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P M E .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 1.  EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

 
 

1.1 

 
Implementar as metas de expansão da oferta de 
Educação Infantil do município, considerando as 
suas respectivas peculiaridades seguindo o 
padrão nacional de qualidade; 
 

  

 
 
 

1.2 

 
Garantir turmas de pré-escola em todas as 
unidades do campo até 2017 e organizá-las até 
o final da vigência deste PME com infraestrutura 
apropriada e transporte escolar de qualidade 
para garantir o acesso da demanda manifesta. 
 

  

 
 
 

1.3 

 
Criar, até o 4º ano de vigência do PME, 
juntamente com o Ministério Público, Conselho 
Municipal de Educação, Conselho Tutelar e 
Fórum Permanente da Educação Infantil - 
regional de Araguaína - TO, critérios que 
ampliem e igualem o acesso e permanência das 
crianças oriundas do quinto de renda familiar per 
capita mais baixo ao quinto de renda familiar per 
capita mais elevado; 
 

  

META 1: Universalizar, até 2016, o atendimento de crianças da pré-escola e ampliar a oferta em creches de forma a atender, 

no mínimo, 50% das crianças de 06 meses até 03 anos de idade, até o final da vigência deste PME. 
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1.4 

 
 
Realizar, em regime de colaboração, o 
levantamento da demanda por creche para a 
população de até três anos, como forma de 
planejar a oferta e verificar a demanda 
manifesta; 
 

  

 
 

1.5 

 
Estabelecer, até o quarto ano de vigência do 
PME, normas, procedimentos e prazos para 
definição de mecanismos de consulta pública da 
demanda das famílias por creches; 
 

  

 
 

 
 

 1.6 

 
Implantar, até 2024, salas de recurso 
multifuncionais, nos centros de educação infantil 
e escolas que atendam exclusivamente turmas 
de pré-escola, visando cumprir as metas do 
Projeto Educação Infantil 100% Inclusiva, de 
forma a beneficiar crianças com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, 
autismo, altas habilidades ou superdotação. 
  

  

 
 
 

1.7 

 
Viabilizar a avaliação da educação infantil, a ser 
realizada a cada dois anos, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de 
aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, 
as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre 
outros indicadores relevantes. 
 

  

 
 

1.8  

 
Articular a oferta de matrículas gratuitas em 
creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência social na área de 
educação com a expansão da oferta na rede 
escolar pública; 
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1.9 

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

  

 
 
 
 

1.10 

 
Fomentar o atendimento das populações do 
campo na educação infantil nas respectivas 
comunidades, por meio do redimensionamento 
da distribuição territorial da oferta, de forma a 
atender às especificidades dessas 
comunidades, garantido consulta prévia e 
informada; 
 

  

 
1.11 

 
Priorizar reforma e ampliação nas 15 (quinze) 
instituições elencadas abaixo, considerando os 
indicadores da ação de governo 1.116 do Plano 
Plurianual (ver metas do Plano Plurianual em 
anexo) da Prefeitura Municipal de Araguaína 
2014-2017 e contemplando a estrutura física, 
novas salas, refeitório, área de lazer, parquinho, 
adequação e ampliação dos banheiros e 
cozinha, até o final da vigência do PME:  

 CEI Antônio Raimundo Costa (Setor 
Couto Magalhães); 

 CEI Arnon Ferreira Leal (residencial 
Patrocínio); 

 CEI Boanice Botelho Kalil (Setor Oeste); 

 CEI José Martins dos Santos (Bairro de 
Fátima); 

 CEI Nossa Senhora da Natividade (Nova 
Araguaína); 

 CEI Otaerson Sousa Lima (Setor Ponte); 

 CEI Pedro Carreiro (Setor Barros); 
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 CEI Raimundo Alves Lira (Bairro 
Eldorado); 

 CEI Tereza Hilário Ribeiro (Araguaína 
Sul); 

 CEI Natalina Maria de Jesus (São João); 

 CEI Cora Coralina (Costa Esmeralda); 

 CEI Constantino (Vila Cearense); 

 CEI Gloria Moraes (Jardim das Flores);  

 CEI Santa Clara (Alto Bonito); 

 CEI Dona Joaquina Mota (Vila Ribeiro). 

1.12 

 
Buscar parcerias junto ao FNDE por meio do 
programa Pró-infância para construção de novas 
creches, com fins de cessar os aluguéis de 
imóveis dos seguintes centros infantis: 

 CEI Criança Feliz (Setor Bela Vista); 

 CEI Dona Regina Siqueira Campos 
(Setor Dom Orione); 

 CEI Nossa Senhora dos Milagres (Setor 
Itaipu); 

 CEI Profª Maria de Fátima (Setor Dom 
Orione); 

 CEI São José Operário (Bairro JK). 

  

  

1.13 

 
Estruturar as escolas de forma a tender 
adequadamente as crianças de pré-escola com 
a construção de refeitórios, áreas de lazer, 
parquinhos, ampliação das cozinhas, bem como 
adequação e ampliação dos banheiros até o final 
da vigência do PME; 
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1.14 

Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar 
a oferta do atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar aos 
(às) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, assegurando a educação 
bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da educação especial nessa 
etapa da educação básica; 

  

1.15 

Implementar, em caráter complementar, 
programas de orientação e apoio às famílias, por 
meio da articulação das áreas de educação, 
saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até 3 
(três) anos de idade; 

  

1.16 

Preservar as especificidades da educação 
infantil na organização das redes escolares, 
garantindo o atendimento da criança de 6 (seis) 
meses a 5 (cinco) anos em estabelecimentos 
que atendam a parâmetros nacionais de 
qualidade, e a articulação com a etapa escolar 
seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 
6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

  

1.17 

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 

  



6 

 

órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância; 

1.18 

Promover a busca ativa de crianças em idade de 
04 a 05 anos, correspondente à educação 
infantil, em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância; 

  

1.19 
Manter em pelo menos 50% o acesso à 
educação infantil em tempo integral, para as 
crianças de 6 (seis) meses a 3 (três) anos. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

META 2.  ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

 
 
 
 

2.1 

Reformular o referencial curricular do ensino 
fundamental, em regime de colaboração com 
o Estado, até o terceiro ano de vigência deste 
PME, com base nas diretrizes curriculares 
nacionais, e na implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
da base nacional comum curricular do ensino 
fundamental e as especificidades 
socioculturais e geopolíticas locais, 
contemplando a identidade cultural e a 
realidade das populações do campo, 
ribeirinhas e das comunidades quilombolas e 
indígenas, assegurada a perspectiva inclusiva; 
 

  

 
 

2.2 
Criar mecanismos para o acompanhamento 
individualizado dos (as) alunos (as) do ensino 
fundamental; 

 
 
 
 
 

 

 

 

2.3 

 
Realizar o acompanhamento e o monitoramento 
do acesso, da permanência e do aproveitamento 
escolar dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, bem como das situações 
de discriminação, preconceitos e violências na 
escola, visando ao estabelecimento de 

  

META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir 

que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 

vigência deste PME. 
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condições adequadas para o sucesso escolar 
dos (as) alunos (as), em colaboração com as 
famílias e com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, adolescência 
e juventude; 

 

 
2.4 

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

  

 

 
2.5 

 
Desenvolver tecnologias pedagógicas que 
combinem, de maneira articulada, a organização 
do tempo e das atividades didáticas entre a 
escola e o ambiente comunitário, considerando 
as especificidades da educação especial, das 
escolas do campo; 

  

 

 
2.6 

 
Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a 
organização flexível do trabalho pedagógico, 
incluindo adequação do calendário escolar de 
acordo com a realidade local, a identidade 
cultural e as condições climáticas da região; 

  

 

 

2.7 

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

  

 

2.8 

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

 

2.9 

 
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; 

  

 

2.10 

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

  

 

2.11 

Promover em regime de colaboração atividades 
de desenvolvimento e estímulo a habilidades 
esportivas nas escolas, interligadas a um plano 
de disseminação do desporto educacional e de 
desenvolvimento esportivo nacional. 

