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PARAIBA,nousodesuasatribuig6eslegals,conferidasPelaCFpe''a.Lot:i€€`il_a

'„J',unicipaLeemcoiisonanciacomaLeiFederalN°13005/2014-\F`r.=)~P'iau-

t\acior,a\daEducac,\aofazsaberqueaCamaraMunicipa`aprovouer3',f`=E'c'~r€

segu`i.:it`eL`3i..

\r[    19   E   aprovado   o   Plano   Municipal   de   Educagao   -PME    coni   \Ji,rui=.rc,c    :cr   1  .

(`:iez)   ar\os,   a   contar  da   publicagao  desta   Lei    na  forms   do   A`nexo,   c:I,-`       is-`r`s   .,c

:iirr`pHiiieiitociodispostonoart214daCons+iltuigaoFec!era'i

r`r..  £3   Sac  d\retrizes  nac`,onais  e  tanibem  deste  PME

I  -erraai,cagao  do  analfa`Detismo,

H  -universa`l',zagao  do  atendiniento  esco`ar,

Hl  -superagao  das  desigualdades  ec}ucacionais    coni  eiifase  ,iLi  'r,r   „,   : `'      `  I

cic!aciaiiiaenaeirac!icagaodetodasasformasdediscrii"nagao,

l\V  -nie`!n(]r'ia  da  a,u£:tlidade  d;i  .3duca?,ao

V   -foiH`Iag€lo   para   o  trabalho   e   para   a   c\daclama    com   €nfase   ,,"   \  ~`  ;I  :s

moral,s e  eticos eiii  que  se  funclamenta a  sociedade

V\-proiiiogaodopHncipiodagestaodemocraticaciaeaiicagaG)`-„~':.

\"-proiiiosaohumaii{stica,cientifica,cu`tura\etecno`6gicaQc:I:o`

\WH    -   estabe\ecimento   de    meta   cie    aplicagao   de    rec'ursos    `L-"  "    `;  t

educagao     coiiio     propotgao     do     Prodiito     lnterno     Bruto     -PIB      qlji~|     ci3,eg.I=

Ei,tencjimentLoasnecessidaaesdeexpansao,compadraodequalidadeei^~q"c;e
-.` J` ,,.. ` ~
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!X  -\7alonzagao  dos  (as)  profissionais  da  educagao

X  -promogao  dos  principios  clo  i-espeito  aos  direitos  liumanos`  i  c)r  ,=J  : :``;:`:  :--.

a  sustentab;,lidade  socioambiental.

Art.  39   As  metas  previstas  nesta  Lei  serao  ciumpridas  no  prazo  de  vigenci€`  deste

P:\/!E     c}esde    que    nao    haja    prazo    inferior    definido    para    metas    e    estr::i:e;j',fis

esDecif.ices

Art:+.    4-°-As    metas    pre\Jistas    nesta    Lei    deverao    ter    coiiio    reT'€.rencic:    €     ``€``:L<,'iLs;

Nacionati   por  Arr,os{ra   de   Domicilios   -   PNAD    o   censo   c!eniografico   e   os   c`eiis3s

riacionais  cja  educagao  basica  mais  atualizados,   aispoi\{veis  iia  da+ia  c]ja  p'„  I,ca:-`::.i`

c!esta  Lei.

ia'`{.   5£A   execugao   do   PME   e   o   cumpr',mento   de   s'.ias   niet.as   sera.r,   tT.;,'"    `t

nlcjmtoramento    contLinuo    e    de    avaliag6es    peri6dicas.    reallzados    p3ia`=    t`=`I`,.      =i

i,istanc.Ias..

I  -Secretana  Mumcipal  da  Educagao  -SME:

11  -Comissao da  Camera  de Vereadores.,

tii  -Conselho  Municipal  de  Educagao  -CME.I

:V  -Forum  Municipal  de  Educagao.

§  1Q  Compete,  ainda`  as  instancias  referidas  no  caput:

i  -divulgar  os  resultados  do  monitoramento  e  das  avaliag6es  nos  respecti\,Jos

s{tios  institijcionais  da  internet'.

