos e assistentes sociais) que possam dar suporte à prática educativa; 
 

17. Viabilizar a partir de convênios, o apoio à saúde: descentralizado (fora da Escola), 
através do psicólogo, assistente social e outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A.1 – BASE COMUM DA EDUCAÇÃO BÁSICA -  
 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 

 
1. instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com 

padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo 
integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 
vulnerabilidade social;  
 

2. institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 
ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de 
quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação 
de recursos humanos para a educação em tempo integral; 
 

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

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

5. orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
das escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino;  
 

6. atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta 
de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades locais;  
 

7. garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 
4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas;  
 

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. 



 

8. adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado 
com atividades recreativas, esportivas e culturais.  

 
9. assegurar que:  

a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos 
(as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível 
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, 
o nível desejável;  
b) no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do ensino 
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado 
em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu 
ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável;  
 

10. constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com 
base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições 
de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas 
características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino;  
 

11. induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por 
meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a 
serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a 
melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) 
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;  
 

12. 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;  
 

13. 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;  
 

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:  

 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

 



 

14. 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, 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;  
 

15. desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação 
especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos;  
 

16. orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as 
metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a 
média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, 
até o último ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias dos índices 
dos Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios;  
 

17. fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 
indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, 
relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a 
contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, 
como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a 
transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação 
do sistema de avaliação;  
 

18. melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, 
tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente 
reconhecido, de acordo com as seguintes projeções:  

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, leitura e ciências 438 455 473 

 
19. incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 

educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e 
incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais 
abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em 
que forem aplicadas;  
 

20. 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;  
 



 

21. desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a 
população do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas 
nacionais e internacionais;  
 

22. universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, 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;  
 

23. apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de 
recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no 
planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e 
ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;  
 

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

25. 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;  
 

26. prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica 
no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, 
inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias para a 
universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, inclusive a internet;  
 

27. informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de 
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como manter 
programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das 
secretarias de educação;  
 

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

29. implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e 
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, 
assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente;  
 

30. 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;  
 

31. 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;  
 

32. 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;  
 

33. 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;  
 

34. 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;  
 

35. fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o 
sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da educação 
básica, com participação, por adesão, das redes municipais de ensino, para 
orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das 
informações às escolas e à sociedade;  
 

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

37. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B – EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

1. EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 
 

 
1. Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e 
coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação; 

 
2. Elevar gradualmente a taxa de  conclusão média dos cursos de graduação presenciais 

nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no  mínimo, um 
terço das vagas em cursos noturnos e elevar a  relação de  estudantes  por 
professor(a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e 
inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior; 

 
3. Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas 
de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em 
áreas específicas; 
 

4. Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) 
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação 
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a 

Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 
desigualdades étnico- raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na 
educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e 
indígenas e de estudantes com    deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 

 
5. Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 

para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua 
ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; 
 

6. Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 
 

7. Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na 
educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da 
lei; 
 

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. 



 

8. Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na 
forma da legislação; 
 

9. Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 
formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 
econômicas, sociais e culturais do País; 
 

10. Consolidar e ampliar programas  e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 
docente em cursos de graduação e pós- graduação, em âmbito nacional e 
internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de  nível superior; 
 

11. Expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades indígenas e 
quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de 
profissionais para atuação nessas populações; 
 

12. Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, 
destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, 
considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e 
a melhoria da qualidade da educação básica; 
 

13. Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências 
bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade 
às pessoas com deficiência; 
 

14. Estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na 
educação superior pública; 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais 
nas universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas 
instituições privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a 
melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo 
menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo 
igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco 
por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação profissional; 

 

16. promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico- 
administrativos da educação superior; 

 
 

17. expandir a oferta de cursos de pós- graduação stricto sensu, utilizando 
inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância; 

 

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.  



 

18. implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e 
para favorecer o acesso das populações do campo  e das comunidades 
indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado; 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. manter e expandir programa de acervo digital  de referências bibliográficas 
para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com 
deficiência; 
 

20. estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto 
sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, 
Física, Química, Informática e outros no campo das ciências; 
 
 

21. atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico 
das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de 
atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias de educação 
superior existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações 
recíprocas entre os partícipes;  

 
22. ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados 

em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para 
atuar no magistério da educação básica;  

 
23. consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas 

em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem 
como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;  
 

24. implementar programas específicos para formação de profissionais da educação 
para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a 
educação especial;  
 

25. promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 
pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 
mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

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.  



 

a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica 
e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em 
articulação com a base nacional comum dos currículos da educação básica, de que 
tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE; 
 

26. garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação 
superior, a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares;  
 

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

28. implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na 
educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação 
de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área 
diversa da de atuação docente, em efetivo exercício; 
 

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

30. implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de 
formação continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos 
que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes 
federados;  

 
 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 
Diretrizes  

01. Ampliar a oferta de vagas públicas no ensino superior, diversificando os cursos, de 
maneira a minimizar a diferença entre vagas públicas e privadas, na direção de um 
ensino superior de qualidade e que atenda às necessidades regionais; 
 

02. As Universidades devem exercer as funções que lhes foram atribuídas pela 
Constituição: o ensino, a pesquisa e a extensão, incluindo a superação das 
desigualdades sociais e regionais. 
 

