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Meta 1- Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) das crianças até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

Meta 2- 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 garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

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 liquida de 
matriculas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

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 garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

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

Meta 6- Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por certo) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) 
alunos(as) da educação básica. 

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 medias nacionais 
para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino 
fundamental; 5,2 no ensino médio. 

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 a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

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

Meta 11- Triplicar as matriculas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

Meta 12- Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) 
e a taxa liquida para 33% (trinta 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 matriculas, no segmento público. 
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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. 

Meta 14- Elevar gradualmente o número de matriculas 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 n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e professoras da educação 
básica possuam formação especifica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 
do conhecimento em que atuam. 

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

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

Meta 19- Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para efetivação da gestão democrática 
da educação, associada a critério técnico 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 

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 5° (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 
Estratégias da Meta 1 

1. Manter, em regime de colaboração entre a União e o Estado, metas de expansão da rede 
pública de Educação infantil, segundo padrão Nacional de Qualidade considerando as 
necessidades do local; 

2. Fortalecer e monitorar acesso e permanência das crianças na Educação Infantil e em 
especial os beneficiários de programas sociais, em colaboração com as famílias, órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, mantendo este monitoramento 
também com as famílias de renda maior; 

3. Realizar levantamento da demanda no município da população de até 3 anos para que se 
possa planejar a oferta e acompanhar o atendimento desta demanda, sendo este de forma 
contínua; 

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

5. Manter e ampliar os espaços escolares respeitando as normas de acessibilidade, 
construção e reestruturação de escolas e salas, em regime de colaboração com a União e 
o Estado; 

6. Adquirir em regime de colaboração com os entes federados, materiais pedagógicos e 
equipamentos de acesso à internet de qualidade no prazo de 1 ano de vigência do PME; 

Realizar avaliação da demanda atendida da educação infantil, especialmente da faixa etária de 
0 a 2 anos, conforme termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público, que refere que o 
atendimento deve estar em vigor em 2016 (1° ano PME), em consonância  
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1. com os parâmetros Nacionais de Qualidade, a fim de aferir o quadro de pessoal, condições 
de gestão, recursos pedagógicos, situação de acessibilidade e infraestrutura física; 

2. Contratar e nomear recursos humanos para atender as necessidades e monitorar os 
diversos espaços pedagógicos e administrativos das escolas de educação infantil, com 
formação coerente com o cargo a exercer; 

3. Contratar ainda no primeiro ano de vigência deste PME, monitores encarregados de 
acompanhar as crianças no transporte escolar durante o percurso de suas casas até as 
escolas e vice-versa, como forma de garantir a segurança das mesmas; 

4. Promover a formação continuada dos profissionais da Educação Infantil, buscando manter 
sempre atualizada a proposta pedagógica escolar; 

5. Manter e adequar o transporte escolar com veículos que atendam a legislação e que 
abranjam toda a extensão do Município, beneficiando todas as faixas etárias, linhas com 
menor percurso de quilometragem e monitoramento; 

6. Promover encontros com o objetivo de conscientizar os pais sobre a importância da 
Educação e sua responsabilidade diante da saúde física, mental e emocional do educando, 
mantendo parcerias entre as Secretarias de Saúde e Assistência Social, como foco no 
desenvolvimento integral da criança de O a 5 anos; 

7. Inserir no currículo escolar profissionais com formação em diversas áreas, assegurando a 
Educação bilíngue, conforme as necessidades existentes no Município de atender pessoas 
com deficiências ou altas habilidades; 

8. Promover a busca através do Conselho Tutelar e Assistência Social, das crianças que 
estão fora do atendimento escolar de O a 3 anos de idade, em situação de vulnerabilidade 
social ou condições de riscos, sendo que existe a oferta de matricula no Município; 

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

 

ESTREÉGIA DA META 2 
 

2.1- Realizar levantamento da demanda dos alunos nesta faixa etária, e fazer o chamamento 
para a matricula em todo o território do Município, no período 

2.2- Promover parceria com Conselho Tutelar, Ministério Público e pais para garantir a frequência 
do aluno no âmbito escolar, combatendo a evasão escolar; 

2.3- Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgão 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.4- Garantir equipamentos adequados e recursos humanos para atuar nas salas e AEE e 
atendimento especializado (sala multifuncional), bem como para atuar no ensino regular; 