„   -analisar  e   propor  politlcas   pdbiicas  para   asses.urai   rc:``   Iiiiplenl`=,`,i.-?_`L      i  I

estrateg.ias e o  cumprimento das metas;

§  29   A  cada  2  (dois)  anos,  ao  longo  do  periodo  de  vigencia  cleste  PME   o  iT.`tiic  "

b,uscara   junto   ao   lnstituto   Nacional   de   Estudos   e   Pesquisas   Educ€`icic,;`.={:s    ':`,,'`3  i

-eixeira  -lNEP  os  dados  estatisticos  que  deverao  afenr  a  evolugao  r,c  \:,`o-.`:  ,`!€`     i

c!f+s  metas  estabelecidas  nesta  Lei   com  infc)rmag6es  organizadas  pa,T€   c  :  `,`,  .  i,``,`   ,   =`

consolidadas  em  ambito  nacional,  tendo  conio  referencia  os  estudos  a  as  pesq.`i,5`:~:s

cie  qije trata  o  art   4Q,  sem  prejuizo  de  outras fontes e  informa?6es  relevames

§,   39   A   meta   progressiva   do   investimento   pLiblico   elii   educagao   seia   €`\,'a;',a.:,:.   ,``,

quarto  ano  de  vlgencia  do  PME  e  podera  ser  ampli,ac!a  por  nieio  de  I,ei  ;,,:``L'   a   I:'`-
S,<P .i 1
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`±^s     ilecessidades     finaiiceiras     do     cLuiiprHi`iento     das     demais     meta.s     nic.dia`r,{e

T.;-ansfereii.cias  da  Uniao.

';`  49   0  mvestimento  ptiblico  em  educagao  a  que  se  referem  o  inciso  `v:  I:c  € ,-I

Cia   Constitulgao   Federal  e   a  meta   20   desta   Lei  engloba   os   recLirsos   €<::'.`L  `"

icrma   c!oartL     212    da    Constituigao    Federale    c!oart     60    do   A{o    das    'L=,\sir,`~t`,:,:,.s

CcjnstltLclonais   Translt6rlas.   bern   conlo   os   recursos   aolicados   nos   p"jr3,rii     f`S   :,<-I

€xoansac  cia  educagao  basica    uiclus've  na  forma  de  incent!vo  e  iseri;,a=   :I::€`i       =

bo'isas  cie  estudos  concedidas  no  BrasH  e  no  exterior.  e  o  financianientLo  '`;3  '_,*  ~,+:

pre-escolas  e  de  eciucagao  especial  na  forma  clo  art   2"  cia  Col`,s""  `j    I?`\= ,:`

serao    Hliplem,entados    mediante    transferencias    da    Umao    para    c`cm    r)    rc"

il-,lJnicipio.

;   5°   Sera   destinada   a   manutengao   e   ao   desenvolvimento   do   ens',nc     ',"  ,:i`\:a

t!.ansfe'-encia  voluntaria  da  Uniao,  em  acrescimo  aos  recursos  vincu';aci3s  ''crs  iiir,", ~ i

cioart    212   da   Constituigao   Federal,   alem   de   outros   reci!rsos   pre``;is{ct    `-,i      €      '`~``

oarcela  da  partlci.pagao  no  resultado  ou  da  compensagaio  financeira  oe'ia  e>`,='I:,a;z{`3

c!e   petr6leo   e   de    gas   natural,    na   forma   de   lei   especifica,    com    ?.   finaliG€{Qe    ``e

a.ssegurar  o  cumpnniento  da  meta  prevista  no  inciso  Vl  do  art   214  c3  ``:o  ,s.,"  .=':

Fec!era'l

Art.    6c.

suporte

Art.7c-)-

0    Plano    P'luriaiiual    (PPA)    cjo    Munlcipio    sera    e!aborai'.:o    ({e    .i.ii`    3    `~    `,~„

as  nietas  constantes  do  Piano  Municipal de  Ec!uca?ao  (PME)

0  refendo  Plano  foi  elaborado  com  base  no  PNE  em  processo  cjc-:T`,'`,``,rL;.I;c=

com   ample  discussao  e   participagao  da   populagao,   entidades   pl!blicas   e   `]rhvf:``€i.s`

Srupos    Conllss6es,   nlovHllentos   e   Consultas   aos   poderes   Execiit.ivo     i  c3rtt,€i'``..\.'`    `=

Juc}iciario.