Objetivos  
01. Ensejar condições para a ampliação da oferta de vagas na educação superior na rede 

pública, buscando garantir um equilíbrio entre a oferta atual do ensino público de 
26% contra 74% do ensino privado; 
 

02. Ensejar discussões, por meio de fóruns, sobre a diversificação de cursos no processo 
de ampliação de oferta de vagas, de maneira a garantir não só os condicionantes do 
mercado, como também as necessidades de desenvolvimento estratégico local, 
regional e nacional; 
 

03. Promover moções no sentido de ampliar as vagas públicas na educação superior para 
a criação de cursos de educação profissional de nível tecnológico; 
 



 

04. Implementar políticas públicas que busquem ampliar o sucesso do estudante,  
proveniente do ensino médio público, para o ingresso no ensino superior, através de 
cursos preparatórios para o vestibular; 
 

05. Incentivar a criação de mecanismos promotores de intercâmbio entre os 
estabelecimentos de educação superior e as escolas públicas de educação básica de 
Bauru, visando ao desenvolvimento de pesquisa, extensão bem como programas de 
formação continuada para a educação básica, conforme as necessidades 
diagnosticadas; 
 

06. . Implementar programas informativos e de incentivo ao jovem do ensino médio de 
escola pública sobre cursos e profissões, ofertas e vagas, políticas de amparo e/ou 
financiamento ao estudante universitário no que se refere ao acesso e permanência 
no ensino superior; 
 

07. Promover a divulgação e incentivo junto aos professores da educação básica de 
informações sobre pós-graduação; 
 

08. Incentivar o desenvolvimento junto às Instituições de Ensino Superior de projetos de 
Ciência, Tecnologia e Extensão, voltados para a melhoria da qualidade de vida da 
população, valorizadas e respeitadas as características e necessidades locais e 
regionais; 
 

09. Estimular a ampliação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa nas 
Instituições de Ensino Superior e, especificamente, nas Instituições Privadas, 
aumentando assim o número de docentes do ensino superior com maior qualificação; 
 

10. Discutir e propor, junto às Instituições do Ensino Superior, a inclusão nas matrizes 
curriculares de todos os cursos de formação de docentes, temas referentes à 
Educação e direitos Humanos, Educação Sexual, Ética, Educação Ambiental, questões 
Étnico-Raciais e Diversidade; 
 

11. Estimular a implantação de novas Instituições de Ensino Superior públicas no 
município; 
 

12. Estabelecer parcerias, entre as escolas Municipais e Estaduais e as Instituições de 
Ensino Superior para a criação de equipes multidisciplinares (Psicopedagogas, 
Assistentes Sociais, Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais), para 
o atendimento da Educação Infantil ao Ensino Médio; 
 

13. Viabilizar o intercâmbio entre as Instituições de Ensino Superior e escolas públicas, 
para a organização de programas que visem a promoção, interação e estímulo dos 
alunos, modificando as suas perspectivas, fazendo com que estes familiarizem-se 
com o ambiente acadêmico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II - MODALIDADES DE ENSINO 
 

1. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 
 

 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 
 

1. 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  
 

2. implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-
série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da 
escolarização, após a alfabetização inicial;  
 

3. garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos 
fundamental e médio;  
 

4. expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para 
os segmentos populacionais considerados;  
 

5. promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os 
segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e 
colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de 
frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do 
atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino;  
 

 
 
 
 
 
 
 

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.  

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.  
 



 

6. implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 
continuidade da escolarização básica;  
 

7. realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, 
promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em 
parceria com organizações da sociedade civil;  
 

8. realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 
alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;  
 

9. 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;  
 

10. assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino 
fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e 
das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de 
colaboração;  
 

11. apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e 
adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades 
específicas desses (as) alunos (as);  
 

12. estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, 
públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da 
jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de 
alfabetização e de educação de jovens e adultos;  
 

13. implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para 
os (as) alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as 
cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em 
centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a 
efetiva inclusão social e produtiva dessa população;  
 

14. considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, 
com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a 
tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à 
implementação de programas de valorização e compartilhamento dos 
conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento 
e da velhice nas escolas; 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 
educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada à educação profissional.  



 

 
15. manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do 

ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a 
conclusão da educação básica; 
 

16. expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, 
objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;  

 
17. fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da 
educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações 
itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na 
modalidade de educação a distância;  
 

18. 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;  
 

19. estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 
formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-
relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da 
cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos 
adequados às características desses alunos e alunas;  
 

20. fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos 
e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam 
na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  
 

21. fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 
trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de 
colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à 
pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;  
 

22. orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e 
das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de 
colaboração;  
 

23. implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 
trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de 
formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.  
 
 
 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Diretrizes 

1. Promover e garantir a educação para que os indivíduos possam partilhar das 
riquezas e dos conhecimentos socialmente produzidos, possibilitando assim o 
exercício pleno de sua cidadania;  

 
2. Reconhecer a educação continuada durante a vida, acompanhada de medidas que 

garantam as condições necessárias para o exercício desse direito;  

 
3. Disponibilizar os recursos para o atendimento da EJA, com políticas que 

contribuam para o acesso e permanência dos alunos, garantindo também a 
formação continuada de seus Professores.  
 

Objetivos  
1. Estabelecer programas, visando alfabetizar jovens, adultos e idosos, de modo a 

reduzir a taxa de analfabetismo para índices abaixo de 1% até 2020;  

 
2. Assegurar e ampliar a oferta pública e gratuita de educação de jovens e Adultos, 

equivalente ao ensino Fundamental e Médio presencial, para a população a partir 
de 15 anos, que não tenha atingido esses níveis de escolaridade; 
 

3. Distribuir a oferta de vagas nos períodos diurno e noturno, de acordo com a 
demanda associada, sempre que possível, com a educação profissional; 
 

4. Incentivar a construção de propostas político-pedagógicas, considerando as faixas 
de idade, em conformidade com as peculiaridades da etapa do ciclo de vida em 
que se encontram; 
 

5. Assegurar o fornecimento de material didático pedagógico aos alunos e 
professores, de acordo com suas especificidades, bem como materiais de incentivo 
à leitura condizentes com a faixa etária desses alunos;  
 

6. Assegurar e incentivar a formação continuada de professores da Educação de 
Jovens e Adultos(EJA), fornecendo condições necessárias para o desenvolvimento 
docente; 

 
7. Realizar Censo Escolar Municipal, a cada 3 anos, de maneira a mapear demanda 

social por EJA, buscando detectar a população não escolarizada ou com baixa 
escolaridade, de maneira a subsidiar o planejamento de ações e de oferta de vagas 
nas diversas modalidades da EJA; 
 