  

2.12 Regulamentar, até o terceiro ano de vigência 
desse PME, em âmbito municipal a Lei nº 
11.769, de 18 de agosto de 2008, que 
determina que a música deve ser conteúdo 
obrigatório em toda a educação básica. 
 

  

2.14 

Desenvolver, em regime de colaboração com 
o Estado, ações para a erradicação gradativa 
das turmas multisseriadas da educação 
básica, conforme a realidade do Município, 
garantindo a qualidade do processo ensino e 
aprendizagem, respeitando o ano de 
escolaridade e a faixa etária do(a) aluno(a); 
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META 3. ENSINO MÉDIO (DE ACORDO COM O PEE) 
 

 

 

 
Nº Estratégia Proposição Justificativa 

 
 

3.1 

Institucionalizar, até o segundo ano de 
vigência deste PEE, as diretrizes estaduais 
para o ensino médio em conformidade com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio (DCNEM), a proposta nacional de 
direitos e objetivos da aprendizagem e 
desenvolvimento, e o plano de 
desenvolvimento do Estado como estratégias 
de atendimento às demandas sociais, 
regionais, históricas,  econômicas, ambientais 
e culturais dos sujeitos e territórios; 

  

3.2 

Revisar, até o terceiro ano de vigência deste 
PEE, o referencial curricular do ensino médio 
tendo como eixo estruturante as dimensões do 
trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, 
bem como as temáticas da diversidade, tendo 
a pesquisa como um dos princípios 
pedagógicos e consolidando em sua estrutura 
componentes eletivos com abordagem 
Interdisciplinar e contextualizada de maneira a 
torná-lo dinâmico, atrativo e coerente com as 
demandas atuais, contemplando a identidade 
cultural e as especificidades da educação 
escolar para a população do campo, 

  

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 PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).  
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comunidades quilombolas e indígenas, 
assegurada a perspectiva inclusiva 

3.3 

Promover a participação de todos os 
professores do ensino médio em programas 
de formação continuada de aperfeiçoamento 
de novas técnicas e metodologias inerentes ao 
ensino médio, contidas nas políticas nacionais 
e/ou estaduais, contemplando as temáticas da 
diversidade, as especificidades da educação 
escolar para a população do campo, 
comunidades indígenas e quilombolas 

  

3.4 

Estabelecer, até o segundo ano de vigência 
deste PEE, um pacto estadual pelo 
fortalecimento do ensino médio entre a 
SEDUC, as instituições de ensino superior, as 
regionais de educação e 100% (cem por 
cento) das unidades de ensino que trabalham 
com este nível de ensino com metas e 
responsabilidades específicas para todos os 
parceiros, objetivando elevar os resultados da 
aprendizagem no ensino médio 

  

3.5 

institucionalizar políticas de incentivos fiscais 
junto ao governo para o desenvolvimento de 
parcerias com órgãos públicos e iniciativa 
privada para a redução, de no mínimo 45 
(quarenta e cinco) minutos, da carga horária 
diária de trabalho do(a) aluno(a) do turno 
noturno, sem prejuízos salariais 

  

3.6 

criar mecanismos (rede) para a busca ativa e 
permanente de jovens de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos de idade que estejam fora da 
escola, em articulação com os municípios, 
órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à adolescência e juventude 

  

 
criar programa de preparação para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), destinado 
a população que está fora da escola, para 
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oportunizar à comunidade a continuidade de 
estudos, em parceria com instituições de 
ensino superior que ofertam licenciaturas e 
outras instituições públicas e privadas 

3.7 

implantar cursos técnicos integrados ao ensino 
médio, considerando estudos de demanda e 
consultas às comunidades envolvidas, a partir 
dos arranjos produtivos locais (territórios 
etnicoraciais e etnoeducacionais), garantindo 
recursos humanos, financeiros e de 
infraestrutura 

  

3.8 

formalizar parceria com o Instituto Federal do 
Tocantins (IFTO) para realização de estudos 
de demanda para a oferta da educação 
profissional técnica de nível médio, no sistema 
estadual de ensino, com a finalidade de 
oferecer vagas a partir da realidade de cada 
região 

  

3.9 

articular junto às instituições de fomento, bolsa 
permanência (moradia, transporte e 
alimentação), visando permanência do(a) 
aluno(a) indígena, quilombola, do campo e 
com deficiência, nos cursos de ensino médio 
integrado, quando ofertado fora do domicílio 
do(a) aluno(a); 
 

  

3.10 

estruturar e fortalecer as parcerias com as 
famílias e com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à adolescência e 
juventude para a realização do 
acompanhamento e monitora-mento do 
acesso e da permanência dos jovens de 
programas de assistência e transferência de 
renda, no ensino médio, quanto à frequência, 
ao aproveitamento escolar e à interação com 
o coletivo, bem como das situações de 
discriminação, preconceitos e violências, 
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práticas irregulares de exploração do trabalho, 
consumo de drogas e gravidez precoce 

3.11 

fomentar, em regime de colaboração com a 
União e municípios, programas de educação e 
de cultura, com qualificação social e 
profissional, para a população urbana e do 
campo, de jovens, de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos de idade e de adultos, que 
estejam fora da escola e com defasagem no 
fluxo escolar 

  

3.12 

redimensionar a oferta de ensino médio nos 
turnos diurno e noturno, bem como a 
distribuição territorial das escolas de ensino 
médio, de forma a atender a toda a demanda, 
de acordo com as necessidades específicas 
dos estudantes 

  

3.13 

desenvolver formas alternativas de oferta do 
ensino médio, garantida a qualidade para 
atender aos filhos e filhas de profissionais que 
se dedicam a atividades de caráter itinerante e 
para estudantes que estão em condição de 
enfermidade e de atendimento hospitalar por 
tempo prolongado 

  

3.14 

implementar políticas de prevenção à evasão 
motivada por preconceitoou quaisquer formas 
de discriminação, criando rede de proteção 
contra formas associadas de exclusão em 
parceria com as instituições de ensino 
superior, órgãos públicos, privados e de 
proteção à adolescência e juventude 

  

3.15 
fomentar a participação dos adolescentes em 
programas, projetos, concursos e cursos das 
áreas tecnológicas e científicas 

  

 

fortalecer o ensino médio, por meio da 
execução, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas de educação para sujeitos 
em situação de privação de liberdade, em 
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regime de colaboração com a União e 
municípios e com instituições públicas e 
privadas 

3.16 

elaborar programa de produção de material 
didático e de desenvolvimento de currículos e 
programas específicos para o ensino médio 
nas comunidades indígenas, incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes aos 
respectivos povos indígenas, observando o 
fortalecimento das práticas socioculturais e da 
língua materna 

  

3.17 

garantir, em regime de colaboração com a 
União e os municípios, o acesso e 
permanência do(a) aluno(a) no ensino médio, 
viabilizando transporte escolar acessível com 
segurança, material escolar, laboratórios 
didáticos e biblioteca informatizada com 
acervo atualizado, visando atender também as 
especificidades das modalidades 

  

3.18 

implementar, programa de fortalecimento do 
ensino médio nas escolas indígenas 
fundamentado na matriz de referência do 
ENEM e da Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) para o aperfeiçoamento do ensino 
utilizando metodologias e processos didáticos 
apropriados com a finalidade  de promover a 
continuidade nos estudos 

