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Ofício Secretaria Municipal de Educação nº 001/2020 

SEMEC-  00.../2021 
Ipuiuna, Novembro de 2021. 
 

A Sua Excelência o Senhor 

Antonio Moreira de Melo 

Presidente da Câmara Municipal de Itabirito 

 
Assunto: Alteração da redação das estratégias referentes às Metas do Plano Municipal 
de Educação de Ipuiuna  – Lei Nº 1494 de 25 de junho de 2015. 
 

 
Senhor Presidente, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, através deste encaminhamos a esta casa 

legislativa, a presente Nota Técnica (em anexo) que trata das alterações na redação das 

estratégias das 20 Metas que compoem o Plano Municipal de Educação de Ipuiuna – PME.  

Conforme previsto no Artigo 6º da Lei Municipal Nº1494 de 25 de Junho de 2015, o 

Município deverá promover pelo menos 02 (duas) Conferências Municipais de Educação até 

o final do PME, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do PME. Ressaltamos que 

ainda nao houve Conferencia Municipal de Educação, previsto no  Artigo da Lei supracitada, 

a realização da 1ª Conferência foi realizada no ano de 2021,  foi momento oportuno de 

deliberar sobre alterações nas estratégias que colaboram com a concretização de cada 

Meta, de modo que haja sua efetivação dentro do prazo de vigência. Dessa forma, no dia 

...... de ........ de 2021, os presentes à Conferência, em Plenária Final, aprovaram a presente 

proposta de alteração na redação das estratégias. 

 

Dessa forma, aguardamos a deliberação desta casa, frente a matéria exposta.  

Estando à disposição, nos despedimos, agradecidos pelo momento. 
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ANEXO: 

NOTA TÉCNICA 001/2021 – PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO DE IPUIUNA MG 

A
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O
  

Alteração da redação das estratégias referentes às Metas, conforme o disposto nos 

artigos 5º, 10 ,11 e 12 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015, que aprova o Plano 

Municipal Decenal de Educação de Ipuiuna e dá outras providências.  
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  De Acordo com o Art. 5º da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 – A Execução do 

PME e o cumprimento de suas metas, serão objeto de monitoramento continuo e de 

Avaliações periódicas, realizados, sem prejuízo de outras, pelas seguintes instancias: 

I- Secretaria Municipal de Educação – SEMEC 

II- Comissão de Ordem Social da Câmara dos Vereadores; 

III – Conselho Municipal de Educação - CME 

H
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A referida solicitação de alteração foi submetida à discussão na plenária de eixo 

correspondente às metas supracitadas na 1ª Conferência Municipal de Avaliação do 

Plano Municipal de Educação, realizada nos dias 09 e 16  de Novembro de 2021 , e 

posteriormente aprovada pelos presentes na plenária final no dia 29 de Novembro de 

2021, do referido evento. 
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A realização da 1ª Conferência Municipal de Educação, conforme disposto no artigo 

6º da Lei Nº1494, de 25 de junho de 2015, se destinou à Avaliação das Estratégias de 

cada Meta que compõe o Plano Municipal de Educação. Dessa forma, possibilitou a 

análise e discussão de cada estratégia, pelos presentes, que considerando a 

realidade, propuseram alterações, de modo a colaborar para o cumprimento das 

Metas do Plano Municipal de Educação, no prazo previsto. 

Estratégias atualizadas nas seguintes Metas:  Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 4, Meta 

5, Meta 6, Meta 7, Meta 9, Meta 10, Meta 15, Meta 16, Meta 18, Meta 19 e Meta 20 
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Encaminhamento ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, de alteração da redação 

da Lei Nº1494, de 25 de junho de 2015, na forma de Projeto de Lei, conforme o 

descrito a seguir:  
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META 01: 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. 
 
Texto presente na estratégia 1.1 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê: 

Em regime de colaboração com o Governo Federal, construir um espaço adequado para as 

instituições de Educação Infantil, na Zona Rural e na Zona Urbana em conformidade com os 

padrões arquitetônicos do MEC, ―Proinfancia‖ respeitando as normas de acessibilidade 

geográficas e a área montanhosa da cidade, bem como as culturais locais. 

 
Leia-se: 

Em regime de colaboração com o Governo Federal, construir um espaço adequado para as 

instituições de Educação Infantil, Creche Municipal  Zona Urbana em conformidade com os 

padrões arquitetônicos do MEC, ―Proinfancia‖, respeitando as normas de acessibilidade 

geográficas e a área montanhosa da cidade, bem como as culturais locais, mesmo em situações 

pandêmicas. 

 
Texto presente na estratégia 1.2 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê: 

Assegurar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade Sócio cultural, tais como: 

brinquedotecas, biblioteca infantis e parques infantis, em parceria com o FNDE e Entes Federados. 

Leia-se: 

Assegurar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade Sócio cultural, tais como: 

brinquedotecas, biblioteca infantis e parques infantis, área de lazer ao ar livre e parques em 

ambiente escolares para o ensino remoto e híbrido,  em parceria com o FNDE e Entes Federados. 