8. Estabelecer parcerias com as empresas para implantação e/ou manutenção de 
programas de escolarização junto ao quadro de funcionários, conforme demanda 
existente; 
 

9. Construir políticas e estratégias de ações que assegurem o direito ao acesso e a 
permanência do aluno da EJA na escola, construindo estratégias e mecanismos 
preventivos à evasão, bem como de atenção aos evadidos das escolas do ensino 
regular; 



 

 
10. Formular e implementar programa de merenda escolar para alunos da EJA, 

sobretudo em unidades escolares, salas isoladas e com merendeiras para todos os 
períodos; 
 

11. Garantir que as escolas da EJA contemplem os padrões de infraestrutura 
estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação e por este Plano Municipal; 
 

12. Garantir a todos os alunos da EJA o acesso e uso de equipamentos culturais, 
esportivos, de lazer, sobretudo aos equipamentos de informática e à internet para 
a realização de atividades intra e extraclasse; 
 

13. Garantir a divulgação ampla da oferta de vagas através das diversas formas de 
comunicação disponíveis, bem como articulação com a comunidade, associação de 
moradores, igrejas, etc; 
 

14. Realizar encontros e eventos de trocas de experiências em alfabetização de jovens 
e Adultos; 
 

15. Garantir acesso e transporte para os alunos de área rural e bairros distantes às 
escolas e sala da EJA; 
 

16. Articular as políticas de educação de jovens e adultos com outras áreas como 
saúde, esporte, assistência social e cultura, fortalecendo o atendimento em rede; 

 
17. Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços 

ociosos existentes na comunidade e Rede, tendo como assegurar curso de geração 
de renda; 
 

18. Criação de um centro integrado para atender os alunos da EJA, principalmente os 
idosos e as pessoas com necessidades educacionais especiais e com deficiências, 
visando proporcionar qualidade de vida enquanto eles estiverem frequentando a 
escola; 
 

19. Efetuar a revisão curricular da EJA acrescentando as disciplinas de Arte, Língua 
Estrangeira Moderna e Educação Física ministrado pelo especialista;  
 

20. Flexibilizar currículos, frequência mínima para aprovação e carga horária, em 
concordância com a lei federal; 
 

21. Articular com a Secretaria de Saúde, programas de saúde bucal junto a EJA; 
 

22. Estabelecer com a SEBES para a busca ativa de alunos para frequentarem a escola; 
 

23. Construção de Polos da EJA em locais estratégicos, garantia da melhoria dos já 
existentes, com recursos de multimídia, biblioteca e sala de informática, para o 
funcionamento da EJA, oportunizando a participação das salas isoladas. 

 
 



 

2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 

1. estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e 
do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao 
itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da 
atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da 
juventude;  
 

2. elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio 
na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% 
(noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) por 
professor para 20 (vinte);  
 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Diretrizes  

1. Atender às demandas da sociedade, dos empregadores e dos trabalhadores, em 
sintonia com as exigências de desenvolvimento sustentável local, regional e 
nacional;  
 

2. As Instituições de Educação Profissional devem assegurar a construção de 
currículos que propiciem a inserção e a reinserção dos profissionais no mercado de 
trabalho atual e futuro;  
 

3. Garantir o compromisso de desenvolver práticas que estimulem a pesquisa e o 
aperfeiçoamento do ensino, a formação docente, a interdisciplinaridade, as 
inovações didático-pedagógicas, o uso de novas tecnologias no processo de ensino 
e aprendizagem, buscando atender às necessidades do mercado de trabalho.  

 
Objetivos  

1. Articular em parceria com os governos federal, estadual e municipal, e iniciativa 
privada, um sistema integrado de informações que oriente a política educacional 
para satisfazer às necessidades de formação inicial e continuada da força de 
trabalho;  
 

2. Articular junto aos órgãos envolvidos uma periódica revisão e adequação às 
exigências para o desenvolvimento de cursos básicos, técnicos e superiores da 
educação profissional, observadas as ofertas do mercado de trabalho, em 
colaboração com os sindicatos patronais e dos trabalhadores; 
 

3. Estabelecer políticas públicas para a capacitação específica e diversificada para as 
pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais;  

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  
 



 

 
4. Assegurar que os programas de Educação Profissional às pessoas com deficiências, 

independente do grau de escolaridade, desenvolvam as etapas de qualificação, 
encaminhamento e acompanhamento no mercado de trabalho; 
 

5. Garantir que nos programas de Educação Profissional incluam-se além da 
capacitação profissional, o desenvolvimento das habilidades sociais, básicas e de 
gestão; 
 

6. Assegurar que os programas de Educação Profissional possam ser ofertados por 
qualquer organismo, desde que reconhecido e/ou conveniado com o Poder 
Público;  
 

7. Assegurar a entrada de alunos nos programas, a partir de 14 anos, sem limites de 
idade máxima;  
 

8. Garantir a capacitação de todos os profissionais que atuam no programa de 
Educação Profissional;  
 

9. Estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino na área de Educação Especial 
para capacitar os profissionais do Ensino Médio, Técnico e Profissionalizante;  
 

10. Ampliar o número de vagas e locais que ofereçam cursos 
profissionalizantes/técnicos;  
 

11. Viabilizar a promoção de cursos profissionalizantes aos finais de semana;  
 

12. Garantir a adequação do espaço físico e material didático para a pessoa com 
deficiência;  
 

13. Viabilizar a formação de equipe mínima para a educação profissional: pedagogo e 
instrutor para alunos com deficiência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EDUCAÇÃO ESPECIAL) 
 

 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 
 

 
1. contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as 
matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que recebam 
atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem 
prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas 
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial 
oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na 
modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007;  
 

2. promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do atendimento 
escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;  
 

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

4. promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 
formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades 
educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de 
atendimento especializado;  
 

5. apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 
demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado, 
profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-
intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e 
professores bilíngues;  

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.  