2.5- Providenciar a construção e ampliação de espaços de salas de aula e setores para 
atendimentos específicos, no primeiro ano de vigência deste PME, em regime de colaboração 
com os entes federados, afim de qualificar os espaços pedagógicos da escola municipal que 
atende a esta demanda de ensino; 

2.6- Viabilizar em regime de colaboração com a União, a construção de um prédio escolar novo 
a partir dos dois primeiros anos do PME a fim de atender a demanda da comunidade; 

2.7- Adquirir, em regime de colaboração com a União, equipamentos adequados para salas de 
aula e espaços pedagógicos e administrativos; 

2.8- Viabilizar, em regime de colaboração com a União, a construção de ginásio ou quadra de 
esportes coberta para a realização de atividades físicas em regime de urgência com a execução 
no primeiro ano de vigência deste PME; 

2.9- Disciplinar, no âmbito da rede municipal de ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, com a 
aprovação da comunidade escolar. 
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2.10- Pactuar das discussões que tratam de elaboração da proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental; 

2.11- Pactuar com o Estado e a União, no âmbito da instância permanente de que trata o §5° do 
art.7° da Lei do PNE, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos 
que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental; 

2.12- Desenvolver tecnologia pedagógica que combine, 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; 

2.13-Promover a relação das escolas com as instituições e movimentos culturais garantindo a 
oferta de atividades culturais para participarem dentro e fora do ambiente escolar; 

2.14- Garantir que todas as crianças, adolescentes e jovens concluam o ensino fundamental na 
idade certa, cumprindo leis que punam os responsáveis que as desrespeitam; 

2.15- Manter veiculo a disposição da escola para atendimento à saúde da criança em caso de 
emergência, com motorista disponível para isso em horário escolar; 

2.16- Fortalecer a valorização da participação dos pais em atividades desenvolvidas pela escola, 
bem como envolvendo os mesmos nestas, para que tenham consciência e conhecimento do 
trabalho que está sendo desenvolvido e assim acompanhando a aprendizagem de seus filhos; 

2.17- Fomentar para ser criada uma Lei especifica que ampare os profissionais de educação que 
atuam em sala de aula e outros setores escolares em relação a alunos infratores drogados e 
violentos que desrespeitam o ambiente escolar; 

2.18- 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; 

2.19- Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (as) estudantes e de estimulo a 
habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

2.20- Promover atividades de desenvolvimento e estimulo a habilidades esportivas nas 
escolas, interligadas a um plano de disse ao do desporto educacional e de desenvolvimento 
esportivo nacional. 

 

ESTRATÉGIAS DA META 3 

3.1- Pactuar com a União e o Estado, no âmbito da instancia permanente de que trata o § 
todo art. 7° da Lei do PNE, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio; 

3.2- Apoiar a continuidade de programa nacional de ensino médio incentivando praticas 
pedagógicas com abordagens interdisciplinares interligados entre teoria e práticas através 
de currículos escolares organizados de maneira flexível diversificadas conteúdos 
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões, ciências, trabalho, linguagens, esporte, 
cultura, garantindo-se a aquisição de equipamentos, laboratoriais, produção de materiais 
didáticos, formação continuada de professores e articulação com instituições acadêmicas 
esportivos e culturais 

3.3Promover esportes culturais de forma regular bem como a ampliação da pratica 
desportiva integrada ao currículo escolar; 
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defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, 
estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo na série escolar 
de maneira compatível com sua idade; 

3.5-Apoiar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes nas diversas áreas da 
demanda local; 

3.6-Apoiar quando necessário contratos temporários para professores e funcionários ou 
nomeações conforme a demanda; 

3.7-Divulgar e estimular a realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, 
fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em 
técnicas estatísticas e psicrométricas que permitam comparabilidade de resultados, 
articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e 
promover sua utilização como instrumento de avaliação sistemática, para subsidiar 
políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando 
aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de 
avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior; 

3.8- Fomentar a expansão das matriculas gratuitas de ensino médio integrado a educação 
profissional, observando-se as peculiaridades das pop es do campo e das pessoas com 
deficiência; 

ESTRATÉGIA DA META 4 

4.1-Manter e assegurar a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais em 
classe de ensino regular; 

4.2- Implantar e dinamizar salas de apoio pedagógico com professor especializado e com 
recursos psicopedagógicos adequados a fim de atender a demanda manifestada, na 
modalidade de sala de recursos multifuncionais; 