 
Texto presente na estratégia 1.3 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê: 

Poder Publico Municipal em parceria com o Governo Federal, viabilizarão a acessibilidade de 

espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiências, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, disponibilizando a educação 

bilíngüe para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nesta etapa da educação 

básica, garantindo que os espaços sejam adequados aos padrões de qualidade, acessibilidade e 

mobiliário em conformidade com as especificidades infantil. 
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Leia-se 

O Poder Publico Municipal em parceria com o Governo Federal, viabilizarão a acessibilidade de 

espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiências, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, disponibilizando a educação 

bilíngüe para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nesta etapa da educação 

básica, garantindo que os espaços sejam adequados aos padrões de qualidade, acessibilidade e 

mobiliário em conformidade com as especificidades da modalidade infantil. 

 

Texto presente na estratégia 1.4 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê: 

Programar em caráter complementar, programa de orientação e apoio as famílias por meio da 

articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças de até 03 anos de idade. 

Leia-se 

Programar em caráter complementar, programa de orientação e apoio as famílias por meio da 

articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças de até 03 anos de idade, visando a segurança e o bem estar das crianças no 

ambiente escolar e fora dele. 

 
Texto presente na estratégia 1.6 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê: 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na 

educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em 

colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção á 

infância 

Leia-se 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na 

educação infantil, através do Busca ativa, em especial dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção á infância 

 

 



              S E M E C 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ 30.691.706 / 0001 – 08 

Rua João Viela dos Reis S/N, Centro - CEP: 37588-000 
                                     Estado de Minas Gerais - Tel.: (35)3732-1533  

                           E-mail: educacaoipuiuna@gmail.com 

Monitoramento e Avaliação do PME 2014 a 2024 

 

Texto presente na estratégia 1.11 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
 
 
Onde se lê: 
 

Implantar até o segundo ano de vigência do PME, avaliação da Educação Infantil, até 02 anos,  

com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir à infra-estrutura física, o quadro 

de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre 

outros indicadores relevantes em Parceria com o Ministério da Educação 

Leia-se 

Implantar até o segundo ano de vigência do PME, avaliação da Educação Infantil, até 02 anos, 

com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir à infra-estrutura física, o quadro 

de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre 

outros indicadores relevantes em Parceria com o Ministério da Educação e orgãos competentes. 

 
Texto presente na estratégia 1.12 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 

Onde se lê 

Criar no município um fórum de Educação Infantil que vise o debate sobre as especificidades e 

demandas desta etapa bem como as políticas públicas e programas setoriais para a primeira 

infância. 

Leia-se 

Criar no município o Fórum Municipal de Educação Infantil, visando  debater sobre as 

especificidades e demandas desta etapa bem como as políticas públicas e programas setoriais para 

a primeira infância. 

 
Texto presente na estratégia 1.13 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 

Onde se lê 

Promover e garantir a formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Infantil, 

considerando a educação do campo, educação inclusiva, bem como as especificidades da 

comunidade local, incentivando a pesquisa da própria prática como meio de garantir uma ação 

pedagógica mais reflexiva em consonância com o Ministério da Educação 
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Leia-se 

Promover e garantir a formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Infantil, 

através de Fórum e simpósio Municipal da Educação, considerando a educação do campo, 

educação inclusiva, bem como as especificidades da comunidade local, incentivando a pesquisa da 

própria prática como meio de garantir uma ação pedagógica mais reflexiva em consonância com o 

Ministério da Educação. 

 

Texto presente na estratégia 1.14 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 

Onde se lê 

Promover a formação continuada em serviço aos demais trabalhadores que atuam na Educação  

Infantil, desde motoristas, equipes de apoio, manutenção e alimentação. 

Leia-se 

Promover a formação continuada em serviço aos demais trabalhadores que atuam na Educação 

Infantil, desde motoristas, equipes de apoio, manutenção e alimentação, com participação nos 

Fóruns e Simpósios. 

 

Texto presente na estratégia 1.25 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 

Onde se lê 

Prover anualmente as instituições de Educação Infantil de material pedagógico que atende às 

necessidades de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e de lazer. 

Leia-se 

 

Prover anualmente as instituições de Educação Infantil de material pedagógico que atende às 

necessidades de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e de lazer, através do PDDE e do 

recurso disponível, para atender com qualidade a modalidade de ensino Infantil. 
 
 
Texto presente na estratégia 1.26 da meta 1 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

 

Adequar em parceria com o Governo Federal, no prazo de dois anos, padrões mínimos de 

infraestrutura para o funcionamento adequado das instituições de Educação Infantil, respeitando 

as características das distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo 

considerando a lei de acessibilidade 
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Leia-se 

Adequar em parceria com o Governo Federal a construção da Creche, nos padrões mínimos de 

infra-estrutura para o funcionamento adequado das instituições de Educação Infantil, respeitando 

as características das distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo 

considerando a lei de acessibilidade. 

 
 
META 02: 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. 
 