  

3.19 

implantar, até o segundo ano de vigência 
deste PEE, as diretrizes referenciais 
curriculares nacionais, de maneira a assegurar 
a formação básica comum e, especialmente 
no ensino me-dio a respeito da diversidade 
cultural e dos valores humanos e em relação 
aos povos indígenas do Tocantins, nos 
currículos do ensino fundamental, em 
consonância com as Leis nos 10.639/2003 e 
11.645/2008 
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META 4.  EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 

 

 

 

 
Nº 

Estratégia Proposição Justificativa 

 
 
 

 
4.1 

 
Garantir a educação bilíngue, em pelo menos 
50% das escolas comuns inclusivas, sendo a 
língua brasileira de sinais – libras como primeira 
língua e na modalidade escrita da língua 
portuguesa como segunda língua, aos 
estudantes surdos e com deficiência auditiva de 
6 (seis) meses a 17 (dezessete) anos, com base 
na legislação vigente; 

  

 
 

4.2 

 
Garantir em pelo menos 50% das escolas 
comuns inclusivas, o intérprete nas salas de aula 
do ensino regular que possuam matrícula de 
alunos com surdez; 

  

 
 
 

4.3 

 
Implantar salas de recursos, de acordo com a 
demanda manifesta, nas escolas regulares e 
centros educacionais infantis garantindo espaço 
físico adequado e professores especializados 
para o atendimento educacional. 

  

META 4: Universalizar, para a população de 6 (seis) meses a 17 (dezessete) anos, o atendimento escolar, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, nas formas complementar e suplementar preferencialmente na própria unidade de ensino, ou em centros de 

atendimentos especializados, públicos ou conveniados. 
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4.4 

 
Garantir a oferta de educação inclusiva e a 
promoção de ações de articulação pedagógica 
entre o ensino regular e o atendimento 
educacional especializado. 

  

 
 
 
 
 
 

4.5 

 
Implantar, até o quinto ano de vigência desse 
PME, sistema informatizado próprio em 100% da 
rede municipal de ensino, tendo em vista o 
controle e a disponibilização de dados entre as 
escolas e SEMED, bem como facilidade de 
disponibilização desses dados para outros 
órgãos e/ou instituições (vagas, matrículas e 
outros) e garantir o registro do quantitativo de 
estudantes matriculados nas unidades de 
educação básica da rede pública municipal, 
APAE e demais instituições que recebem o 
atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar; 

  

 
 
 

4.6 

 
Garantir o atendimento escolar de 06 meses a 03 
anos, nas creches e centros de educação infantil 
inclusivos, na perspectiva de estimulação 
precoce para o desenvolvimento dos estudantes 
público alvo da educação especial; 

  

 
 

 
4.7 

 
Garantir o atendimento escolar na rede municipal 
e estimular a rede privada a ofertar educação 
infantil inclusiva, ao público de 04 (quatro) e 05 
(cinco) anos com deficiências, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 
superdotação; 

  

 
 

 
Assegurar o acesso, permanência e qualidade 
do atendimento dos estudantes público alvo da 
educação especial nas escolas da rede pública 
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4.8 

municipal em tempo parcial ou integral, conforme 
estabelecido em lei, e em parceria com a família, 
a comunidade, os órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, adolescência 
e à juventude, no redimensionamento e na 
execução do projeto político pedagógico das 
escolas; 

 
 
 

4.9 

 
Atender progressivamente com transporte 
escolar acessível ao público alvo do ensino 
especial garantindo o acesso e a frequência 
deste público, tanto às aulas comuns do ensino 
regular quanto ao AEE, na cidade ou no campo; 

  

 
 

4.10 

 
Implementar ações interssetoriais para o 
levantamento e acompanhamento dos alunos 
em idade escolar beneficiários do BPC, para 
garantir o acesso e permanência na escola; 

  

 
 
 

4.11 

 
Estabelecer permanentemente articulação com 
a EJA/qualificação profissional e órgãos ou 
instituições profissionalizantes objetivando a 
inserção dos estudantes público alvo da 
educação especial no mundo do trabalho; 

  

 
 
 

4.12 

 
Garantir o profissional cuidador para 
atendimento dos estudantes com deficiência 
com maior grau de complexidade e limitação na 
autonomia, conforme nota técnica nº 19 de 08 de 
setembro de 2010; 

  

 
 
 

 
Implantar e institucionalizar, no prazo de até 
cinco anos de vigência desse PME, na rede 
municipal de ensino a operacionalização de 
núcleos específicos de apoio pedagógico para 
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4.13 

deficiência visual, auditiva e altas habilidades, 
que ofereçam subsídios, materiais e recursos 
acessíveis, aos sistemas de ensino, suas 
instituições escolares, aos seus educadores e 
alunos público alvo do ensino especial, bem 
como promovam a capacitação em serviço dos 
profissionais em educação e demais recursos 
humanos disponibilizados na comunidade; 

 
 
 

 
 

4.14 

 
Aperfeiçoar o sistema de monitoramento 
institucional e de aprendizagem junto as 
instituições públicas e privadas que prestam 
atendimento aos estudantes público alvo da 
educação especial, aprimorando os mecanismos 
de acompanhamento pedagógico, para torná-los 
instrumentos efetivos de planejamento, 
intervenção administrativa e pedagógica, 
acompanhamento e gestão da política 
educacional da educação especial; 

  

 
 
 
 
 

4.15 

 
Promover políticas públicas através da 
articulação entre órgãos públicos de saúde, 
assistência social e direitos humanos, em 
parceria com as famílias para fins da ampliação 
do conhecimento e garantia dos direitos das 
pessoas com deficiência para o combate às 
situações de discriminação, preconceito e 
violência, com vistas ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso 
educacional; 

  

 
 

 
4.16 

 
Garantir, em parceria com a União, a oferta de 
formação continuada na perspectiva da 
educação inclusiva aos professores do ensino 
comum, do atendimento educacional 
especializado e profissionais de apoio/cuidador;  
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4.17 

 
Assegurar a ampliação de equipes 
multiprofissionais na secretaria de educação, 
como também de profissionais da educação para 
atender a demanda do processo de 
escolarização dos alunos público alvo do ensino 
especial garantindo a oferta de professores de 
AEE. 
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META 5 - ALFABETIZAÇÃO 
 
 

 

 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 
 
 

 
 

5.1 

 
Estruturar os processos pedagógicos de 
alfabetização, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os com as estratégias 
desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 
valorização dos (as) professores (as) 
alfabetizadores e com apoio pedagógico 
específico, a fim de garantir a alfabetização 
plena de todas as crianças; 

  

 
 

 
 
 

5.2 

 

Garantir a aplicação efetiva de instrumentos 
de avaliação nacional periódica e específica 
para aferir a alfabetização das crianças, 
aplicados a cada ano, bem como criar o 
instrumento municipal e estimular as escolas a 
criarem os respectivos instrumentos de 
avaliação e monitoramento, durante todo o 
processo de alfabetização, implementando 
medidas pedagógicas para alfabetizar todos 
os alunos(as) até o final do 3º (terceiro) ano do 
ensino fundamental, em regime de 
colaboração com os municípios. 
X 

  

 
5.3 

Garantir, através a implementação de projetos 
de alfabetização, a utilização de tecnologias 
educacionais para a alfabetização de crianças,  
assegurando a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, bem como o 

  

META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental. 
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acompanhamento dos resultados no sistema de 
ensino; 
X 

 
 

5.4 
Garantir a alfabetização de crianças do campo e 
populações itinerantes, com a produção de 
materiais didáticos específicos; 

  

 
 

5.5 
Apoiar a alfabetização das pessoas com 
deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a alfabetização 
bilíngue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal. 