4.3- Incluir os educandos com necessidades educativas especiais nas atividades e 
eventos culturais, científicos, artísticos e esportivos das escolas públicas da comunidade; 

4.4- Assegurar a eliminação das barreiras arquitetônicas, garantindo a acessibilidade aos 
espaços educativos dos educandos com necessidades educativas especiais; 

4.5- Possibilitar parcerias com outras Instituições de ensino e saúde dentro e fora do 
Município para avaliação e atendimento aos alunos com necessidades educativas 
especiais sem diagnósticos, que necessitar de exames cirurgias e/ou outros 
acompanhamentos e atendimentos educacionais e de saúde especializados; 

4.6- Fornecer, a partir do terceiro ano da aprovação deste PME, material didático 
especifico e auxilio ótico necessário para os educandos com deficiência nesta área; 

4.7- Implantar, gratificantemente, a partir de primeiro ano deste Plano, Programas para 
atender aos alunos com altas habilidades nos aspectos artísticos, intelectual e ou 
psicomotor; 

4.8- Implementar, durante a vigência deste Plano, projetos de estudos e aprofundamento 
das questões pertinentes a educa ao especial, envolvendo os especialistas que atuam na 
educação de pessoas com necessidades deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado, a fim de que seus conhecimentos e 
experiências possam ser utilizadas pelos professores de ensino regular, ampliando, desta 
forma, a inclusão educacional; 
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4.9- Articular, durante a vigência deste Plano, estudos para implantar as diretrizes e 
normas para a terminalidade especifica aos alunos com necessidade especiais no 
mercado de trabalho; 

4.10- Construir ou adequar escolas com dependências e equipamentos que garantam a 
acessibilidade nos diversos espaços. 

4.11- Assegurar a todos os educandos com necessidades educacionais especiais, o 
acesso a instituições dentro ou fora do Município conforme a necessidade de atendimento 
de cada um, buscando o profissional adequado para cada necessidade, num sistema de 
parceria e/ou outros meios; 

4.12- Garantir a inclusão de todos os educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, em todos os níveis e modalidades 
da educação e do ensino, ofertadas no sistema de ensino municipal. 

4.13- Adquirir, no primeiro ano de vigência do PME, veículo de transporte especialmente 
para realizar o deslocamento dos alunos que frequentam a APAE em município vizinho; 

4.14- Fomentar para que o atendimento em sala AEE seja em turno inverso ao turno de 
aula do aluno, para que seja mais hem aproveitado este recurso pelo aluno; 

4.15- Acompanhar a definição de indicadores de qualidade e política de avaliação e 
supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam 
atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotado; 

 

ESTRATÉGIA DA META 5 

 
ESTRATÉGIA 5.1 
Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio 
pedagógico especifico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças, e 
também aos alunos incluídos; 
  
ESTRATÉGIA 5.2 
Aderir a instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como criar os respectivos 
instrumentos de avaliação e monitoramento em nível municipal, implementando medidas 
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino 
fundamental; 
ESTRATÉGIA 5.3 
Promover 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; 
  
ESTRATÉGIA 5.4 
Apoiar a alfabetização de crianças do campo, e de populações itinerantes, com a adoção de 
materiais didáticos específicos, mantendo a identidade cultural das comunidades; 
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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 articula o entre programas de pós 
graduação e ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização; 
  
ESTRATÉGIA 5.6 
Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, 
inclusive a alfabetização de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade 
temporal; 
  
ESTRATÉGIA 5.7 
Apoiar a alfabetização de pessoas com deficiências, facilitando a inclusão, garantindo 
profissionais capacitados para este atendimento com assessoramento pedagógico e 
multidisciplinar continuo; 
  

ESTRATÉGIAS DA META 6 
ESTRATÉGIA 6.1 
Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, 
por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 
culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, 
ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7(sete) horas diárias durante 
todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 
escola; 
  
ESTRATÉGIA 6.2 
Instituir, em regime de colaboração, programa para construção de escola municipal na sede 
do Município com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em 
tempo integral; 
  
ESTRATÉGIA 6.3 
Buscar, 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; 
  
ESTRATÉGIA 6.4 
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; 
  
ESTRATÉGIA 6.5 
Estimular a oferta de atividades voltadas a ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades 
privadas de serviço social, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de 
ensino; 
  
ESTRATÉGIA 6.6 
Apoiar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei n° 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; 
  