Texto presente na estratégia 2.1 da meta 2 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
 
Onde se lê: 
 

Desenvolver em Parceria com o entes Federados, progressivamente programas de 

acompanhamento, que possibilitem a melhoria do nível de aprendizagem dos alunos em toda a 

Rede Municipal de Ensino, através de avaliação diagnóstica periódica, expandindo o Sistema de 

Gestão Integrado para todas as escolas. 

 
Leia-se: 
 

Desenvolver em Parceria com o entes Federados, em regime de urgência pós pandemia, programas 
de acompanhamento, aos alunos com vulnerabilidade social e defasagem de aprendizagem, 

possibilitando a melhoria do nível de aprendizagem dos alunos em toda a Rede Municipal de 

Ensino, através de avaliação diagnóstica periódica, reforço escolar no turno e no contra turno, 

expandindo o Sistema de Gestão democrática e Integrado para todas as escolas. 
 
 
Texto presente na estratégia 2.3 da meta 2 da Lei Nº 3.077, de 24 de junho de 2015. 
 
Onde se lê: 

Realizar chamada pública e promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e ambiente comunitário, considerando as 

especificidades da Educação Especial e da Educação do Campo. 

 
Leia-se: 
 

Realizar chamada pública e promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e ambiente comunitário, considerando as 

especificidades da Educação Especial e da Educação nas escolas rurais. 
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Texto presente na estratégia 2.9 da meta 2 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê 

Regularizar o fluxo escolar na rede Estadual de Ensino, reduzindo em 50%, em cinco anos, as 

taxas de repetência e evasão e em 80% nos próximos dez anos, por meio de programas de  

 

aceleração da aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso, garantindo em parceria 

com a SRE de Pouso Alegre, efetiva aprendizagem e qualidade do ensino, de forma que o aluno 

não tenha prejuízo escolar. 

 
Leia-se: 

Acompanhar o fluxo escolar na rede Estadual de Ensino, colaborando na redução em, no minimo,  

50%, em cinco anos, as taxas de repetência e evasão e em 80% nos próximos dez anos, por meio 

de programas de aceleração da aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso, 

garantindo em parceria com a SRE de Pouso Alegre, efetiva aprendizagem e qualidade do ensino,  

de forma que o aluno não tenha prejuízo escolar. 

 
 
Texto presente na estratégia 2.10 da meta 2 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê 
 

Estabelecer em toda a rede municipal de ensino e com o apoio da União, Estado e da comunidade 

escolar, programas para equipar todas as escolas, gradualmente, oferecendo padrões mínimos de 
infra-estrutura, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com as realidades regionais, 

incluindo: 

a) instalações adequadas no condizente à higiene, ventilação e espaço físico; 

 

b) espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda escolar (de acordo com as 
necessidades nutricionais dispostas pelo FNDE); 

c) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores de necessidades 

especiais; 

d) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; 
e) equipamentos de informática e materiais pedagógicos. 

 
Leia-se: 
 

Estabelecer em toda a rede municipal de ensino e com o apoio da União, Estado e da comunidade 

escolar, programas para equipar todas as escolas, gradualmente, oferecendo padrões mínimos de 
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infra-estrutura, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com as realidades regionais,  

 

incluindo: 

a) Reforma das unidades escolares no que se refere a instalações adequadas de acordo com a 

vigilância sanitária em cumpriimento aos protocolo de higiene, ventilação, bem como, adequar o 

espaço físico com assessibilidadee segurança; 
b)Oferta de espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda escolar (de acordo 

com as necessidades nutricionais dispostas pelo FNDE) e vigilancia sanitatária do PNAE,  

principamente pós pandemica; 

c)adaptação dos prédios escolares, oferecendo atendimento com assessibilidade e segurança aos 

alunos portadores de necessidades especiais; 

d)atualização e ampliação do acervo das bibliotecas com uso de um Bibliotecáio responsável pelo 

espaço; 

e)Oferta de equipamentos de informática, aparelhos eletronicos  e materiais pedagógicos que 

contribuam para o sucesso da aprendizagem dos estudantes; 

 
Texto presente na estratégia 2.14 da meta 2 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 

 
Onde se lê 

 
Assegurar que a carga horária semanal dos cursos diurnos, sejam pelo menos, 20 horas semanais 

de efetivo trabalho escolar e ou em consonância com a Legislação vigente. 

 
Leia-se: 

 

Assegurar o  cumprimento da carga horária semanal e os dias letivos dos cursos diurnos em 

consonância com a Legislação vigente. 

 
Texto presente na estratégia 2.18 da meta 2 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê 

 
A Secretaria Municipal de Educação deverá promover uma avaliação contínua e diagnóstica que 

tenha como objetivo a aprendizagem e o progresso do aluno de forma inclusiva. 
 
Leia-se: 

 A Secretaria Municipal de Educação deverá acompanhar as escolar nas  promoção de uma 

avaliação diagnóstica, com o  objetivo de verificar a aprendizagem e o progresso do aluno de 

forma inclusiva e com equidade, visando um replanejamento das atividades. 
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Texto presente na estratégia 2.19 da meta 2 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 

 
Onde se lê 

Manter o Simpósio Municipal de Educação na primeira semana de Outubro, sobre a qualidade do 

ensino público fundamental no Município de Ipuiuna. 