 

 
6. promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a 
participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional 
inclusivo.  

 
 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Diretrizes  

1. Universalizar a educação especial destinada às pessoas com necessidades especiais 
no campo da aprendizagem, originadas de deficiência física, sensorial, mental, 
intelectual, auditiva, múltipla, transtorno global do desenvolvimento e 
características como altas habilidades, superdotação ou talentosos.  

 
Objetivos  

1. Promover programas gratuitos destinados à oferta da atenção inicial para crianças 
com necessidades educacionais especiais e/ ou crianças com deficiência em 
parceria com áreas da saúde, considerando equipe mínima de psicologia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e assistência social, quer seja em 
escolas de educação infantil, em creches ou instituições especializadas; 
 

2. Ampliar convênio com as entidades assistenciais com o Poder Público, que atuam 
no atendimento em caráter substitutivo e/ou complementar e de avaliação dos 
alunos com necessidades especiais no campo da aprendizagem originais inclusive 
de deficiência física, sensorial, mental, intelectual, auditiva, múltipla, transtorno 
global do desenvolvimento e de características de altas habilidades, superdotação 
ou talentos, comprovados por meio de instrumentos objetivos e validados 
realizados por uma equipe multidisciplinar e com a participação da família. 
Critérios para caráter substitutivo: alunos com deficiência intelectual acentuada; 
deficiência múltipla e autismo associados à deficiência intelectual; todos com 
necessidades de apoio pervasivo nas áreas de desenvolvimento;  
 

3. Firmar parcerias junto às Instituições de Ensino Superior e de Referência na área 
da pessoa com deficiência para o desenvolvimento de programas e projetos de 
formação continuada para os professores da Educação Especial e Cuidadores, 
Professores da Educação Infantil, Fundamental e EJA dos setores públicos e 
privados, bem como das instituições de cunho filantrópico;  
 

4. Estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior e Instituições de 
Referência na área de pessoas com deficiência para a realização de estudos e 
pesquisas sobre as diversas áreas relacionadas aos alunos com deficiência e que 
apresentam necessidades especiais;  
 

5. Organizar um sistema de informações em rede, sobre a população a ser atendida e 
também a que esteja em atendimento pela Educação Especial (escolas regulares e 
escolas especiais) para que essas informações sejam disponibilizadas ao professor;  
 

6. Implantar programas para equipar as Unidades Escolares de Ensino Fundamental, 
Infantil e EJA da rede pública e privada, que atendam educandos com algum tipo 



 

de necessidade educacional especial, incluindo todo tipo de deficiência com 
equipamentos, adaptações, recursos pedagógicos prescritos por equipe 
interdisciplinar que facilitem a aprendizagem e seu melhor desempenho, 
promovendo a construção (Educação Infantil) e ampliação (Ensino Fundamental e 
EJA) de salas multifuncionais com equipamentos e materiais destinados ao 
atendimento educacional especializado e equipe multiprofissional;  
 

7. Organizar programas que viabilizem parcerias com as áreas de assistência social, 
cultura, ONGs e redes de ensino, para tornar disponíveis em estabelecimentos de 
ensino, quando necessário, livros falados, em Braille e com caracteres ampliados, 
além da comunicação alternativa suplementar que apresentam necessidades 
especiais sensoriais e motoras;  
 

8. Disponibilizar um professor especialista em cada escola pública, privada e 
conveniada, diariamente, para avaliar e atender os alunos com deficiência e 
desenvolver projetos direcionados à educação inclusiva;  
 

9. Disponibilizar agente educacional – cuidadores em cada Unidade Escolar de acordo 
com a demanda da escola e complexidade dos casos. Que o número de agentes 
seja adequado ao número de crianças que apresentam necessidade de 
acompanhamento;  
 

10. Garantir o transporte escolar adaptado aos alunos, da rede pública de ensino, que 
comprovem sua efetiva necessidade, de acordo com os critérios da legislação, 
garantindo o acesso desses aos diferentes níveis e modalidades de ensino, 
acompanhados por monitores;  
 

11. Assegurar ao aluno com deficiência o acompanhamento em sala de aula, cuidados 
básicos de higiene pessoal, alimentação via oral e locomoção por meio de 
profissionais específicos (cuidadores);  
 

12. Viabilizar programas e ações de combate ao preconceito e discriminação no 
ambiente escolar e comunitário por meio de campanhas na mídia nos 
estabelecimentos de ensino e na comunidade geral garantindo as temáticas da 
diversidade (pessoa com deficiência, diversidade sexual, emigração, abrigos, 
questões étnicos raciais);  
 

13. Viabilizar o fornecimento e uso de equipamentos de informática especialmente 
dotados como apoio à aprendizagem do educando com necessidades especiais, 
através de parcerias entre Município, Estado, União, organizações da sociedade 
civil e iniciativa privada e prescritos por equipe multi/interdisciplinar;  
 

14. Implantar o ensino de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para todos os alunos 
surdos e, gradativamente, para seus familiares, demais alunos e profissionais da 
Unidade Escolar, mediante programa de formação;  
 

15. Garantir, em cinco anos, a observância e o cumprimento da legislação de 
infraestrutura das escolas, conforme estabelecido nas normas da ABNT 



 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e respectivo Sistema de Ensino, para o 
recebimento e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais;  
 

16. Incentivar e articular, junto às Instituições de Ensino Superior, a inclusão ou 
ampliação de habilitação específica em níveis de graduação e pós-graduação para 
formar pessoal em Educação Especial;  
 

17. Garantir que os recursos destinados à Educação Especial, na Rede Pública, 
assegurem a manutenção e ampliação dos programas e serviços destinados aos 
alunos com deficiência;  
 

18. Diminuir, gradativamente, no prazo de dez anos, o número de alunos na sala de 
aula regular, onde esteja matriculado aluno com deficiência comprovada por laudo 
médico, Conselho de Escola e equipe de Educação Especial;  
 