ESTRATÉGIA 6.7 
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Atender as escolas do campo na oferta de educação em tempo integral, com base em 
consulta previa e informada, considerando-se as peculiaridades locais; 
  
ESTRATÉGIA 6.8 
Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado 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; 
  
ESTRATÉGIA 6.9 
Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando 
a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades 
recreativas, esportivas e culturais; 
  

  
ESTRATÉGIA DA META 7 

  
ESTRATÉGIA 7.1 
Assegurar que: a) no quarto aonde vigência do PME, pelo menos 70% (setenta por cento) 
dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado o nível 
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu aonde estudo, e 50% (cinquenta por cento). Pelo menos, o nível 
desejável; b) no penúltimo ano de vigência do PME, todos os (as) estudantes do ensino 
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em 
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, 
e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 
  
ESTRATÉGIA 7.2 
Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema 
nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos as escolas das redes públicas 
de educação básica do Município, 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 as informações técnicas de concepção 
e operação do sistema de avaliação; 
  
  
  
ESTRATÉGIA 7.3 
Universalizar, em regime de colabora, até o quarto aonde vigência do PME, o acesso a 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 utiliza ao pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 
  
ESTRATÉGIA 7.4 
Acompanhar o estabelecimento nacional de parâmetros mínimos de qualidade dos serviços 
da educação básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, 
recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, hem como instrumento para adoção 
de medidas para a melhoria da qualidade do ensino; 
  
ESTRATÉGIA 7.5 
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 
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participação da União proporcional as necessidades dos entes federados, visando a reduzir 
a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local; 
  
ESTRATÉGIA 7.6 
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; 
  
ESTRATÉGIA 7.7 
Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 
ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica da rede municipal de 
ensino; 
  
ESTRATÉGIA 7.8 
Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 
implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
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; 
 
ESTRATÉGIA 7.9 
Desenvolver currículos e propostas pedagógicas especificas para educação escolar para as 
escolas do campo incluindo os conteúdos culturais correspondentes, considerando o 
fortalecimento das práticas socioculturais e disponibilizar materiais didáticos específicos, 
inclusive para os (as) alunos (as) com necessidades especiais; 
 
ESTRATÉGIA 7.10 
Mobilizar as famílias e setores da sociedade municipais, 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; 
  
ESTRATÉGIA 7.11 
Acompanhar 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 as famílias, como condição para 
a melhoria da qualidade educacional; 
  
ESTRATÉGIA 7.12 
Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção 
e atendimento à saúde e a integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da 
educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 
  
ESTRATÉGIA 7.13 
Apoiar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 
educação, o atendimento aos (as) estudantes da rede escolar pública de educação básica 
por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 
  

ESTRATÉGIAS DA META 8 
ESTRATÉGIA 8.1 
Apoiar a institucionalização de programas que desenvolvam tecnologias para correção de 
fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão 
parcial, hem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais considerados; 
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ESTRATÉGIA 8.2 
Fomentar 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, 
  
ESTRATÉGIA 8.3 
Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e 
o monitoramento do acesso à escola especifica para os segmentos populacionais 
considerados, identificando motivos de absenteísmo e colaborar com o Estado para a 
garantia de frequência e apoio a aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do 
atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino; 
 
ESTRATÉGIA 8.4 
Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais 
considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção a 
juventude; 
 

ESTRATÉGIA DA META 9 

 
ESTRATÉGIA 9.1 
Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, 
para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 
 
ESTRATÉGIA 9.2 
Divulgar a oferta de cursos gratuitos de educação de jovens e adultos oferecidos em escolas 
de municípios vizinhos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade 
própria; 
 
ESTRATÉGIA 9.3 
Apoiar ações de alfabetização de jovens e adultos com apoio a continuidade da 
escolarização básica; 
 
ESTRATÉGIA 9.4 
Acompanhar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, incentivando 
a busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com a 
organização municipal; 
 
ESTRATÉGIA 9.5 
Apoiar Ações de atendimento aos estudantes da educação de jovens e adultos por meio de 
programas suplementares de transporte; 
  

ESTRATÉGIA DA META 10 
  
ESTRATÉGIA 10.1 
Apoiar a oferta de 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; 
 
ESTRATÉGIA 10.2 
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 das comunidades, inclusive na 
modalidade de educação a distância; 
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ESTRATÉGIA 10.3 
Apoiar a manutenção e ampliação das oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e 
adultos articulada a educação profissional; 
 