 
Leia-se: 

 

Manter o Simpósio Municipal de Educação preferencialmente no mês de Outubro, com temas da 

atualidade, visando sempre a qualidade, a equidade e a inclusão. 

 
Texto presente na estratégia 2.21 da meta 2 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 

 
Onde se lê 

Promover em Parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, atividades de desenvolvimento e 

estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto 

educacional e desenvolvimento esportivo nacional. 

 
Leia-se: 

Promover em Parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, atividades de desenvolvimento e 

estímulo a habilidades esportivas nas escolas do município nas redes municipal ,estadual e 

particular) interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e desenvolvimento 

esportivo nacional. 

 

Texto presente na estratégia 2.22 da meta 2 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê 

 

Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares do 

aluno, por meio do estreitamento das relações entre a escola e a família. 

Leia-se: 

 

Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares do 

aluno, por meio do estreitamento das relações entre a escola e a família, principalmente pós 
pandemia 
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Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos 

e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no Ensino 

Médio para 80%. 

 
Texto presente na estratégia 3.3 da meta 3 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê 

Garantir a fruição de bens e espaços culturais de forma regular, bem como a ampliação da prática 

desportiva integrada ao currículo escolar. 

 
Leia-se: 

 

Garantir a fruição de bens e espaços culturais de forma regular, bem como a ampliação da prática 

desportiva integrada ao currículo escolar, em parceria com a secretaria de esportes 

 

 
Texto presente na estratégia 3.4 da meta 3 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 

 
Onde se lê 

Criar, manter e ampliar em Parceria com o Governo Estadual e Federal, Programas e ações de 

correção de fluxo do Ensino Fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do 

estudante com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no 

turno complementar, estudos de recuperação e reclassificação/classificação, de forma a 

reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. 

 

Leia-se: 

Criar, manter e ampliar em Parceria com o Governo Estadual e Federal, Programas e ações de 

correção de fluxo do Ensino Fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do 

estudante com baixo rendimento e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno 

complementar, estudos de recuperação e reclassificação/classificação, de forma a reposicioná-lo  

no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. 
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META 04: 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. 
 
Texto presente na estratégia 4.2 da meta 4 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê: 
 

Promover em parceria com o Governo Federal, no prazo de vigência deste PME, 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 
 
Leia-se: 

Promover em parceria com o Governo Federal, no prazo de vigência deste PME, 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 comum curricular. 

 
Texto presente na estratégia 4.5 da meta 4 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015. 
 
Onde se lê: 
 

Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com 

instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, 

pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os 

(as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 

 
Leia-se: 
 

Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com 

instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, 

pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os 

(as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, conforme as metodologias e estratégias a serem adequadas  
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Texto presente na estratégia 4.6 da meta 4 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

 

Onde se lê: 
 

Manter e ampliar as parcerias governamentais os programas suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) 

com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, 

ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos 

(as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação. 

Leia-se: 
 

Manter e ampliar as parcerias governamentais os programas suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) 

com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, 

ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos 

(as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação, conforme as metodologias e estratégias 

adequadas. 

 
Texto presente na estratégia 4.9 da meta 4 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

 
Onde se lê: 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento educacional 

especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o combate às situações 

de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas 

para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

 
Leia-se: 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola através da Busca ativa e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar 

dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o 

combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de 

condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude. 
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Adição de Texto e Nova Estratégia na meta 4 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 

4.20)- Possibilitar adequação curricular para a Educação Especial em situações pandemicas 

atendendo as necessidades educacionasis de cada aluno. 

 

META 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

Texto presente na estratégia 5.1 da meta 5 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

 
Onde se lê: 

Assegurar na Proposta Curricular dos órgãos competentes, 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 professores alfabetizadores e 

com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças 

estudantes. 

 
Leia-se: 

Assegurar na Proposta Curricular dos órgãos competentes, os processos pedagógicos de 

alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, aderindo aos programas como Tempo de 

Aprender, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças estudantes. 

 
Texto presente na estratégia 5.2 da meta 5 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 

Participar da prova ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) aplicada pelo Instituto Nacional 

de Estatística e Pesquisa (INEP), para aferir a alfabetização das crianças estudantes, aplicadas a 

cada ano, bem como estimular as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e 

monitoramento, executando medidas pedagógicas para alfabetizar todas as crianças estudantes até 

o final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

 
Leia-se 
 

Participar das provas externas, afim de aferir a alfabetização das crianças estudantes, aplicadas a 

cada ano, bem como estimular as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e 

monitoramento, executando medidas pedagógicas para alfabetizar todas as crianças estudantes até 

o final do 3º ano do Ensino Fundamental. 
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Texto presente na estratégia 5.5 da meta 5 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 
 

Estimular a formação inicial e promover a formação continuada de professores para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 

pedagógicas inovadoras, articuladas a Programas de Pós-Graduação Lacto Sensu e Stricto Sensu 

e ações de formação continuada de professores para a alfabetização 

 

Leia-se 
 

Estimular, oferecer e promover a formação inicial e formação continuada de professores para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 

pedagógicas inovadoras, articuladas a Programas oferecidos pelo governo, bem como fazer 

parcerias com universidades de Pós-Graduação Lacto Sensu e Stricto Sensu e ações de formação 

continuada de professores para a alfabetização, através da Secretaria Municipal de Educação do 

Município, SEMEC. 