19. Garantir a formação continuada e espaços de discussão permanentes a todos os 
funcionários da escola para o tema Escola Inclusiva, abrangendo a pessoa com 
deficiência, diversidade sexual e outros da realidade da escola que se fizerem 
necessárias;  
 

20. Previsão orçamentária, segundo Planos Plurianuais da Educação, garantindo a 
execução permanente de cursos de formação e produção de material de apoio às 
escolas e aos professores, versando sobre temas vinculados a estigmatizacão, 
preconceito, diversidade sexual e questões étnico racial, dentre outros;  
 

21. Promover ações intersetoriais para aproximar áreas da Educação, Cultura, Saúde e 
Justiça com vistas ao combate ao preconceito e à discriminação;  
 

22. Rever os conteúdos e estratégias de abordagem relacionados à diversidade sexual 
em sala de aula e construí-los com a participação de pedagogos e de 
representantes de organizações de direito público, como Conselho Municipal da 
Diversidade Sexual Comissão de Direitos Humanos, da OAB e Conselho Municipal 
de Direitos Humanos, dentre outros;  
 

23. Criação de um colegiado regulador composto por órgãos/profissionais da área da 
educação inclusiva e afins (dirigentes educacionais, instituições conveniadas, 
equipe escolar, família e representantes de conselhos dentre outros) para definir o 
encaminhamento do sujeito de direitos/educando, após avaliações, ao ensino 
especializado substitutivo, ensino comum e serviços de apoio à inclusão;  
 

24. Cumprimento dos decretos federais 3298/99 (dispõe sobre a integração e proteção 
da pessoa com deficiência) e 5296/04 (dispõe sobre acessibilidade);  
 

25. Aprovação mediante a aquisição dos conhecimentos, conteúdos específicos para a 
série, com a garantia da adaptação curricular;  
 

26. Em cumprimento à legislação existente, promover a sinalização das escolas, 
utilizando comunicação alternativa como libras, Braille e outros recursos;  
 



 

27. Garantir ao aluno com necessidades especiais, no campo da aprendizagem, a 
flexibilização curricular, de acordo com suas necessidades;  

28. Participação permanente no desenvolvimento de projetos sociais visando a 
efetivação do processo de inclusão na comunidade escolar;  
 

29. Constituir equipes multidisciplinares e multiprofissionais nos polos 
(fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais) que possam dar suporte à prática 
educativa;  
 

30. Relatório da avaliação da equipe multidisciplinar para alunos no processo 
educacional;  
 

31. Oferecer apoio psicológico aos profissionais da educação e familiares dos alunos 
com necessidades educacionais especiais.  

 
 

III – TEMAS TRANSVERSAIS 
 

1. EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Objetivos  

1. Registrar, explicitamente, no Projeto Político Pedagógico e nos planos anuais de 
cada Escola ações e prazos relacionados à Educação em Direitos Humanos;  
 

2. Oferecer cursos e oficinas permanentes aos professores e funcionários sobre 
Educação em Direitos Humanos;  
 

3. Implantar o Conselho de Escola em todas as Unidades Escolares;  
 

4. Ampliar o acervo das bibliotecas e realizar publicações impressas e on-line para 
subsidiar o trabalho de professores;  
 

5. Proporcionar aos profissionais da educação e outras lideranças na área, 
possibilidade de participação em eventos para intercâmbio e troca de experiências 
na área de Direitos Humanos;  
 

6. Estabelecer relações e parcerias com outros órgãos municipais, estaduais e 
nacionais de promoção, defesa e proteção aos Direitos Humanos; 
 

7. Incluir nos conteúdos escolares, em todos os níveis de ensino o desenvolvimento 
dos valores humanos por meio da educação ético-política e da pedagogia histórico-
crítica. 
 

 
 
 
 



 

2. DESIGUALDADES, DISCRIMINAÇÕES E DIVERSIDADES 
 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Objetivos  

1. Revisão dos conteúdos e estratégias de abordagem do tema, sugerido para o uso 
em sala de aula;  
 

2. Orientação sobre desigualdades, discriminação e diversidades aos profissionais da 
educação, familiares e comunidade em geral;  
 

3. Produção de material didático-pedagógico que apoie os professores nas atividades 
cotidianas em sala de aula;  
 

4. Produção de atividades que contribuam para processos de ressocialização e 
mudança das bases culturais em torno da sexualidade humana no coletivo da 
Escola, com especialistas da área;  
 

5. Acompanhamento cotidiano das relações entre estudantes, para coibir o bullying, 
obedecendo-se o disposto em lei municipal (lei 5.994/2010) e promover a 
interação positiva entre os que possuem orientação sexual diferente;  
 

6. Produção de ações formativas junto às estruturas educativas e de administração 
no município;  
 

7. Ações junto às Instituições de Ensino Superior para que atuem no município, com 
vistas à mudança da abordagem do tema, no processo de formação de professores 
e demais profissionais da Educação;  
 

8. Previsão orçamentária, segundo Planos Plurianuais de Educação, para a execução 
permanente de cursos de formação e produção de material de apoio às escolas e 
aos professores;  
 

9. Ações intersetoriais para aproximar áreas da Educação, Cultura, Saúde e Justiça 
com vistas ao combate ao preconceito e a todas as formas de discriminação;  
 

10. Incluir, em todos os níveis de ensino, os temas que tratam de todas as 
discriminações;  
 

11. Garantir apoio especializado (psicológico, assistência social) a alunos que sofreram 
ou sofrem algum tipo de discriminação e/ou violência, garantindo-lhes o acesso e 
permanência na escola, com segurança;  
 

12. Elaborar um plano de formação na temática História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, para promover a capacitação dos Profissionais da Educação de todos os 
níveis de ensino visando implementar a Lei Federal 10.639/2003 em dois anos.  