  

5.6 
Promover, em regime de colaboração com a 
União, a formação inicial e continuada de 
professores para atuar na alfabetização de 
crianças de 6 a 8 anos de idade, com o 
conhecimento de novas tecnologias 
educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras; 
X 
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META 6 - EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL  

 

 

 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 
 
 
 
6.1 

 
Promover, com o apoio da União, a oferta da 
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 alunos na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 
7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo; 

  

 
 

 
6.2 

Instituir, até o final da vigência deste PME, em 
regime de colaboração com a União, programa 
para melhoria da estrutura física das unidades de 
ensino, bem como a construção de 04 (quatro) 
escolas públicas municipais com padrão de 
qualidade que assegurem: 
a) espaços e estruturas físicas/arquitetônicas, 
interagindo com o meio físico, geográfico e 
social, com ambientes articulados e integrados,  
garantindo estruturas físicas equilibradas, 
minimizando os impactos ambientais, sistemas 
de eficiência energética, hidráulica e sanitária, 
considerando o conforto térmico e a iluminação 
natural; 
b) a utilização de tecnologias construtivas e 
adequadas; 
c) mobiliários, equipamentos e utensílios 
adequados, prioritariamente em comunidades 

  

META 6: Implementar gradativamente a educação em tempo integral, em no mínimo, 60% das escolas da rede pública, de 

forma a atender pelo menos, 25% dos alunos da educação básica 
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pobres ou com crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade; 
X 

 
 
 

 
 

6.3 

 
Ampliar e reestruturar, com o apoio da União, as 
escolas públicas, com a instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de 
informática, espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 
banheiros e outros equipamentos, bem como de 
produção de material didático e de formação de 
recursos humanos para a educação em tempo 
integral; 

  

 
 
 

6.4 

 
Fomentar a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos, e equipamentos públicos como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques e cinemas; 

  

 
 
 
 

6.5 

 
Estimular a oferta de atividades voltadas à 
ampliação da jornada escolar de alunos 
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; 

  

 
 
 
 
 

6.6 

Garantir a educação em tempo integral para 
pessoas com deficiência, transtornos globais do  
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, na faixa etária de 06 ( seis ) a 17 
( dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e 
suplementar ofertado em salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas. 
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META 7 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

IDEB 
 

2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental     

Araguaína (2013)  5,4 5,6 5,8 6,1 6,3 

Anos finais do ensino fundamental     

Araguaína (2013) 3,6 4,8 5,1 5,3 5,6 

 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 
 
 

 
 

7.1 

 
Criar e implantar, no decorrer da vigência do 
PME, diretrizes pedagógicas para a educação 
básica respeitando a base nacional comum, com 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada 
ano do ensino fundamental e médio (em sistema 
de colaboração), respeitada a diversidade local; 
 

  

 
 
 
7.2 

 
Realizar processo anual de autoavaliação das 
escolas públicas de educação básica, por meio da 
constituição de instrumentos de avaliação que 
orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

  

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 municipais para o IDEB:  
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destacando-se a elaboração de planejamento 
estratégico, a melhoria contínua da qualidade 
educacional, a formação 
 continuada dos (as) profissionais da educação e 
o aprimoramento da gestão democrática; 
 

 
 

 
7.3 

 
Desenvolver indicadores específicos de avaliação 
da qualidade da educação especial, bem como da 
qualidade da educação bilíngue para surdos até o 
final do quinto ano de execução do plano; 
 

  

 
 
 

 
 

7.4 

 
Orientar as políticas do sistema de ensino, de 
forma a buscar atingir as metas do IDEB, 
diminuindo a diferença entre as escolas com os 
menores índices e a média nacional, garantindo 
equidade da aprendizagem e reduzindo pela 
metade, até o último ano de vigência deste PME, 
as diferenças entre as médias das unidades 
escolares; 
 

  

 
 
 
 

 
7.5 

 
Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os 
resultados pedagógicos dos indicadores do 
sistema nacional de avaliação da educação 
básica e do IDEB, relativos às escolas, 
assegurando a contextualização desses 
resultados, com relação a indicadores sociais 
relevantes, como os de nível socioeconômico das 
famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e 
o acesso público às informações técnicas de 
concepção e operação do sistema de avaliação; 
 

  

 
 
 

 
7.6 

 
Incentivar práticas pedagógicas inovadoras que 
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, com 

  



26 

 

preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o 
acompanhamento dos resultados no sistema de 
ensino; 
 

 
 
 

 
 

7.7 

 
Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) 
estudantes da educação do campo, mediante 
renovação e padronização integral da frota de 
veículos, de acordo com especificações definidas 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia - INMETRO, e financiamento 
compartilhado, com participação do Estado e do 
Município proporcional às necessidades locais, 
visando a reduzir a evasão escolar e o tempo 
médio de deslocamento a partir de cada situação; 
 

  

7.8 Universalizar, até o quinto ano de vigência deste 
PME, o acesso à rede mundial de computadores 
em banda larga de alta velocidade e triplicar, até 
o final da década, a relação computador/aluno (a) 
nas escolas da rede pública de educação básica, 
promovendo a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação e da comunicação; 
 

  

 
 
 
7.9 

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

  

 
 
 
7.10 

Assegurar progressivamente a todas as escolas 
públicas de educação básica o acesso, 
abastecimento de água tratada, esgotamento 
sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir 
o acesso dos alunos a espaços para a prática 
esportiva, a bens culturais e artísticos e a 
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equipamentos e laboratórios de ciências e, em 
cada unidade escolar, garantir a acessibilidade às 
pessoas com deficiência; 
 

 
 
7.11 

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

  

 
 
 

 
 

7.12 

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

  

 
 
7.13 

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

  

 
 
 
 
 
7.14 

 
Garantir, nos currículos escolares, conteúdos 
sobre a história e as culturas afro-brasileira e 
indígenas e implementar ações educacionais, nos 
termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, 
assegurando-se a implementação das 
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respectivas diretrizes curriculares municipais, por 
meio de ações colaborativas com o fórum 
municipal de educação, conselhos escolares, 
equipes pedagógicas e a sociedade civil; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.15 

 
Consolidar a educação escolar no campo de 
populações tradicionais e populações itinerantes, 
respeitando a articulação entre os ambientes 
escolares e comunitários e garantindo: o 
desenvolvimento sustentável e preservação da 
identidade cultural; a participação da comunidade 
na definição do modelo de organização 
pedagógica e de gestão das instituições, 
consideradas as práticas socioculturais e as 
formas particulares de organização do tempo; a 
reestruturação e a aquisição de equipamentos; a 
oferta de programa para a formação inicial e 
continuada de profissionais da educação; e o 
atendimento em educação especial; 
 

  

 
 
 
7.16 

 
Desenvolver currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar para as 
escolas do campo, incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às respectivas 
comunidades e considerando o fortalecimento 
das práticas socioculturais, produzindo e 
disponibilizando materiais didáticos específicos, 
inclusive para os alunos com deficiência; 
 

  

 
 
 
 
 
7.17 

 
Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, 
articulando a educação formal com experiências 
de educação popular e cidadã, com os propósitos 
de que a educação seja assumida como 
responsabilidade de todos e de ampliar o controle 
social (conselhos de fiscalização e 

  



29 

 

acompanhamento do município) sobre o 
cumprimento das políticas públicas educacionais; 
 

 
 
 
7.18 

 
Promover a articulação dos programas da área da 
educação, de âmbito municipal, estadual e 
federal, com os de outras áreas, como saúde, 
trabalho e emprego, assistência social, esporte e 
cultura, possibilitando a criação de rede de apoio 
integral às famílias, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional; 
 