 
Texto presente na estratégia 5.8 da meta 5 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 
 

Instituir parcerias junto as Instituições de Ensino Superior para oferta de formação inicial, 
formação continuada e cursos de especialização em alfabetização, presenciais e a distância para 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

Leia-se 

Instituir parcerias junto as Instituições de Ensino Superior para oferta de formação inicial, 

formação continuada e cursos de especialização em alfabetização, presenciais e a distância para 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como, aderir a programas de 

alfabetização oferecidos pelo MEC. 

 
Texto presente na estratégia 5.10 da meta 5 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 

Assegurar em regime de cooperação e colaboração, jornada escolar ampliada, integral e 

integrada, com a garantia de espaços e tempos apropriados às atividades educativas, assegurando 

a estrutura física em condições adequadas e profissionais habilitados. 
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Leia-se 

 

Assegurar em regime de cooperação e colaboração, a permanência do CEMIP ( Centro 

Municipal de Intervenção pedagógica) com  jornada escolar ampliada, integral e integrada, com 

a garantia desse espaços e tempos apropriados às atividades educativas, assegurando a estrutura 

física em condições adequadas e profissionais habilitados 

 
Texto presente na estratégia 5.12 da meta 5 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 

Promover com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e 

da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes da 

comunidade para atuarem como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das 

diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. 

Leia-se 

Promover com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro 

didático (PNLD) e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores,  

bibliotecários e agentes da comunidade para atuarem como mediadores da leitura, de acordo 

com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. 

 
 
Texto presente na estratégia 5.13 da meta 5 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 

Estruturar o ciclo de alfabetização de forma articulada com estratégias desenvolvidas na pré-

escola obrigatória, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização de todas as crianças na idade 

determinada nos documentos legais. 

Leia-se 

 

Estruturar o ciclo de alfabetização, de forma articulada com estratégias desenvolvidas na pré-
escola e nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, com qualificação e valorização dos 

professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização 

de todas as crianças na idade determinada nos documentos legais 
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Texto presente na estratégia 5.14 da meta 5 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 

Criar e assegurar uma avaliação municipal/ exame específico para a aferição da 

aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização e seus alfabetizadores. 

 

Leia-se 

Criar e assegurar uma Avaliação Municipal/ exame específico para a aferição da aprendizagem das 

crianças do ciclo de alfabetização e seus alfabetizadores, através de um coordenador pedagógico 

da Secretaria Municipal de Educação, SEMEC, que atenda e acopanhe a área pedagógica das 

Escolas Municipais. 

 

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. 

 
Texto presente na estratégia 6.3 da meta 6 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 
 

Promover a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais, esportivos e 

com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 

teatros, cinemas e planetários. 

Leia-se 

Promover a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais, esportivos e 

com equipamentos públicos, como centros comunitários, Poliesportivos municipais, bibliotecas, 

praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários 

 
 
Texto presente na estratégia 6.5 da meta 6 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 

Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de estudantes 

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. 
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Leia-se 

Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de estudantes 

matriculados nas escolas da rede pública de Educação Básica, em parceria com outras secretarias 

como esporte, cultura e saude, bem como, por parte das entidades privadas de serviço social , de 

forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 

 
Texto presente na estratégia 6.7 da meta 6 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 

 Atender a alunos do campo na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta 

prévia e informada, considerando as peculiaridades locais. 

 

Leia-se 

Atender a alunos do campo na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia 

e informada, considerando as peculiaridades locais e se houver  demanda. 

 
 
Texto presente na estratégia 6.10 da meta 6 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê: 
 

Adotar medidas para aperfeiçoar o tempo de permanência dos estudantes (crianças, adolescentes e 

jovens) na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado 

com atividades recreativas, esportivas e culturais.. 

 
Leia-se 

Adotar medidas para aperfeiçoar o Centro de Intervenção pedagógica (CEMIP) garantindo o 

tempo de permanência dos estudantes (crianças, adolescentes e jovens) na escola, direcionando a 

expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, 

esportivas e culturais, como o ESPORTESCOLA (escolinha de futebol e de volei). 

 
Texto presente na estratégia 6.11 da meta 6 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 

Garantir ações pedagógicas para a apropriação dos aspectos cognitivos, orientação do estudo, nas 

leituras e nos processos de aprendizagem, viabilizando atendimento diferenciado a grupos de 

alunos com habilidades ou dificuldades específicas. 
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Leia-se 

 

Garantir, através do CEMIP, ações pedagógicas para a apropriação dos aspectos cognitivos, 
orientação do estudo, nas leituras e nos processos de aprendizagem, viabilizando atendimento 

diferenciado a grupos de alunos com habilidades ou dificuldades específicas 

 
 
Texto presente na estratégia 6.14 da meta 6 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 

Ampliar gradualmente com apoio da união a jornada escolar, com o objetivo de implantar a escola 

de tempo integral que abranja um período de, pelo menos, sete horas diárias, considerando 

tividades que desenvolvam as múltiplas dimensões humanas e disponibilizando infra-estrutura 

física, humana e de material às respectivas unidades escolares. 