 
 
 
 



 

3. EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E 
QUALIDADE DE VIDA 

 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Objetivos  

1. As instituições de ensino devem trabalhar em parceria com o terceiro setor 
desenvolvendo projetos visando à melhoria de ensino e atuando em diversas áreas 
a fim de conscientizar, inspirar, debater e solucionar problemas que afetam a 
sociedade;  
 

2. Criação de indicadores básicos para avaliar e compartilhar os resultados;  
 

3. Incentivar as escolas para que estabeleçam momentos de discussão com a família 
ou responsáveis sobre a rotina da escola, em relação às questões ambientais, 
visando conscientização e mudança de atitudes;  
 

4. Garantir a implementação do tema da sustentabilidade de forma transversal nos 
conteúdos escolares;  
 

5. Reconhecer a importância da educação ética, baseada em valores, para uma 
condição de vida sustentável;  
 

6. Prover a comunidade escolar oportunidades educativas que lhes permitam papel 
protagonista no desenvolvimento sustentável;  
 

7. Planejar e adaptar o prédio escolar e seu entorno com condições de se tornarem 
exemplo de ambiente ecologicamente correto (aquecimento solar, 
aproveitamento da água pluvial, hortas, jardins, arborização);  
 

8. Organizar um local de permuta de materiais didáticos e mobiliários;  
 

9. Formação de uma comissão entre as Secretarias Municipais para planejamento e 
execução de ações conjuntas visando:  
a) evitar ações repetidas, desconexas e fragmentadas;  
b) potencializar os recursos disponíveis em cada secretaria;  
c) articular e produzir a Educação Ambiental e ações de qualidade de vida para o 
município, que levem em consideração os aspectos naturais locais, a degradação 
ambiental e os problemas sociais; 
 

10. Propor equipe de produção de materiais didático-pedagógicos que levem em conta 
as experiências já desenvolvidas nas Unidades Escolares, e a realidade local, 
visando a construção de material didático para os alunos, produzido com 
ilustrações de seres vivos dos ecossistemas locais e a socialização de práticas 
pedagógicas, oferecendo condições para efetivação do processo;  
 

11. Estabelecer convênios entre todas as Instituições Públicas de Ensino e as 
Instituições de Ensino Superior de Bauru, visando articular ações colaborativas à 
formação continuada de profissionais em serviço, bem como conhecendo as 
experiências das IES (Instituição de Ensino Superior) em ensino, projetos 



 

ambientais e outros que envolvam qualidade de vida e sustentabilidade. Esta 
parceria interinstitucional implicará na participação dos professores em atividade 
desenvolvidas nas IES simultaneamente à participação dos graduandos, cumprindo 
estágio curricular nas salas de aula.  

 
 

4. MEDICALIZAÇÃO 
 

 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Objetivos  

1. Realização de atividades que oportunizem a reflexão crítica sobre o processo de 
medicalização da educação, envolvendo as equipes escolares, famílias e 
comunidade em geral;  
 

2. Discussão do tema da medicalização nas reuniões pedagógicas com as famílias e a 
comunidade.  

 
 

5. ORIENTAÇÃO SEXUAL 
 

 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Objetivos  

1. Promover a formação continuada de professores e professoras e agentes escolares 
dispostos a trabalhar com educação sexual em suas disciplinas. Esses cursos de 
formação não devem ser pontuais, mas sim amplos, formativos e com 
continuidade;  
 

2. Estabelecer parceria entre as escolas com as universidades e com os estudiosos em 
sexualidade e educação sexual buscando a formação especializada e a cooperação 
mútua das pesquisas e de extensão;  
 

3. Favorecer a incorporação e reconhecimento por parte das escolas municipais de 
que a educação sexual integra-se ao projeto político e pedagógico reduzindo a 
vulnerabilidade de crianças e jovens e promovendo a saúde sexual e a convivência, 
com respeito à diversidade sexual;  
 

4. Oportunizar a reflexão crítica sobre os materiais pedagógicos utilizados nas 
escolas, como livros, cartilhas, figuras e textos de modo que esses instrumentos 
pedagógicos não reproduzam a discriminação, os preconceitos sexuais, e a 
imposição de valores morais conservadores;  
 

5. Assegurar o espírito laico nas escolas municipais e que crenças religiosas não 
devam ser atreladas ao trabalho do professor, a garantia do respeito aos valores 
da família, religiosos e morais, e a promoção da autonomia do aluno no que se 
refere ao acesso à informação reflexiva;  
 



 

6. Propor ações pedagógicas que incentivem as escolas a reconhecer a sexualidade 
como um aspecto essencial do ser humano e promovam o debate constante entre 
os alunos e alunas, seus familiares, agentes escolares e a comunidade;  
 

7. Utilizar materiais coerentes com o nível intelectual e desenvolvimento do 
educando bem como a análise crítica constante deste material que articule a 
orientação sexual com esferas individuais como auto-cuidado, direitos humanos, 
contrastes sociais, processos discriminatórios, violência, abuso e vulnerabilidade;  
 

8. Assegurar que as diretrizes e ações propostas sejam elaboradas, planejadas e 
aplicadas em todos os níveis de ensino e que deverão estar contidas no Projeto 
Político-Pedagógico.  
 

 

6. EDUCOMUNICAÇÃO 
 

 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Diretrizes  

1. Promover o engajamento cívico de estudantes e professores através da cultura 
digital;  
 

2. Incentivar o desenvolvimento de abordagens pedagógicas inovadoras, baseadas 
nas múltiplas linguagens e no paradigma da produção e compartilhamento de 
conteúdo digital;  
 

3. Incentivar o protagonismo cultural, nas escolas, refletindo sobre o uso da cultura 
midiática, transformando essa reflexão em produtos culturais produzidos por 
alunos para a comunidade escolar;  
 

4. Desenvolver as habilidades de uso das linguagens midiáticas para compartilhar e 
discutir idéias.  
 

Objetivos  
1. Elaborar um modelo curricular para a formação de professores em mídia-

educação, tendo como referência a proposta da UNESCO;  
 

2. Estabelecer parcerias com grupos de pesquisa e programas de pós-graduação que 
tenham linhas de pesquisa ligadas à mídia- educação para elaborar cursos e 
materiais pedagógicos específicos;  
 

3. Por meio de parcerias com as IES, viabilizar programas de formação de professores 
em mídia-educação;  
 

4. Estimular a prática da mídia-educação nas escolas públicas e privadas, através de 
atividades culturais como produção de jornais on line, vídeos, etc.  
 