ESTRATÉGIA 10.4 
Fomentar a implantação programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 
voltados à expansão da melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação 
de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoas 
portadoras de necessidades especiais; 
 
ESTRATÉGIA 10.5 
Apoiar a institucionalização de programa nacional de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que 
contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito 
da educação de jovens e adultos articulada a educação profissional; 
 

ESTRATÉGIA DA META 11 
  
ESTRATÉGIA 11.1 
Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes 
públicas estaduais de ensino, divulgando-as a todos os interessados; 
  
ESTRATÉGIA 11.2 
Apoiar e 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 a formação de qualificações próprias da atividade profissional, 
a contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 
  
ESTRATÉGIA 11.3 
Fomentar e ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 
certificação profissional em nível técnico; 
ESTRATÉGIA 11.4 
Apoiar a expansão da oferta de financiamento estudantil a educação profissional técnica de 
nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior; 
  
ESTRATÉGIA 11.5 
Apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 
pessoas portadoras de necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotado; 
  
ESTRATÉGIA 11.6 
Fomentar a elevação gradual do investimento e programas de assistência social estudantil 
mecanismo de mobilidade acadêmica, visando a garantia as condições necessária a 
permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio 
  
ESTRATÉGIA 11.7 
Apoiar a redução das desigualdades étnico-racial e regionais no aceso e permanência na 
educação profissional técnica da nível médico. Inclusive mediante a adoção de políticas 
afirmativa de lei; 
  
ESTRATÉGIA 11.8 

11

Plano Municipal de Educação

Nicolau Vergueiro-RS



Apoiar o sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de formação das 
instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e 
a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores; 
  
ESTRATÉGIA 11.9 
Incentivar para que seja incluído na lei do crédito educativo municipal o pagamento 
percentual coerente para os cursos técnicos; 
  
ESTRATÉGIA 11.10 
Garantir transporte de aluno até municípios vizinhos para que tenha formação adequada em 
nível médio técnico e superior; 
  
  

ESTRATÉGIA DA META 12 
  
ESTRATÉGIA 12.1 
Incentivar e apoiar futuras instalações de estruturas físicas e de recursos humanos das 
instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de 
forma a ampliar e interiorizar o acesso a graduação; 
  
ESTRATÉGIA 12.2 
Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação 
de professores e professoras para a educação básica, em todas as áreas, hem como para 
atender ao déficit de profissionais; 
  
ESTRATÉGIA 12.3 
Apoiar e ampliar a oferta de estagio como parte da formação na educação superior; 
  
ESTRATÉGIA 12.4 
Apoiar a estruturação de condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, 
na forma da legislação; 
  
ESTRATÉGIA 12.5 
Estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais cujo 
ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante 
termo de adesão ao programa de reestruturação, na forma de regulamento, que considere 
a sua contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos 
sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da educação básica; 
  
ESTRATÉGIA 12.6 
Fomentar a ampliação no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior - FIES, de que trata a Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei n°11.096, de 13 de janeiro de 2005, 
os benefícios destinados a concessão de financiamento a estudantes regularmente 
matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de 
acordo com regulamento própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação; 
  

  
ESTRATÉGIAS DA META 13 

  
ESTRATÉGIA 13.1 
Apoiar e promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por 
meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional 
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das raies de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das 
qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), 
combinando formação geral e especifica com a pratica didática, além da educação para as 
relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência; 
  
ESTRATÉGIA 13.2 
Contribuir para elevar o padrão de qualidade das universidades. Direcionando sua atividade, 
de modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de 
pós-graduação; 
  
ESTRATÉGIA 13.3 
Incentivar a promoção da formação inicial e continuidade dos (as) profissionais técnico-
administrativos da educação superior; 
  
  

ESTRATÉGIAS DA META 14 
  
  
ESTRATÉGIA 14.1 
Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa, 
especialmente as direcionadas ao desenvolvimento regional; 
  
ESTRATÉGIA 14.2 
Incentivar o intercambio cientifico e tecnológico, nacional e internacional, entre as 
instituições de ensino, pesquisa e extensão, de forma a beneficiar o desenvolvimento da 
região; 
  
ESTRATÉGIA 14.3 
Estimular a ampliação do investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e 
estimulo à inovação, bem como incrementar a formação de recursos humanos para a 
inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de base 
tecnológica; 
  