 
Leia-se 

Ampliar gradualmente com apoio da união a jornada escolar, com o objetivo de implantar a escola 

de tempo integral que abranja um período de, pelo menos, sete horas diárias, considerando 

tividades que desenvolvam as múltiplas dimensões humanas e disponibilizando infra-estrutura 

física, humana e de material às respectivas unidades escolares, como ampliação e construção do 

CEMIP. 

 
 
Adição de Texto e Nova Estratégia na meta 6 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 

6.15) Construir o CEMIP ( Centro Municipal de Intervenção Pedagógica) em regime de ampliação 

da Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão, visando a melhoria da aprendizagem e oferta 

de espaço adequado para o tempo integral, em parceria com o FNDE. 

 

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: 7,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 6,0 nos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 
Texto presente na estratégia 7.17 da meta 7 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
Onde se lê 
 

Executar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde 
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Leia-se 
 

Executar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da educação 

Básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, 

assistência à saúde e reforço escolar. 

 
 
Texto presente na estratégia 7.18 da meta 7 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 

Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica junto aos órgãos competentes o acesso a 

energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos 

sólidos. 

 
Leia-se 
 

Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica junto aos órgãos competentes o acesso a 

energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos 
sólidos seguindo protocolo de vigilância sanitária neste período de pandemia e pós pandemia. 
 

Texto presente na estratégia 7.23 da meta 7 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 
 

Implantar política de combate a violência nas escolas, pelo desenvolvimento de ações, organizando 

capacitação de educadores para detecção de suas causas, como a violência doméstica, sexual e 

social, favorecendo a adoção das providências adequadas, que promovam a construção de cultura 

de paz e ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade 
 

Leia-se 

Implantar política de combate a violência nas escolas, pelo desenvolvimento de ações, 

organizando capacitação de educadores para detecção de suas causas, como a violência doméstica, 

sexual e social, favorecendo a adoção das providências adequadas, que promovam a construção de 

cultura de paz e ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade em parceria com 

Conselho Tutelar do município. 

 
Texto presente na estratégia 7.31 da meta 7 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 

Promover com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do plano Nacional do Livro e 

da Leitura, formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes da 

comunidade, para atuar como mediadores da leitura, de acordo com as especificidades nas 

diferentes etapas do desenvolvimento da aprendizagem. 
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Leia-se 

Promover com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do plano Nacional do Livro 

didático ( PNLD) e da Leitura, formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários 

e agentes da comunidade, para atuar como mediadores da leitura, de acordo com as 

 especificidades nas diferentes etapas do desenvolvimento da aprendizagem. 

 
Texto presente na estratégia 7.32 da meta 7 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 

Aderir ao programa nacional de formação de professores e de estudantes para promover e 

consolidar política de preservação da memória nacional. 

 
Leia-se 

Aderir ao programa nacional de formação de professores e de estudantes para promover e 

consolidar política de preservação da memória nacional e patrimonio cultural, em parceria com a 

secretaria de cultura. 

 
Texto presente na estratégia 7.33 da meta 7 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 

Valorizar as Escolas que situam na zona rural e garantir anualmente a manutenção da rede física,  
 
Leia-se 

Valorizar as Escolas que situam na zona rural e garantir anualmente a manutenção da rede física, 

de material pedagógico,   ampliação e   equipamentos tecnológicos. 
 

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. 

 
Texto presente na estratégia 9.1 da meta 9 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 

Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Municipal a todos os que não 

tiveram acesso à Educação Básica na idade própria, considerando o numero de alunos. 
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Leia-se 

Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Municipal a todos os que não 

tiveram acesso à Educação Básica na idade própria, considerando o numero de alunos e a 

demanda. 

 
Texto presente na estratégia 9.8 da meta 9 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
Onde se lê 
 

Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na EJA, series iniciais, que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses estudantes. 

 
Leia-se 

Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na EJA, series iniciais, que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses estudantes, conforme a 

Base Nacional Comum e caso a demanda seja sufiiente para a ação. 

 
Texto presente na estratégia 9.12 da meta 9 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
Onde se lê 
 

Criar condições para a implantação de turma da EJA no período diurno, visando à inclusão e o 

atendimento das necessidades dos jovens, adultos e idosos 
 

Leia-se 
 

Criar condições para a implantação de turma da EJA no período diurno, caso haja demanda, 

visando à inclusão e o atendimento das necessidades dos jovens, adultos e idosos. 