 
 



 

7. EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 
 

 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Objetivos  

1. A “Educação para o Trânsito” deve ser compreendida para além da mera execução 
de atividades, como um processo de mudança na “vida” humana no seu âmbito 
social e cultural, o que implica em rever valores, conceitos e construir uma nova 
cultura de mobilidade;  
 

2. Incluir o tema “Educação para o Trânsito” como conteúdo das escolas a curto 
prazo, integrado a diversas disciplinas, buscando a vivência (dos alunos) do tema e 
o desenvolvimento da mudança de cultura em trânsito e mobilidade;  
 

3. Criar ambientes integrados de “Educação para o Trânsito” nos espaços de vivência 
dos alunos nas escolas, para o desenvolvimento de atividades dirigidas e/ou livres 
relacionadas ao trânsito;  
 

4. Formação de “agentes mirins” e “multiplicadores” de “Educação para o Trânsito”, 
por meio de parcerias com os órgãos do setor de Trânsito (EMDURB e outros);  
 

5. Promover presenças periódicas de agentes e policiais de trânsito nas unidades 
escolares, mediante parcerias com os órgãos competentes incentivando medidas 
educacionais e não punitivas;  
 

6. Viabilizar a criação de material didático sobre conduta defensiva no trânsito, de 
acordo com a faixa etária e valores humanos que permeiam a “Educação para o 
Trânsito”;  
 

7. Criar programas de formação de profissionais da educação sobre o tema 
“Educação para o Trânsito” por meio de programas de formação continuada;  
 

8. Viabilizar a troca de experiências em encontros com especialistas com o tema 
“Educação para o Trânsito”;  
 

9. Incentivar a participação dos pais e sociedade em momentos de informação sobre  
o tema “Educação para o Trânsito”;  
 

10. Desenvolver junto aos órgãos competentes campanhas permanentes de 
“Educação para Trânsito”, utilizando diversas mídias, por meio de parcerias;  
 

11. Estimular o desenvolvimento do projeto “Cidade Mirim” integrado aos espaços 
disponíveis nas escolas visando a vivência do aluno com o tema “Educação para o 
Trânsito”;  
 

12. Incentivar a integração das atividades dos “Grêmios Escolares” às de “Educação 
para o Trânsito”;  
 



 

13. Viabilizar a melhoria da sinalização de trânsito junto aos locais das escolas em 
conjunto com os órgãos competentes.  
 

 
 
 

IV – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO 
 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva 
oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica 
e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;  
 

2. expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 
literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, 
incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de 
outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede 
pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a 
valorização da cultura da investigação;  
 

3. ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e 
das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais 
didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;  
 
 
 
 
 
 
 

4. implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no 

11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da 
jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar;  
 

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. 

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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do 
terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos 
respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, 
dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de 
cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 
encontrem vinculados;  
 

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

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

 
 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Diretrizes  
 

1. A melhoria da qualidade do ensino é indispensável para assegurar à população o 
acesso pleno à cidadania e à inserção nas atividades produtivas. Esse 
compromisso, entretanto, não pode ser cumprido sem a valorização do magistério, 
pois os docentes exercem um papel decisivo no processo educacional. Para 
garantir e oferecer uma educação de qualidade é indispensável adotar uma política 
de gestão voltada à formação continuada e de valorização dos profissionais da 
educação. A valorização dos profissionais em educação implica em que se deva 
buscar uma sólida formação teórica, com a necessária articulação teoria-prática, a 
interdisciplinaridade, a gestão democrática, a formação cultural, o compromisso 
ético e político da docência e dos demais servidores da educação, a reflexão crítica 
sobre a formação para o magistério, a busca da qualidade da profissionalização e 
valorização dos profissionais da educação.  

 
 
 

 

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. 



 

Objetivos  
1. Dar condições para que, no prazo de 5 anos, todos os Professores em exercício no 

município tenham formação em nível superior correspondente à sua área de 
atuação profissional;  
 

2. Assegurar que todos os profissionais da educação, que ingressarem na rede 
pública, sejam selecionados por meio de concurso público de provas e títulos, por 
instituições preferencialmente públicas, de âmbito nacional e de reconhecida 
competência;  
 

3. Construir mecanismos de avaliação institucional, para melhoria da qualidade do 
ensino;  
 

4. Garantir a implantação de módulos (qualidade de funcionários) nas escolas da 
Rede Pública em até 2 anos, considerando as condições de cada Unidade Escolar;  
 

5. Assegurar a oferta permanente de cursos de formação continuada para os 
profissionais da educação, nos três períodos, com vagas compatíveis, com numero 
de funcionários nas diferentes áreas de atuação, buscando sua integração;  
 

6. Assegurar a participação dos profissionais da educação na definição do perfil dos 
cursos de Formação continuada e na avaliação dos mesmos;  
 

7. Assegurar para todos os profissionais da educação programas de formação sobre 
Educação Especial e inclusiva;  
 

8. Garantir na formação continuada dos profissionais da educação a 
instrumentalização de conhecimento sobre LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, e 
técnicas, bem como outros tipos de comunicação alternativa que facilitem o 
acesso da pessoa com deficiência ao conhecimento;  
 

9. Adequar e aperfeiçoar o currículo nos cursos de formação de professores e 
gestores no que se refere, sobretudo a:  
a) Educação Infantil;  
b) Educação Especial;  
c) Educação de Jovens e Adultos;  
d) Questões étnico-raciais e de orientação sexual e temas discriminatórios;  
e) Educação ambiental;  
f) Ensino fundamental;  
g) Ensino médio.  