  

 
 
 
7.19 

 
Articular com os órgãos responsáveis pelas áreas 
da saúde e da educação, o atendimento aos 
estudantes da rede escolar pública de educação 
básica por meio de ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde; 
 

  

 
 
 
7.20 

 
Estabelecer ações efetivas especificamente 
voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 
atendimento à saúde e à integridade física, 
mental e emocional dos profissionais da 
educação, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional; 
 

  

 
 
 

7.21 

 
Criar, até o terceiro ano de vigência desse PME, 
sistema municipal de avaliação, em articulação 
com o sistema nacional de avaliação, para 
orientar as políticas públicas e as práticas 
pedagógicas, com o fornecimento das 
informações às escolas e à sociedade; 
 

  

 
 
 

 
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 
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7.22 

professores, bibliotecários e agentes da 
comunidade para atuar como mediadores da 
leitura, de acordo com a especificidade das 
diferentes etapas do desenvolvimento e da 
aprendizagem; 
 

7.23  
Implantar, progressivamente, em todas a 
unidades de ensino da Rede Municipal, 
bibliotecas escolares com estrutura e acervos 
adequados às necessidades. 
 

  

 
 

7.24 

 
Promover a regulação, em âmbito municipal, da 
oferta da educação básica pela iniciativa privada, 
de forma a garantir a qualidade e o cumprimento 
da função social da educação; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
7.25 

 
Estabelecer políticas de estímulo às escolas que 
melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a 
valorizar o mérito do corpo docente, da direção e 
da comunidade escolar. 
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META 8 – ATENDIMENTO ÀS MINORIAS 

 

 

 

 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 
 
 
 
 
 

8.1 

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

  

 
 

 
 

8.2 

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

  

 
 

8.3 
Criar e garantir acesso gratuito a exames de 
certificação da conclusão do ensino 
fundamental; 

  

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 e dos 25% (vinte e cinco por 
cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 
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8.4 

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

  

 
 
 
 
 

8.5 

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

  

 
 
 

8.6 

Promover busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais 
considerados, em parceria com as áreas de 
assistência social, saúde e proteção à juventude. 
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META 9 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

 

 

 

 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 
 
 

9.1 

 
Assegurar a oferta gratuita da educação de 
jovens e adultos a todos os que não tiveram 
acesso à educação básica na idade própria; 
 

  

9.2 Implementar, em regime de colaboração com 
a União e o estado, ações de mobilização e 
desenvolvimento da alfabetização de jovens e 
adultos com garantia de continuidade da 
escolarização 
 

  

 
9.3 

 
Diagnosticar a demanda de jovens, adultos e 
idosos, não alfabetizados ou que não concluíram 
o Ensino Fundamental e não estão 
matriculados na rede pública de ensino ou em 
quaisquer outras instituições de educação 
básica, identificando suas necessidades e 

  

META 9: Elevar, em regime de colaboração com o Estado, a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos de idade 

ou mais de 91,4% (noventa e um inteiros e quatro décimos por cento) para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por 

cento) até 2021, e até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto  e reduzir em pelo menos 50% (cinquenta 

por cento) o índice de analfabetismo funcional dos alunos dessa etapa de ensino e proporcionar sua iniciação a Qualificação 

Profissional. 
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planejando ações que as atendam dentro dos 
padrões de qualidade; 
 

 
 
 
 

9.4 

 
Estabelecer convênios com as esferas 
governamentais, públicas e privadas com vistas 
a garantir a funcionalidade de programas e 
projetos que objetivam a ampliação das vagas, a 
melhor qualidade do ensino e o atendimento as 
especificidades na Educação de Jovens e 
Adultos; 
 

  

 
 

9.5 

 
Garantir a preparação para o mundo do trabalho 
de no mínimo 80% dos estudantes da Educação 
de Jovens e Adultos; 
 

  

 
 
 

9.6 

 
Estabelecer proposta curricular da Educação de 
Jovens e Adultos, com foco na formação dos 
estudantes, com vistas à preparação para o 
mundo do trabalho, estabelecendo inter-relação 
entre teoria e prática nos eixos das ciências, do 
trabalho, da tecnologia e da cultura e da 
cidadania; 
 

  

 
 
 

9.7 

 
Apoiar técnica e financeiramente projetos 
inovadores na Educação de Jovens e Adultos 
que visem ao desenvolvimento de modelos 
adequados às necessidades específicas desses 
alunos; 
 

  

 
9.8 

 
Executar ações de atendimento ao estudante da 
educação de jovens e adultos por meio de  
programas suplementares de transporte, 
alimentação e saúde, inclusive atendimento 
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oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, 
em articulação com a área da saúde; 
 

9.9 Estabelecer mecanismos e incentivos que 
integrem os segmentos empregadores, 
públicos e privados, e os sistemas de ensino, 
para promover a compatibilização da jornada 
de trabalho dos(as) empregados(as) com a 
oferta das ações de alfabetização e de 
educação de jovens e adultos; 
 

  

9.10 Considerar, nas políticas públicas de jovens e 
adultos, as necessidades dos idosos, com 
vistas à promoção de políticas de erradicação 
do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 
educacionais e atividades recreativas, 
culturais e esportivas, à implementação de 
programas de valorização e compartilhamento 
dos conhecimentos e experiência dos idosos e 
à inclusão dos temas do envelhecimento e da 
velhice nas escolas. 
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META 10 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 
 

10.1 
 

Fomentar a integração da educação de jovens 
e adultos com a educação profissional, por 
meio de cursos de iniciação a qualificação 
profissional, para o público da educação de 
jovens e adultos e considerando as 
especificidades das populações itinerantes e 
do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas. 
 

  

 
 

10.2 

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

  

 
 

10.3 

 
Estimular a diversificação curricular da educação 
de jovens e adultos, articulando a formação 
básica e a preparação para o mundo do trabalho 
e estabelecendo inter-relações entre teoria e 
prática, nos eixos da ciência, do  
trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, 
de forma a organizar o tempo e o espaço 

  

META 10: Oferecer no mínimo 60% (sessenta por cento) das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, na forma integrada à 

Educação Profissional, nos Ensinos Fundamental e Médio. 
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pedagógicos adequados às características 
desses alunos; 
 

 
 
 

10.4 

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

  

 
 
 
 

10.5 

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

  

10.6 Implantar, em regime de colaboração com a 
União e o Estado, até o quinto ano de vigência 
desse PME, Núcleo de Qualificação Profissional 
com vistas a formação Profissional dos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos da rede pública. 
 

  

10.7  
Promover, em regime de colaboração com o 
Estado, expansão da oferta de educação de 
jovens e adultos articulada à educação 
profissional, de modo a atender às pessoas 
privadas de liberdade nos estabelecimentos 
penais, assegurando-se formação específica 
dos professores. 
 