 
 
META 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

 

Texto presente na estratégia 10.6  da meta 10 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 
 

Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículo, metodologia 

específica, instrumentos de avaliação, acesso a equipamentos e laboratórios e a formação 

continuada de professores da rede pública que atuam na EJA articulada à Educação Profissional 

conforme estratégias e metodologias. 
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Leia-se 
 

Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículo, metodologia 

específica, instrumentos de avaliação, acesso a equipamentos e laboratórios e a formação 

continuada de professores da rede pública que atuam na EJA articulada à Educação Profissional  

conforme estratégias e metodologias. 

 
Adição de Texto e Nova Estratégia na meta 10  da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 
 

10.12 Possibilitar ajuda financeira do Governo Federal e/ou empresas do terceiro setor a 

formação de cursos profissionalizantes a alunos matriculados na EJA conforme demanda. 

 

META 15- Formação de professores - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PME, 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. 

 
 
Texto presente na estratégia 15.1 da meta 10 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 
 

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. 

 

Leia-se 

Atuar conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades 

de formação de profissionais da Educação, conforme planejamente, metodologias e estratégias 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. 
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Texto presente na estratégia 15.2 da meta 10 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Apoiar a ampliação e divulgação das plataformas eletrônicas (a exemplo da Plataforma Paulo 

Freire e SIMEC ), 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. 

 

Leia-se 

Implantar, apoiar e divulgar a 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. 

 

Texto presente na estratégia 15.2 da meta 10 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Implantar sala de recursos multifuncionais e assegurar a formação inicial e continuada de 

professores para o atendimento educacional especializado nas escolas. 

 
Leia-se 

Dar continuidade ao Centro Municipal de Intervenção Pedagógica – CEMIP   assegurando a 

formação inicial e continuada de professores para o atendimento educacional especializado a 

estudante com dificuldade de aprendeizagem no turno e no contra turno. 

 

Texto presente na estratégia 15.13 da meta 15 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Programar política de valorização profissional específica para os especialistas em educação, contemplando 

a formação continuada e condições de trabalho. 

 

Leia-se 

Programar política de valorização profissional específica para os especialistas em educação, 

contemplando a formação continuada e condições de trabalho conforme realidade. 
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Adição de Texto e Nova Estratégia na meta 15  da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 
 

15.14 -  Possibilitar profissional pedagógico na Secretaria Municipalde Educação para coordenar 

os projetos pedagógicos e demais demandas educacionais. 

15.15 -  Implementar na SEMEC- Secretaria Muniipal de Educação,  através de concurso público 

uma vaga de Analista de Educaçao Pedagógica, que irá coordenar todos os projetos relacionados a 

ensino e aprendizagem e outros de necessidade escolar. 

 

 

META 16 - Formação continuada e pós-graduação de professores - Formar, em nível de pós-

graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o último ano de vigência deste 

PME, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação Básica formação continuada em 

sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

 
Texto presente na estratégia 16.1 da meta 16 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 
 

Assegurar a participação no Programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas 

e de literatura, 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 da rede pública de Educação Básica. 
 
Leia-se 
 

Assegurar a participação no Programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas 

e de literatura, 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 da rede pública de Educação Básica e demais que adequem a metodologias 
ativas 

 

Texto presente na estratégia 16.5 da meta 16 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 
 

Divulgar o processo de ampliação e consolidação do portal eletrônico para subsidiar a atuação 

dos professores da Educação Básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e 

pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível 

 

Leia-se 



              S E M E C 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ 30.691.706 / 0001 – 08 

Rua João Viela dos Reis S/N, Centro - CEP: 37588-000 
                                     Estado de Minas Gerais - Tel.: (35)3732-1533  

                           E-mail: educacaoipuiuna@gmail.com 

Monitoramento e Avaliação do PME 2014 a 2024 

Divulgar o processo de ampliação e consolidação do portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 

professores da Educação Básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 

suplementares, inclusive aqueles com formato acessível para modelo híbrido e remoto. 

 
Texto presente na estratégia 16.7 da meta 16 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 
 

Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de Educação Básica, por meio da 

participação nas ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da divulgação do Programa  

Nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo Magistério Público. 

 
 
Leia-se 

Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de Educação Básica, por meio da 

participação nas ações do Plano Nacional do Livro Didátio PNLD e Leitura e da divulgação do 

Programa Nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo Magistério 

Público. 

 
 
Adição de Texto e Nova Estratégia na meta 16  da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

16.8 - Capacitar os profissionais docentes para adequações Pedagógicas frente ao modelo híbrido 

ou ensino remoto necessários em situações pandemicas. 

 

META 18 - Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de carreira dos 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. 

 

Texto presente na estratégia 18.2 da meta 18 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Implantar nas redes públicas Municipal de Educação Básica: Educação Infantil e  Series Iniciais, 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais 

experientes, a fim de fundamentar com base em avaliação documentada, inclusiva avaliação 

médica e psicológica, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer durante esse 

período cursos de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para 

os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. 
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Leia-se 
 

Implantar nas redes públicas Municipal de Educação Básica: Educação Infantil e  Series Iniciais, 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais 

experientes, a fim de fundamentar com base em avaliação documentada, inclusiva avaliação 

médica e psicológica, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer durante esse 

período cursos de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para 

os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina adequando, 

quando necessário, a situações pandêmicas. 