ESTRATÉGIA 14.4 
Estimular a pesquisa cientifica e de inovação e a promoção da formação de recursos 
humanos que valorize a diversidade regional e a geração de emprego e renda na região; 
  
ESTRATÉGIA 14.5 
Implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer 
o acesso das populações do campo a programas de mestrado e doutorado; 

ESTRATÉGIA DA META 15 
  
  
ESTRATÉGIA 15.1 
Apoiar a busca de subsídios em entes federativos para formação gratuita em nível de 
graduação, pós-graduação, mestrado, e doutorado aos professores e profissionais que 
atuam e ou irão atuar na área da educação com verbas destinadas para isso. 
  
ESTRATÉGIA 15.2 
Garantia do Plano de Carreira municipal dos funcionários, extensivo aos aposentados; 
  
ESTRATÉGIA 15.3 
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Criar Lei municipal especifica que ampare profissionais que atuam em sala de aula e outros 
setores em relação a alunos infratores, drogados e violentos que desrespeitam a autoridade 
do professor e causam danos ao patrimônio público e põem em risco os demais educandos 
e profissionais que atuam em sala de aula e na escola; 
  
ESTRATÉGIA 15.4 
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 
  
ESTRATÉGIA 15.5 
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; 
  
ESTRATÉGIA 15.6 
Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior 
destinados a formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da 
educação de outros segmentos que não os do magistério 
  
ESTRATÉGIA 15.7 
Apoiar a criação de programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores 
de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e auto 
aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem; 
  
ESTRATÉGIA 15.8 
Apoiar para a garantia a assistência à saúde dos profissionais que atuam na área da 
Educação em âmbito municipal (IPE / IPERGS), bem como garantir o difícil acesso à escola 
que não dispõe de transporte público, a partir do primeiro ano de vigência do PME. 
  
ESTRATÉGIA 15.9 
Fomentar ao profissional de educação com vinte horas de trabalho que tenha um turno de 
folga (4horas) para elaboração de aulas. 
  
ESTRATÉGIA 15.10 
Apoiar a valorização e avaliação do profissional de educação por assiduidade e 
desempenho pedagógico, bem como o seu reconhecimento frente a sociedade; 
  
ESTRATÉGIA 15.11 
Divulgar a oferta de modelos de formação docente para a educação profissional que 
valorizem a experiência pratica, por meio da oferta, nas redes federal e estadual de 
educação profissional, de cursos voltados a complementação e certificação didático 
pedagógica de profissionais experientes; 
  
ESTRATÉGIA 15.12 
Implantar, política municipal 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; 
  

ESTATÉGIASS DA META 16 
  
ESTRATÉGIA 16.1 
Fortalecer a formação continuada dos professores (as) das escolas públicas municipais de 
educação básica para que o professor tenha mais subsídios para o trabalho pedagógico; 
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ESTRATÉGIA 16.2 
Apoiar política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, 
definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, institui es formadoras e processos de 
certificação das atividades formativas; 
  
ESTRATÉGIA 16.3 
Estimular a capacitação de professores e agentes educacionais para trabalhar com 
deficiências diversas, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou 
superdotados; 
  
ESTRATÉGIA 16.4 
Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das 
professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e 
pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 
  
ESTRATÉGIA 16.5 
Divulgar cursos de pós-graduação nas diversas áreas, estimulando os professores (as) e 
demais profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino a se 
especializarem em sua área de atuação; 
  

ESTRATÉGIA DA META 17 
  
ESTRATÉGIA 17.1 
Acompanhar as discussões do fórum permanente, com representação da União, Estados, 
Municípios e trabalhadores da educação, para realização da atualização progressiva do 
valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica; 
  
ESTRATÉGIA 17.2 
Implementar, no âmbito do Município, Plano de Carreira para os (as) profissionais do 
magistério das rede pública municipal de educação básica, observados os critérios 
estabelecidos na Lei nol 1.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do 
cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar; 
  
ESTRATÉGIA 17.3 
Requisitar a assistência financeira especifica da União aos entes federados para 
implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular 
o piso nacional dos professores. 
  