  

10.8  
Fortalecer a educação em prisões, em regime 
de colaboração com o Estado, instituições 
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públicas e privadas, para assegurar a 
execução do ensino com qualidade e 
segurança, bem como a avaliação como forma 
de ingresso e a garantia da continuidade dos 
estudos para os sujeitos em situação de 
privação de liberdade; 
X 
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META 11 – Educação Profissional – Ensino Médio (De acordo com o PEE) 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

11.1 

Expandir a matrícula da educação profissional 
técnica de nível médio, nas escolas públicas 
estaduais, nas formas integrada, concomitante e 
subsequente, conforme demanda identificada, 
considerando a ordenação territorial da 
cidadania, vinculada aos arranjos produtivos 
sociais e culturais, locais e regionais, bem como 
a interiorização da educação profissional; 

  

11.2 

 
Oferecer cursos de educação profissional 
técnica de nível médio e de cursos de formação 
inicial e continuada, na forma presencial, semi 
presencial e a distância, com a finalidade de 
ampliar a oferta e democratizar o acesso e 
permanência à educação profissional pública e 
gratuita, assegurado padrão de qualidade;  

  

META 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 
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11.3 

 
Implantar, em parceria com o setor produtivo 
público e privado, políticas/ ações que 
possibilitem aos egressos dos cursos técnicos a 
inserção no mundo do trabalho; 

  

11.4 

 
Fomentar, em parceria com órgãos 
governamentais e não governamentais, a 
expansão de campo de estágio na educação 
profissional técnica de nível médio, preservando-
se seu caráter pedagógico, integrado ao 
itinerário formativo do estudante, visando à 
formação de qualificações próprias da atividade 
profissional, à contextualização curricular e ao 
desenvolvimento da juventude; 
 

  

11.5 

Implantar, em regime de colaboração com a 
União, até o segundo ano de vigência do PEE, 
programa de reconhecimento de saberes 
adquiridos em processos formais e não formais 
de ensino e aprendizagem, para fins de 
certificação profissional em nível técnico; 
 

  

11.6 

Institucionalizar sistema de avaliação da 
qualidade da educação profissional técnica de 
nível médio das escolas estaduais públicas e 
privadas; 
 

  

11.7 

Garantir a oferta do ensino médio integrado à 
educação profissional gratuito para a população 
do campo, comunidades indígenas, quilombolas 
e as pessoas privadas de liberdade, levando em 
conta as peculiaridades e potencialidades desta 
população; 
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11.8 

 
Garantir o acesso e permanência às pessoas 
com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação a educação 
profissional técnica de nível médio; 
 

  

11.9 

Elevar, em parceria com o Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins 
(IFTO), gradualmente a taxa de conclusão média 
dos cursos técnicos de nível médio da educação 
profissional da rede de ensino a  90% (noventa 
por cento) e elevar, os cursos presenciais, a 
relação de alunos(as) por professor(a) para 20 
(vinte), até o final da vigência do PEE; 

  

11.10 

 
Garantir, em regime de colaboração com a 
união, que todos os estudantes das escolas de 
educação profissional, pertencentes ao sistema 
estadual de ensino, estejam inseridos no 
sistema nacional de informação profissional, 
articulando a oferta de formação das instituições 
especializadas em educação profissional aos 
dados do mercado de trabalho e às consultas 
promovidas em entidades empresariais e de 
trabalhadores; 

  

11.11 

 
Criar, até o primeiro ano de vigência deste PEE, 
cadastro de reserva de profissionais das áreas 
específicas da educação profissional, por meio 
de processo seletivo, para atuar na docência; 
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META 12 – EDUCAÇÃO SUPERIOR (DE ACORDO COM O PEE) 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

12.1 Aprimorar, em regime de colaboração com 
município, a capacidade instalada da estrutura 
física e de recursos humanos das instituições 
de ensino superior públicas, pertencentes ao 
sistema estadual, mediante ações planejadas 
e coordenadas, de forma a ampliar e 
interiorizar o acesso à graduação 

  

12.2 elevar gradualmente a taxa de conclusão 
média dos cursos de graduação presenciais 
nas instituições públicas pertencentes ao 
sistema estadual para 90% (noventa por 
cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas 
em cursos noturnos e elevar a relação de 
estudantes por professor(a) para 18 (dezoito), 
mediante estratégias de aproveitamento de 
créditos e inovações acadêmicas que 
valorizem a aquisição de competências de 
nível superior 

  

12.3 implementar, em regime de colaboração com 
a União, políticas de inclusão e de assistência 
estudantil dirigidas aos(às) alunos(as) de 

  

META 12:  elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% 

(trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 
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instituições públicas, bolsistas de instituições 
privadas de educação superior e beneficiários 
do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 
de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, na educação superior, de modo a 
reduzir as desigualdades étnico-raciais e 
ampliar as taxas de acesso e permanência na 
educação superior de estudantes egressos da 
escola pública, afro-descendentes, população 
do campo, comunidades indígenas e 
quilombolas e de alunos(as) com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, de forma a 
apoiar seu sucesso acadêmico 

12.4 implementar o financiamento estudantil, no 
âmbito estadual, com a constituição de fundo 
garantidor do financiamento 

  

12.5 assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
total de créditos curriculares exigidos para a 
graduação em programas e projetos de 
extensão universitária, orientando sua ação, 
prioritáriamente, para áreas de grande 
pertinência social 

  

12.6 desenvolver  em parceria com instituições 
públicas e privadas, programa para a oferta de 
estágio como parte da formação na educação 
superior 

  

12.7 ampliar a participação proporcional de grupos 
historicamente desfavorecidos na educação 
superior, inclusive mediante a adoção de 
políticas afirmativas, na forma da lei 

  

12.8 fomentar, junto às instituições de ensino 
superior, até o quarto ano de vigência deste 
PEE, projetos específicos para a oferta da 
educação superior para os privados de 
liberdade 
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12.9 assegurar condições de acessibilidade nas 
instituições de educação superior, na forma da 
legislação 

  

12.10 fomentar estudos e pesquisas, em regime de 
colaboração com a União, que analisem a 
necessidade de articulação entre formação, 
currículo, pesquisa e mundo do trabalho, 
considerando as necessidades econômicas, 
sociais e culturais do Estado 

  

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

  

12.12 institucionalizar, programa de composição de 
acervo digital de referências bibliográficas e 
audiovisuais para os cursos de graduação, 
assegurada a acessibilidade às pessoas com 
deficiência 

  

12.13 fortalecer, em regime de colaboração com a 
União, processos seletivos nacionais, 
estaduais e municipais para acesso à 
educação superior como forma de superar 
exames vestibulares isolados 

  

12.14 estimular mecanismos para ocupar as vagas 
ociosas em cada período letivo na educação 
superior pública 

  

12.15 estimular a expansão e reestruturação das 
instituições de educação superior estaduais e 
municipais cujo ensino seja gratuito, por meio 
de apoio técnico e financeiro do governo 
federal, mediante termo de adesão a 
programa de reestruturação, na forma de 
regulamento, que considere a sua 
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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 

12.16 Reestruturar com ênfase na melhoria de 
prazos dos atos autorizativos e qualidade da 
decisão, no prazo de 2 (dois) anos, os 
procedimentos adotados na área de 
avaliação, regulação e supervisão, em relação 
aos processos de autorização de cursos e 
instituições, de reconhecimento ou renovação 
de reconhecimento de cursos superiores e de 
credenciamento ou recredenciamento de 
instituições, no âmbito do Sistema Estadual de 
Educação 
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META 13 – EDUCAÇÃO SUPERIOR II (DE ACORDO COM O PEE) 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 
 
 
 

13.1 

Aperfeiçoar o Sistema de Avaliação da 
Educação Superior (SIAES), de que trata o 
Decreto Estadual nº 4.028, de 14 de abril de 
2010, fortalecendo as ações de avaliação, 
regulação e supervisão 

  

13.2 

induzir processo contínuo de auto-avaliação 
das instituições de educação superior, 
fortalecendo a participação das comissões 
próprias de avaliação, bem como a aplicação 
de instrumentos de avaliação que orientem as 
dimensões a serem fortalecidas, destacando-
se a qualificação e a dedicação do corpo 
docente 

  

13.3 

promover, em regime de colaboração com a 
União, a melhoria da qualidade dos cursos de 
pedagogia e licenciaturas, por meio da 
aplicação de instrumento de avaliação 
aprovado pelo CEE,  integrando-os às 
demandas e necessidades das redes de 
educação básica, de modo a permitir aos 
graduandos a aquisição das qualificações 