Art.  8°  0  Mumcipio,  com  efetiva  participagao  da  sociedade  civi'i    real,izarf  a`.{'€i  `a?5`es

[jeii6dicas  e   plenarias   para   a  cjiscussao  da   implementagao   do   Plarlc   " i`u: :):`.I,   c'tj

[;d,,u;CaA9sa:v(:,i,:::es  per,od,Gas  de  que  trata  o  caFJfdesYie  alts.°  '.C°r}€::`=           .        ``  i

reuni6es,    semHiarios,    conferencias,    simp6sios     grupos    de    estuc]o    'iijj     :i.a  ':``\

acontecer em  duas modal.idades: JJJ.,----,-`\
Prefeit.ur=  Mur,icipri:    '`..I..~,`,.`,.I  .`,`;,i_

`         ,:     =;            3,-`=1?     :;.~,.i     .==2:
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a}  anuaimente`  por  convocagao  da  Secretaria  Mimicipai  c!e  Eciiicai?L=\`'``,  i;i,I   `t`-,

Coiiselho  Municipa'!  de  Educagao  (CME)I  em  evento  especifica`mente  piarF=j`:c  i  ;='=,  =`

este  fim.  prioritariamente  no  mss  de  margo:
aD)   bienalniente.   em   Conferencia   Municipal   de   Educagao     a    rea:lza,--Se   :i,€;.

segunda  semana  de  outubro.

§   2°    A   convocagao   para   as   avaliag6es   peri6dicas.   anuais   ou   biena,s,   G\3\.eras

ocorrer   com   ampla   dlvulgagao   e,   no   minlmo`   com   30   \{nnt`a)   alas   c!e   c~"  (.3:`.rJ`i5ri=:c=^

3xpiicitandL`  pauta,  metociologia`  horario  e  local

§   3°    As   p'ienanas   de   avaliagao  deverao  ser  precedidas   de   reuni6es    e!ic`:,ii-Lros   e

grupos de estudo.

€`  4C.  0  Poder  'Legislativo  Municipal  acompanhara  a  execugao  C!O  P;a.Ilo  :,'`,L`:,  i^,r;:.`  :.i

Ecjucagao`  promovendo,  anualmente`  sessao  solene  ou  espec'£-:I  par:^  r+,c```., `,j::`,     '..t`
`.

metas  do  PME

`:j    50.   A    primeira    avallagao    peri6dica    anual    real!zar-se-a    no    per{ocjj   es{:`'').~-`:=r_`Ic:`

nesta  le:,   a  parH  de  2016,  e  bienalmente,   a  partir  de  outubro  de  2018    ';€`[::~-`,ci  `=4

Camara  MunicHpal  aprovar  as  medidas  legais  decorrentes`  tendo  em  \;ist,'=``  :t`   "   J',`"

c;e  defi,ciencias  e  c!istorg6es.

Art.   9°.   0   Mi"c{pio   instituira  o   Forum   Municipal  de   Educagao  para  as   a\,`a0lagr3es

anuais  e  organizagao  das  conferencias  niiHiicipais,   estabelecc-ndo  o3   ni€.3:.:  \tbF,Li:`

iiecessanos   ao   acompar,hamento   c!as   metas   constantes   c!o   Plano   i\\fii!,-c',?:.I,    ~:1-

Eauca?ao  (PME).

§  'dNico    A  Comissao  de  que  trata  o  capL/i  deste  ar{igo  sera  regulaHiem£`,::`  I,e'IJ

chefe  do  Poder  Executivo  municipal  em  ate  90  (noventa)  dias.  a  corit€H-c;:  c`a:a  'J=i

pi;.bHcagao  desta  lei.

``r.i.10  0   Muriicipio   atuara   em   regime   de   colaboragao   coHi   a   l;r,I,ilo   €   :

visancio   ao   alcance   das   nietas   e   a   implementagao   das   estrategiE:s   "  '`-ii    `.-`;  i:

Plano

§    19   Cabers    ao    gestor    (a)    niunicipal    a    adogao    das    medidas    gove-n€`o-''c;rri€`is

necessarias  ao alcance das  metas  previstas  neste  PME.