 

 

Texto presente na estratégia 18.10 da meta 18 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Implantar e programar uma política de recursos humanos para os profissionais da educação 

objetivando adequar os processos de atualização dos profissionais ao desempenho das funções nos 

locais de trabalho. 

Leia-se 

Implantar e programar uma política de recursos humanos para os profissionais da educação 

objetivando adequar os processos de atualização dos profissionais ao desempenho das funções nos 

locais de trabalho incluindo situações pandemicas. 

 

META 19- Garantir, em leis específicas aprovadas no âmbito da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, a efetivação da gestão democrática na educação básica e 

superior pública, informada pela prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos 

sistemas de ensino e nas instituições de educação, e forma de acesso às funções de direção 

que conjuguem mérito e desempenho à participação das comunidades escolar e acadêmica, 

observado a autonomia federativa e das universidades. 

 
Texto presente na estratégia 19.3 da meta 19 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

 
Onde se lê 
 

Ampliar a participação nos Programas de apoio e formação aos Conselheiros dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE), dos Conselhos Regionais, do Conselho Municipal de Educação de Ipuiuna e de 

outros, e aos representantes educacionais em demais Conselhos de Acompanhamento de políticas 
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públicas, garantindo a esses colegiados recursos, espaço físico adequado, equipamentos e meios de 

transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções, 

assegurando o repasse de recursos do Estado e da União para tanto. 

Leia-se 
 

Ampliar a participação nos Programas de apoio e formação aos Conselheiros dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (NOVO FUNDEB), Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), dos Conselhos Regionais, do Conselho Municipal de Educação de  

Ipuiuna e de outros, e aos representantes educacionais em demais Conselhos de Acompanhamento 

de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de 

suas funções, assegurando o repasse de recursos do Estado e da União para tanto. 

 
 
Texto presente na estratégia 19.4 da meta 19 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Assegurar no âmbito do Município, as condições financeiras para o funcionamento do Simpósio 

Municipal de Educação (SME)  

 

Leia-se 

Assegurar no âmbito do Município, as condições financeiras para o funcionamento do Simpósio 

Municipal de Educação (SME) garantindo a formação continuada dos profissionais da educação. 

 

Texto presente na estratégia 19.6 da meta 19 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Assegurar a participação e a consulta de profissionais da Educação, estudantes e seus familiares na 

formulação dos PPPs, currículos escolares, (respeitando o currículo básico da rede), planos de 
gestão escolar e regimentos escolares, promovendo a participação de pais, mães ou responsáveis 

na avaliação dos professores, diretores ou gestores escolares  

 
Leia-se 

Assegurar a participação e a consulta de profissionais da Educação, estudantes e seus familiares na 

formulação dos PPPs, currículos escolares, (respeitando o currículo básico da rede), planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, promovendo a participação de pais, mães ou responsáveis 

na avaliação dos professores, diretores ou gestores escolares com aulas presenciais ou remotas. 
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Texto presente na estratégia 19.9 da meta 19 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Instituir no Município, através da Secretaria Municipal de Educação/ SEMEC, formação 

continuada específica para gestores escolares, objetivando a melhoria da qualidade de ensino 

 
Leia-se 

Instituir no Município, através da Secretaria Municipal de Educação/ SEMEC, formação 

continuada específica para gestores escolares, objetivando a melhoria da qualidade de ensino a 

equidade e a inclusão conforme necessidades educacionais 

 

META 20 -Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano de vigência desta Lei e, 

no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do decênio. 

 

Texto presente na estratégia 20.3 da meta 20 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 

Aderir a programas de financiamento com entes federados permanentes e sustentáveis para todos 

os níveis, etapas e modalidades da Educação Pública Municipal, destinando os recursos 

prioritariamente para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

Leia-se 

Aderir a programas de financiamento com entes federados permanentes e sustentáveis para todos 

os níveis, etapas e modalidades da Educação Pública Municipal, destinando os recursos 

prioritariamente para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) conforme demanda 

 

Texto presente na estratégia 20.8 da meta 20 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

Onde se lê 
 

Criar mecanismos de acompanhamento regular dos investimentos e custos por estudante da 

Educação Pública Municipal, em todas as suas etapas e modalidades, através dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB  
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Leia-se 

Criar mecanismos de acompanhamento regular dos investimentos e custos por estudante da 

Educação Pública Municipal, em todas as suas etapas e modalidades, através dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do NOVO FUNDEB e também em situações pandemicas. 

 

 

 

Adição de Texto e Nova Estratégia na meta 20 da Lei Nº 1494, de 25 de junho de 2015 

 

20.6 - Possibilitar, conforme situações pandemicas, implementação de protocolos para adequar 

e atender as necessidades das unidadesescolares. 

20.7- Mobilizar ajuda inanceira ecomplementar dogoverno federal frente asituações 

pandemicas. 

20.8 -  Propiciar termo de colaboração territorial entre as pastasda  Prefeitura Municipal como 

saúde, Cultura, esportee lazer, bem como asistencia social e Conselho tutelar para articular 

açoes rojetos frente a situações pandemicas. 
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