 
10.Ensejar esforços para a ampliação de cursos de mestrado e doutorado na área 
educacional bem como o desenvolvimento de pesquisa;  

 

11.Incentivar política de oferecimento de vagas em programas de mestrado e 
doutorado de Instituições Públicas de Educação Superior aos Professores e 
Educadores da Rede Pública;  
 



 

12. Garantir a liberação de 20% da jornada de trabalho para os profissionais da 
Educação matriculados em programas de mestrado e doutorado, bem como a 
liberação para a participação em eventos científicos em áreas afins (quando da 
apresentação de trabalhos), sem prejuízo dos vencimentos;  
 

13. Assegurar dotação orçamentária para qualificação e formação continuada dos 
profissionais da educação;  
 

14. Garantir que, no prazo de cinco anos, a Rede Estadual forneça cursos 
profissionalizantes de nível médio, destinados à formação de pessoal de apoio para 
as áreas de administração escolar, multimeios e manutenção de infraestruturas 
escolares;  
 

15. Viabilizar convênios com Instituições de Ensino Superior e na área de saúde, em 
até 2 anos, para programas de qualidade de vida para o profissional da educação 
como: vacinação, prevenção aos problemas de saúde ocupacional;  
 

16. Assegurar a integridade física do profissional da educação em seu local de 
trabalho;  
 

17. Garantir na formação continuada dos Profissionais da Educação, a 
instrumentalização de conhecimentos e formas de abordagem sobre problemas 
relacionados a álcool e drogas.  
 

 

V – FINANCIAMENTO, GESTÃO EDUCACIONAL E REGIME DE 
COLABORAÇÃO 
 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 

 
1. fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do 

parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a 
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o 
Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e 
os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios;  
 
 

 

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.  



 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Diretrizes  

1. Compartilhar responsabilidades, a partir das funções constitucionais entre cada 
sistema, visando a alcançar as metas estabelecidas neste Plano;  
 

2. Criar banco de dados único em Bauru, visando ao atendimento da demanda;  
 

3. Buscar o aperfeiçoamento permanente da Gestão na Educação tornando-a um 
meio para garantir uma educação de qualidade;  
 

4. Viabilizar através de projetos, recursos financeiros junto à esfera federal, com o 
objetivo da ampliação de vagas e melhoria da qualidade do ensino  

 
 
Objetivos  

1. Ampliar o investimento na educação municipal atingindo, em 10 anos, 30% da 
receita líquida do município, sendo 0,5% de acréscimo ao ano, resultante de 
impostos, inclusive o proveniente de transferências para manutenção e 
desenvolvimento do ensino público;  
 

2. Assegurar que todas as escolas do município atendam aos padrões de qualidade a 
serem estabelecidos conforme os Planos Nacional, Estadual e Municipal de 
Educação;  
 

3. Realizar e divulgar estudos sobre os custos da educação básica nas suas diferentes 
etapas e modalidades, com base em parâmetros de qualidade, buscando a 
melhoria da eficiência e a garantia da qualidade do atendimento;  
 

4. Viabilizar articulações entre as redes de ensino público e privado, bem como entre 
os atores coletivos, movimentos sociais, organizações e setores produtivos da 
cidade, visando ao aperfeiçoamento da gestão, integração entre os níveis de 
ensino e, com isso, a melhoria de sua qualidade;  
 

5. Criar banco de dados único em Bauru, visando ao atendimento da demanda; 
 

6. Viabilizar, através de projetos, recursos financeiros junto à esfera federal com o 
objetivo da ampliação de vagas e melhoria da qualidade do ensino;  
 

7. Implementar políticas que estimulem a participação da comunidade escolar, no 
sentido de garantir a gestão democrática;  
 

8. Garantir a participação da comunidade escolar na discussão e elaboração da 
proposta pedagógica, buscando sua avaliação e atualização periódica;  
 

9. Garantir em todas as escolas do município, em até 2 anos, a existência e 
funcionamento regular dos Conselhos de Escola;  
 



 

10. Desenvolver programas que visem ao envolvimento da comunidade com a escola, 
por meio de cursos, palestras, oficinas, reuniões, debates, etc., priorizando 
horários de conveniência para todos;  
 

11. Garantir pelos órgãos competentes a formação de profissionais da educação para a 
coleta de informações, projeção de Estatísticas Educacionais, planejamento e 
avaliação.  
 

 

VI – GESTÃO DEMOCRÁTICA, CONTROLE SOCIAL E 
PARTICIPAÇÃO 
 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCORPORADAS AO PLANO 
MUNICIPAL 

 
1. ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos 

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

2. incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 
Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, 
estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE 
e dos seus planos de educação;  
 

3. estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento 
de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, 
espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 
articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas 
representações;  
 

4. estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 
municipais 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;  
 

5. estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e 
seus familiares na formulação dos projetos político- pedagógicos, currículos 

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.  
 



 

escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a 
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;  
 

6. favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de ensino;  
 

7. desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como 
aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios 
objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por 
adesão.  
 

 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Objetivos  

1. Implantar em 100% das escolas de Bauru, em até 2 anos, Conselhos Escolares, 
garantindo sua construção e participação de maneira democrática; 
 

2. Ensejar condições físicas e materiais para que o Conselho Municipal de Educação 
possa exercer suas funções de maneira autônoma; 
 

3. Viabilizar, num prazo de um ano, a revisão na lei regulamentadora do Conselho 
Municipal de Educação, de maneira a garantir uma representatividade equilibrada 
dos sujeitos e Instituições envolvidos;  
 

4. Proporcionar ao Conselho Municipal de Educação condições de analisar, 
diagnosticar e emitir pareceres técnicos a respeito da realidade educacional da 
cidade;  
 

5. Garantir que o processo de escolha dos Conselheiros do Conselho Municipal de 
Educação seja feito seguindo os princípios da participação democrática;  
 

6. Divulgar e ensejar discussões a respeito do Conselho Municipal de Educação e suas 
funções junto à comunidade e educadores para que tomem conhecimento a 
respeito de seu papel e responsabilidades;  
 

7. Garantir a capacitação e formação permanente dos Conselheiros do Conselho 
Municipal de Educação;  
 

8. Garantir a valorização dos profissionais da educação, considerando a formação 
continuada e remuneração.  
 

 
 

 