  

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. 

ferecer  
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necessárias a conduzir o processo 
pedagógico de seus futuros estudantes, 
combinando formação geral e específica com 
a prática didática, além da educação para as 
relações étnico-raciais, educação em direitos 
humanos, educação ambiental, a diversidade 
e as necessidades das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação 

13.4 

elevar o padrão de qualidade das instituições 
de ensino superior, direcionando sua 
atividade, de modo que realizem, 
efetivamente, pesquisa institucionalizada, 
articulada a programas de pós-graduação 
stricto sensu 

  

13.5 elevar, gradualmente, a taxa de conclusão 
média dos cursos de graduação presenciais, 
nas instituições de ensino superior públicas 
estaduais, de modo a atingir 90% (noventa por 
cento) em 2020, e fomentar a melhoria dos 
resultados de aprendizagem, de modo que: 

a) em 5 (cinco) anos, pelo menos, 60% 
(sessenta por cento) dos estudantes 
apresentem desempenho positivo igual 
ou superior a 60% (sessenta por cento) 
no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE); 

b) no último ano de vigência deste PEE, 
pelo menos, 75% (setenta e cinco por 
cento) dos(as) alunos(as) obtenham 
desempenho positivo igual ou superior 
a 75% (setenta e cinco por cento) 
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ENADE, em cada área de formação 
profissional 

13.6 estimular as instituições de ensino superior a 
oferecer a formação inicial e continuada dos 
profissionais técnico administrativos da 
educação superior 

  

13.7 fomentar, em colaboração com as instituições 
de ensino superior do Estado do Tocantins, a 
oferta de cursos e programas especiais para 
assegurar formação específica e/ou em 
licenciatura intercultural e/ou pedagogia, com 
formação em serviço 

  

13.8 elaborar mecanismos que possam fortalecer e 
ampliar as parcerias da SEDUC com 
instituições de ensino superior que já ofertam 
pós-graduação aos profissionais indígenas em 
programas de pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

 

META 14 – EDUCAÇÃO SUPERIOR III (DE ACORDO COM O PEE) 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 
 
 

14.1 
Criar um programa de oferta de bolsas para 
alunos(as) da pós-graduação stricto sensu por 
meio das agências oficiais de fomento 

  

 
 
 

14.2 

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 

  

 
 

14.3 
expandir, em regime de colaboração com a 
União, a oferta de cursos de pós-graduação 
stricto sensu, utilizando inclusive 
metodologias, recursos e tecnologias de 
educação a distância 

  

 
 

14.4 
implementar ações para reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e regionais e 
para favorecer o acesso das populações do 
campo e das comunidades indígenas e 

  

META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual 

de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 
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quilombolas a programas de mestrado e 
doutorado 

 
 
 

14.5 

ampliar a oferta vagas em programas de pós-
graduação stricto sensu, especialmente de 
doutorado, nos novos campi abertos em 
decorrência dos programas de expansão e 
interiorização das instituições superiores 
públicas 

  

 
 

14.6 
manter e expandir programa de acervo digital 
de referências bibliográficas para os cursos de 
pós-graduação, assegurada a acessibilidade 
às pessoas com deficiência 

  

 
 
 

14.7 

ampliar e promover o intercâmbio científico e 
tecnológico, estadual, nacional e 
internacional, entre as instituições de ensino 
superior, pesquisa e extensão 

  

 
 
 

14.8 

fomentar, em regime de colaboração com a 
União, o investimento em pesquisas com foco 
em desenvolvimento e estímulo à inovação, 
bem como incrementar a formação de 
recursos humanos para a inovação 
tecnológica, de modo a buscar o aumento da 
competitividade das empresas de base 
tecnológica 
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META 15 – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

15.1 

Articular, acompanhar e divulgar a oferta de 
cursos de formação inicial docente, constituindo 
banco de dados e informações de cursos 
ofertados/concluídos de formação inicial que 
atendam as demandas locais (município), por 
instituições públicas credenciadas, nas 
modalidades presencial e a distância, visando a 
redução satisfatória das referidas demandas; 

  

15.2 

Elaborar, anualmente, o plano estratégico de 
formação docente com base nas demandas 
identificadas e na pactuação de ofertas e vagas 
junto às instituições de ensino superior 
credenciadas, nas modalidades presencial e a 
distância; 

  

15.3 

Firmar parcerias com as Instituições de Ensino 
Superior - IES para proporcionar aos docentes a 
formação em nível superior, em curso de 
licenciatura; 

  

15.4 
Implantar programa de iniciação à docência a 
estudantes matriculados em cursos de 
licenciaturas, a fim de aprimorar formação de 

  

META 15: Garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado, no prazo de um ano de vigência deste PME, política de 

formação e valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da rede pública de ensino possuam 
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  
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profissionais para atuar no magistério da 
educação básica; 

15.5 

Divulgar a oferta e as matrículas em cursos de 
formação inicial e continuada disponibilizados 
via plataforma eletrônica, efetivando a validação 
dos docentes inscritos; 

  

15.6 

Assegurar formação específica de profissionais 
da educação da rede municipal de ensino que 
atuam em escolas do campo e na educação 
especial; 

  

15.7 

Implementar, em parceria com o Estado, 
políticas de formação específica aos docentes 
com formação de nível médio na modalidade 
normal, não licenciados ou licenciados em área 
diversa da de atuação docente, em efetivo 
exercício; 

  

15.8 

Fomentar a participação em cursos técnicos de 
nível médio e tecnológicos de nível superior 
destinados à formação, nas respectivas áreas de 
atuação, dos profissionais da educação de 
outros segmentos que não as do magistério; 

  

15.9 

Implantar, no prazo de 02(dois) anos de vigência 
deste plano, política municipal de formação 
continuada para os profissionais da educação de 
outros segmentos que não os do magistério, 
construída em regime de colaboração com a 
União e o Estado; 
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META 16 – FORMAÇÃO CONTINUADA 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

16.1 

Realizar planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação 
continuada junto às instituições públicas de 
ensino; 

  

16.2 

Garantir política de formação de professores da 
educação básica, definindo diretrizes, áreas 
prioritárias, instituições formadoras e processos 
de certificação das atividades formativas; 

  

16.3 
Garantir recursos materiais, financeiros e 
humanos para efetivar a política de formação 
continuada na rede pública de ensino; 

  

16.4 

Garantir formação continuada aos profissionais 
da educação de outros segmentos que não os 
do magistério em parceria com as IES, com o 
Estado e com as instituições especializadas em 
educação profissional; 

  

META 16:  Formar, em regime de colaboração com a União e o Estado, em nível de pós-graduação, 70% (setenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste plano, e garantir a todos os profissionais da educação 
da rede pública de ensino formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualização do sistema de ensino. 
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16.5 
Assegurar cursos de pós-graduação latu sensu 
(especialização) aos docentes em parceria com 
as IES; 

  

16.6 

Estabelecer estudos e pesquisas, em parceria 
com a universidade, que comparem a avaliação 
de desempenho dos professores e profissionais 
da educação, com os índices de desempenho da 
educação básica estadual, tendo por finalidade 
nortear o processo de formação, que vise a 
melhoria da prática pedagógica, combinado ao 
impacto da aprendizagem dos(as) alunos(as); 

  

16.7 

Estabelecer parcerias com as IES visando 
fomentar cursos de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) para os docentes da 
rede pública; 

  

16.8 

Realizar anualmente o Fórum Municipal de 

Educação, visando promover a participação da 

sociedade na formulação, no acompanhamento 

e na avaliação da política pública de educação 

municipal; 