;'r@.,:ci!;Jiamb:`IiC!rl'j.
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§  29   As  estrat6gias  definidas  nesta  Lei  nao  elidem  a  adogao  de  med!das  adic!onais

em  ambito  local  ou  de  instrumentos juridicos  que  formalizem  a  cooperagao  eiitre  os

entes    federados,     podendo     ser    complementadas     por    mecanismos     l,OCE::is    c!e

coordenagao e colaboragao  reciproca

§   3g   o   sistenia   niunicipal   de   ensino   criara   rnecanismos   paia   0   acoriij`ii`u`£`L`I€,1,Lct

'iocal  da  consecugao das  metas deste  PME e dos planos  previstos  Ilo  art   8Q

§    49   Havera     regime     de     colaboragao    especifico     para     a     HTiplementf.;iG     `:€

modalldades   de   educagao   escolar   que   necessitem   consicierar   tem{6:  :,s    3t:T„t`'`,-

ei'J'jcaclonais   e   a   utilizagao   de   estrategias   que   levem   em   co:ita   as   I,c{,e-!'`h:`:;_;.I:\€s   a

especificidades     socioculturais     e     linguisticas     de     cac!a     comiHiidade     eti\c,`v`,I:

assegurada  a  consulta  previa e  Hiformada a essa comunidade.

§   59   Sera   criada   por  parte  da   `Jniao   uma   instancia   pemianente  cle   lie;iccl,::`Ii?a.`   c

cooperagao eiitre  a  Uniao,  o  Estado e  o  Mun.icipio.

§  69   0  fortaleciiiiento  do  regiiiie  de  colaboragao  entre  o  Estac{o  e  nossc   1.  :'` " c :3`c

incluira    a    instituigao   de    instancias    permanentes   de    negocia9ao.    cooper€`9ac`    e

pactuagao.

§  79   0  fortalecimento  do  regime  de  colaboragao  entre  os  Municipios  \.I:.:J\iios    tar-

se-a,  Inclusive   mediante  a adogao de arranjos de desenvolvimento da  ea.:c:?::`L

Art.11     Neste    PME    constara    as    Metas    3`     11,12,13      `':4    e    2C`    i,'Le    s€``;    `tc

responsabilidade  do  estado  e  da  Uniao,  cabendo  ao  mumcipio  e`xecutar  dot;,=i ,i:e  iuc

cios repasses e conipromissos assinados entre os entes federados.

Art.    12      Esta    Lei    entra    em    vigor    na    data    de    sua    pubiicagao`    ,-e\,'`.7€at.;.`s    ``s

ciis.pos.ig6es  em  contrario

Borborenia/PB,  23  de  J:ji.`:r L`   :`.€   Ji  ', :i

Prefeita  Constitucional

•:-p-;rf.`
Pro,.eitura  Municipal   .\.``.`.j±..~./AL.

`        ....        an              .-       -~,1,              ..        `,           i::r`



Estado da Parafl}a
PREFEITURA MUNlcmAL DE BORBOREMA

Secrefaria Municipal de Educ8¢ao

PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE

BORBOREMA-PB

MARIA PAULA COMES PEREIRA

Prefeita Municipal

JOSE AMANCIO DA FONSECA RAMALHO

Vice-Prefeito

ERIRA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA

Secrefaria Municipal de Educacao

COMISSAO TECNICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACA0

ANA MARIA FERREIRA COMES

ERIKA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA

KALYNE DE CARVALHO MOREIRA DE LIMA

MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS DA SILVA

`.:.`Prdeltue Municipal

BAIpaeernRTaz



Estado da ParaH)a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORB0REMA

Secretaria Municipal de Educafao

COMISSAO TEMATICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO

I - COMISSAO DA EDUCACAO INFANTIL

Titular:  Regina Coeli Lima da Rocha

Suplente: Maria Ldcia da Silva Ferreira

11 - COIvllssAO DO ENSIN0 FUNDAMENTAL

Titular: Miriam Targino Albuquerque da Silva

Suplente: Maria da Guia Rodrigues da Silva

111 -COMISSAO DA EDUCACAO DO CAMPO

Titular: Jose Alcemir de Assis Rodrigues

Suplente: Ana Viviane Miguel de Azevedo

lv -COMISSAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Titular:  Lucimar do Nascimento Rodrigues  Lima

Suplente: Edilson Martins das Neves

V - COMISSAO DA EDUCACAO INCLUSIVA

Titular: Maria Risoneide Amorim da Silva

Suplente: Terit]cia de Paiva Teixeira

VI - COMISSAO DA GESTAO DA EDUCACAO

Titular:  Francine Lima da Rocha Oliveira

Suplente: Claudinely Morais Oliveira

VIl - COMISSAO DA VALORIZACAO DOS TRABALHADORES EM EDuCAC^O

Titular: Maria das Graces Soares dos Santos

Suplente: Maria Marly Serafim Varelo

rfuPrefeitura Muiiicipal

BAIpa€erhH?z
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Secretari8 Municipal de Educa¢ao

``A educagao modela as almas e recria os coragives.