ESTRATÉGIA 17.4 
Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os 
sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação, para subsidiar ao órgão 
competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de Carreira; 
  

ESTRATÉGIA DA META 18 
  
ESTRATÉGIA 18.1 
Estruturar a rede pública municipal de educação básica de modo que, até o início do terceiro 
ano de vigência do 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. 
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ESTRATÉGIA 18.2 
Implantar, na rede pública de educação básica, acompanhamento dos profissionais 
iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, 
com case em avaliação documentada, adesão 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; 
  
ESTRATÉGIA 18.3 
Aderir à prova nacional elaborada pelo Ministério da Educação para subsidiar os Municípios 
na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da 
educação básica pública; 
  
ESTRATÉGIA 18.4 
Prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação do Município, licenças 
remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-
graduação strict sebsu; 
  
ESTRATÉGIA 18.5 
Participar anualmente do censo dos (as) profissional da educação básica de outros 
segmentos que não os do magistério, promovido pelo Ministério da Educação; 
  
ESTRATÉGIA 18.6 
Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no provimento de cargos 
efetivos para essas escolas; 
  
ESTRATÉGIA 18.7 
Apoiar lei específica estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissionais de 
educação, habilitando o Município a receber repasse de transferências federais voluntários, 
na área de educação nos termos previstos na Meta 18 do PNG; 
  
ESTRATÉGIA 18.8 
Criar comissão municipal permanente de profissionais da educação a elaboração 
reestruturação e implementação do plano de Carreira que contemple as alterações 
propostas pelo PNE; 
  
  

ESTRATÊGIA DA META  19 
  
ESTRATÉGIA 19.1 
Garantir em legislação especifica respeitando a legislação nacional, a definição de critérios 
para a nomeação de diretores das escolas municipais nos termos previstos na Meta 19 da 
Lei 13.005/2014, habilitando o Município a receber repasse de transferência voluntárias da 
União 
  
ESTRATÉGIA 19.2 
Aderir a programas de apoio a formação aos (ás) conselheiros de acompanhamento de 
controle social de Fundo, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e 
de outros e aos (ás) representantes educacionais em demais conselhos de 
acompanhamento de políticas, 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; 
  
ESTRATÉGIA 19.3 
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Constituir o Fórum Municipal de Educação no primeiro ano de vigência do PME, em caráter 
permanente com intuito de coordenar as conferência municipais vem como efetuar o 
acompanhamento da execução do PME e dos seus planos de educação; 
  
ESTRATÉGIA 19.4 
Estimular, toda a rede municipal de ensino, a construção 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 
conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 
  
ESTRATÉGIA 19.5 
Fortalecer o Conselho Municipal de Educação, como instrumentos de participação e 
fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação 
de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 
  
ESTRATÉGIA 19.6 
Estimular a participação e consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus 
familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de 
gestão escolar e regimentos escolares, assegurados a participação dos pais na avaliação 
de docentes e gestores escolares. 
  
ESTRATÉGIA 19.7 
Aderir a PA programas de formação de diretores e gestores escolares bem como de 
participação em prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios 
objetivos para o provimento dos cargos; 
ESTRATÉGIA 19.8 
Criar juntamente com o Conselho Municipal de Educação o Sistema Municipal de Ensino de 
Nicolau Vergueiro; 
  

ESTRATÉGIA DA META 20 
  
ESTRATÉGIA 20.1 
Apoiar a garantia de fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os 
níveis, etapas e modalidades de educação básica, observando-se as políticas de 
colaboração entre os entes federados, com visitas a atender as demandas educacionais à 
luz do padrão de qualidade nacional; 
  
ESTRATÉGIA 20.2 
Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição 
social do salário-educação; 
  
ESTRATÉGIA 20.3 
Aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando 
padrão de qualidade na educação básica municipal, com base nas metas de qualidade 
aferida por institutos oficias de avaliação educacionais 
  
ESTRATÉGIA 20.4 
Obedecer a critérios para recebimento dos recursos adicionais dirigidos à educação ao 
longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a 
vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino; 
  
ESTRATÉGIA 20.5 
Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 
vinculados nós temos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a  
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parcela de participação nos resultados ou da compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural e outros recursos; 
  
ESTRATÉGIA 20.6 
Implantar, após definição realizada em âmbito nacional, o Custo Aluno Qualidade Inicial-
CAQi- implantando posteriormente o Custo Aluno Qualidade – CAQ – como parâmetro para 
o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica 
municipal; 
  
ESTRATÉGIA 20.7 
Buscar, na forma da lei complementar de recursos financeiros junto à União no caso de o 
Município não conseguir atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ; 
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