  
 

  

 
16.9 

Realizar anualmente o Fórum Municipal de 

Educação, visando promover a participação da 

sociedade na formulação, no acompanhamento 

e na avaliação da política pública de educação 

municipal; 

  

 
16.10 

Fortalecer a formação dos professores das 
escolas públicas de educação básica, por meio 
da instituição de programa municipal de 
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disponibilização de recursos para acesso a bens 
culturais pelo magistério público; 

16.11 

Ampliar, a partir da implantação deste PME, o 
atendimento a programas de capacitação em 
gestão educacional e áreas afins, visando 
garantir o processo de democratização e 
qualidade da educação dos profissionais em 
função não docente atuantes no espaço escolar. 
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META 17 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

17.1 

Aperfeiçoar o plano de Carreira para os 
profissionais do magistério da rede pública do 
município, observados os critérios estabelecidos 
na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com 
implantação gradual do cumprimento da jornada 
de trabalho em um único estabelecimento 
escolar; 

  

17.2 

Mapear, em parceria com órgãos competentes, 
o cenário anual das principais patologias que 
afetam a profissão docente e demais 
profissionais da educação, com a finalidade de 
promover programas/projetos/ações de 
prevenção à saúde e melhores condições de 
trabalho. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

META 17: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PME. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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META 18 – PLANO DE CARREIRA 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

18.1 

Estruturar as redes públicas de educação básica 
de modo que, até o quinto ano de vigência deste 
PME, 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; 

  

18.2 

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

  

META 18: Assegurar o aperfeiçoamento do plano de Carreira para os profissionais da educação básica municipal e tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 
Federal. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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18.3 

Incluir, no plano de Carreira dos profissionais da 
educação do Município, licenças remuneradas e 
incentivos para qualificação profissional, 
inclusive em nível de pós-graduação stricto 
sensu; 

  

18.4 

Considerar as especificidades socioculturais das 
escolas do campo no provimento de cargos 
efetivos para essas escolas; 

  

18.5 

Estimular a existência de comissões 
permanentes de profissionais da educação do 
sistema municipal de ensino, para subsidiar os 
órgãos competentes na reestruturação e 
implementação do plano de Carreira. 
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META 19 – GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

19.1 

Regulamentar legislação específica,  no 
âmbito do Município, para a seleção e 
nomeação de diretor(a) de unidade escolar 
que considere critérios técnicos de  mérito e 
desempenho e a participação da comunidade  
escolar, garantindo que todas as escolas e 
CEI’s públicas municipais estejam inseridas 
neste processo, levando em consideração as 
especificidades locais e regionais da 
população do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas e o princípio da 
gestão democrática, assegurando recursos 
financeiros, para a execução do processo de 
seleção, formação, acompanhamento e 
avaliação do desempenho dos(as) 
diretores(as) de unidade de ensino; 

  

19.2 

Ampliar os programas de apoio e formação aos 
conselheiros dos conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, 
dos conselhos de alimentação escolar, dos 
conselhos regionais e de outros e aos 
representantes educacionais em demais 
conselhos de acompanhamento de políticas 
públicas, garantindo a esses colegiados 
recursos financeiros, espaço físico adequado, 

  

META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, 

associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico no âmbito municipal, estadual e federal para tanto.  
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equipamentos e meios de transporte para visitas 
à rede escolar, com vistas ao bom desempenho 
de suas funções; 

19.3 

Manter o Fórum Municipal de Educação, com o 
intuito de coordenar as conferências municipais, 
bem como efetuar o acompanhamento da 
execução deste PME; 

  

19.4 

Estimular a constituição e o fortalecimento de 
grêmios estudantis e associações de pais, 
assegurando-se-lhes, inclusive, espaços 
adequados e condições de funcionamento nas 
escolas e fomentando a sua articulação orgânica 
com os conselhos escolares, por meio das 
respectivas representações; 

  

19.5 

Estimular o fortalecimento de conselhos 
escolares e 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; 

  

19.6 

Estimular a participação e a consulta de 
profissionais da educação, alunos e seus 
familiares na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos de 
gestão escolar e regimentos escolares, 
assegurando a participação dos pais na 
avaliação de docentes e gestores escolares; 
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19.7 

Favorecer processos de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino; 
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META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Nº Estratégia Proposição Justificativa 

20.1 

Garantir fontes de financiamento permanentes e 
sustentáveis para todos os níveis, etapas e 
modalidades da educação básica, observando-
se as políticas de colaboração entre os entes 
federados, em especial as decorrentes do art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que tratam da 
capacidade de atendimento e do esforço fiscal 
de cada ente federado, com vistas a atender 
suas demandas educacionais à luz do padrão de 
qualidade nacional; 

  

20.2 

Garantir a transferência de recursos financeiros 
para as unidades de ensino públicas municipais 
da educação básica, por meio do programa de 
Autonomia Financeira, possibilitando autonomia 
pedagógica, administrativa e financeira. 

  

20.3 

Assegurar a participação da comunidade escolar 
e local, em especial as associações de apoio às 
escolas e grêmios estudantis das unidades de 
ensino, no acompanhamento, controle e 
fiscalização de todos os recursos financeiros 

  

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art75%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art75%C2%A71
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destinados à escola, a fim de fortalecer a gestão 
democrática 

20.5 

Destinar, em regime de colaboração com a 
União, à manutenção e desenvolvimento do 
ensino, em acréscimo aos recursos vinculados, 
nos termos do art. 212 da Constituição Federal, 
na forma da lei específica, a parcela da 
participação no resultado ou da compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural e outros recursos, como a exploração 
mineral e royalties das usinas hidrelétricas, com 
a finalidade de cumprimento da meta prevista no 
inciso VI do caput do art. 214 da Constituição 
Federal. 

  

20.6 

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

  

20.7 
Implementar, no âmbito municipal, o Custo 
Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o 
financiamento da educação de todas etapas e 
modalidades da educação básica, a partir do 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
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cálculo e do acompanhamento regular dos 
indicadores de gastos educacionais com 
investimentos em qualificação e remuneração do 
pessoal docente e dos demais profissionais da 
educação pública, em aquisição, manutenção, 
construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino e em 
aquisição de material didático-escolar, 
alimentação e transporte escolar; 

20.8 

No prazo de 2 (dois) anos da vigência deste 
PEE, será implantado, no âmbito municipal, o 
Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), 
referenciado no conjunto de padrões 
estabelecidos na legislação educacional e cujo 
financiamento será calculado com base nos 
respectivos insumos indispensáveis ao processo 
de ensino e aprendizagem e progressivamente 
ajustado até a implantação plena do CAQ 

  

20.9 

Acompanhar, na forma da lei, a 
complementação de recursos financeiros pela 
União às escolas e municipais que não 
conseguirem atingir o valor do CAQi e, 
posteriormente, do CAQ 

 
 

 

 

 

20.10 

Cumprir a Lei de Responsabilidade Educacional, 
assegurando padrão de qualidade na educação 
básica, na rede pública de ensino, aferida pelo 
processo de metas de qualidade aferidas por 
institutos oficiais de avaliação educacionais; 
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20.12 

Implantar, em regime de colaboração com a 
União, 1 (um) centro de formação para os 
profissionais da educação, de modo a garantir 
formação inicial e continuada, conforme 
demanda mapeada, atendendo as 
especificidades, diversidade e o sistema 
educacional inclusivo da educação básica 

  

 
 
 
 
 

“Nunca é tarde para recomeçar... O passado jamais voltará, 
mas poderemos sonhar o presente e construir o futuro melhor 
que antes, seja em que aspecto for” (JBFL/SEMED) 

 