Ela 6 a alavanca das mudancas sociais"

Paulo Freire

EckthEieaierffia
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Estado da Para]ba

mEREITURA MUNlclpAL DE BORBOREMA
Secretarja Municipal de Edus8eao

LISTA DE SIGLAS
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1.   APRESENTACAO

A   Elaboracao  do   Plano  Municipal  de   Educacao  -  PME  tern  como  seus

principios  legais  a  Constituicao  Federal  de  1988  em  seu  Art.  214,  as  diretrizes  e

bases da educaeao, estabelecidas na LDBEN  N°.  9.394/96, como tambem e o PNE

Conforme  Lei  Federal  N°  13.005,  de  25  de  junho  de  2014,  que  define  metas  e

estabelece estrategias a educacao municipal para o pr6ximo decenio.

0  PME  constitui  uma  ferramenta  que  deve  dirigir as  pfaticas  educativas  no

municipio,  auxiliar  a  avaliacao  e  permitir o  estabelecimento  de  novos  parametros

para  a  construgao  de  outros  instrumentos  de  planejamento  e  a  continuidade  dos

trabalhos em etapas subsequentes.

Em  sintese,  o  Plano tern  como objetivos:  a  elevaeao global  do  nivel  de
escolaridade da populaeao; a melhoria da qualidade do ensino em todos
os niveis; a redueao das desigualdades sociais e regionais no tocante ao
acesso  e   a   permanencia,   com   sucesso,   na  educacao  pdblica  e  a
democratizagao  da   gestao  do   ensino   ptiblico,   nos  estabelectmentos
ofidais,  obedecendo aos principios da participagao dos profissionais da
educa9ao   na   elaboracao   do   projeto   pedag6gico   da   escola   e   a
participagao das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.  (BRASIL, 2001 ).

A  Constituigao  Federal  de  1988  determina  que  os  planos  de  educacao  se

tornem leis com carater autonomo, a partir do art.  214 que preve:  a) erradicacao do

analfabetismo;  b)  universalizaeao do atendimento escolar;  c)  melhoria da qualidade

de  ensino;   d)  formagao  para  o  trabalho;  e)   promocao  humanistica,   cientffica  e

tecnol6gica,  seguindo tambem as diretrizes e bases da educacao estabelecidas na

LDBEN 9394/1996.

Este  documento  traz  o  diagn6stico  da  realidade  educacional  municipal  em

todos os seus niveis e modalidades, com bases na legislaeao vigentes municipais e

o  Plano  Nacional de  Educaeao,  Diretrizes e Estrategias de Aeao,  bern como o que

determina o  Plano de  Desenvolvimento da  Educacao do  pals,  instituida a  partir do

13rfuPrdeltura Municipal
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Plano de Metas "Compromisso todos pela Educaeao",  CONAE 2014 que deliberou e

apresentou  urn conjunto  de  propostas  que  subsidiara  a  implementagao  do  Plano

Nacional  de  Educacao  (PNE),  indicando  responsabilidades,  corresponsabilidades,

atribuic6es concorrentes,  complementares e colaborativas entre os entes federados

e os sistemas de ensino.

E   importante   ressaltar  que   o   PME  deve  ser  considerado   urn   Plano  de

Educaeao do Municipio.  Nao e somente urn Plano do Sistema de Ensino Municipal,

nem da rede de ensino do municipio.  E urn instrumento de planejamento que deve

considerar todas  as  necessidades  educacionais  dos  seus  habitantes,  mesmo  que

esta   esfera   de   governo   necessite   priorizar   o   atendimento   de   determinados

segmentos dessa demanda.

Por  se  tratar  de  uma  Politica  de  Estado  e  nao  somente  uma  Politica  de

Governo, a construcao do Plano Municipal de Educaeao significa urn grande avanpe

para o municipio. A sua aprovaeao pelo poder legislativo,  sancionada pela chefe do

executivo,   transforma-o   em   lei   municipal   e   confere-lhe  o   poder  de   ultrapassar

diferentes gest6es.  Sendo assim,  o  PME promove a superagao de uma pfatica fao

comum na educagao brasileira:  a descontinuidade que acontece em cada governo;

recomecar a hist6ria da educacao, desconsiderando as boas politicas educacionais

anteriores  por nao serem de sua  iniciativa.  Com  urn  Plano  Municipal  de  Educagao

com force de lei,  respeitado por todos os dirigentes municipais,  resgata-se o sentido

da continuidade das politicas ptlblicas.

As metas e estrategias aqui estabelecidas estao em consonancia com as do

Plano   Nacional   de   Educacao   (2014-2024)   num   regime   de   colaboraQao   mdtua

visando a superacao dos desafios educacionais da realidade municipal.

ERIKA PETRuCIA DAS CHAGAS DA SILVA

Secrefaria de Educagao

Coordenadora da Comissao Executiva
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2.   iNTRODueAO

0  Plano  Municipal  de  Educagao  (PME)  e  urn  documento  que  define  metas

educacionais   para   o   municipio   por  urn  perfodo  de   10  anos.   Trata-se  de   uma

exigencia  prevista  na Lei  Federal  n° 13.005,  de 25 de junho de 2014,  que instituiu o

Plano Nacional de Educacao (PNE)

Borborema da urn grande salto de qualidade educativa ao elaborar, de forma

democfatica   e   participativa,   o   Plano   Municipal   de   Educacao   -  PME,   para   os

pr6ximos  dez  anos.  0  PME  trata  do  conjunto  da  educaeao,  no  ambito  Municipal,

Estadual  e  Privado,  estabelecendo  diretrizes  e  metas  expressando  uma  politica

educacional para todos os niveis, bern como as etapas e modalidades de educacao

e de ensino, garantindo a identidade e autonomia do municipio.

A  elaboracao  do  PME  contou  com  a  lideranca  da  Secretaria  Municipal  de

educacao,   envolvendo   a   rede   municipal,   estadual   e   privada,   confirmando   a

necessidade   de   articulacao   com   todos   os   entes   envolvidos   na   educacao   do

municipio,  num  cafater  democfatico  e  participativo  da  sociedade,  constituido  por

uma   Comissao   Tecnica   para   elaboracao   do   Plano   Municipal   de   Educaeao,

responsavel  pela  elaboracao  e  corregao  do  documento  base  do  PME  2014-2024,

instituida  por  portaria  N°  118/2015  de22  de  abril  de  2015.  Como  tamb6m,   uma

comissao tematica,  responsavel  pela elaboracao do PME e articular as diretrizes e

estrat6gias junto a populacao.

As  etapas  de  elaboraeao  do  plano,  contou  com  a  realizacao  de  reuni6es

peri6dicas com a Comissao  Municipal,  institufda por portaria  N° 098/2014  de  12 de

marap de 2014, a Comissao Tematica e Comissao Tecnica, como tambem,  de Pre-

conferencia  que foi  realizada  no dia  24  de  mango  de 2015,  apresentagao  do  plano

para o  Poder Legislativo e o F6rum Municipal de Educacao,  realizado no dia 25  de

maio  do  ano  de  2015,   em  que  participaram  desse   processo  o  Poder  Pdblico,

segmentos   sociais   e   entidades   que   atuam   na   area   da   educacao   e   setores

organizados  da  sociedade,  dispostos  a  contribuir  para  a   melhoria  da  educagao

15
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brasileira e  na  projecao  de  metas e estrategias  para  compor o  Plano  Municipal  de

Educaeao de Borborema-PB.

As  principais  fontes  de  pesquisa  de  dados  foram:  o  lnstituto  Nacional  de

Geografia   e   Estatistica   (IBGE),   o   lnstituto   Nacional   de   Estudos   e   Pesquisas

Educacionais  Anisio  Teixeira  (INEP),  o  site  planejando  a  pr6xima  decada  -  MEC:

http://pne. mec.gov. br/,            o           site           do           observat6rio           do            PN E:

http://www.observatoriodopne.org.br/    e    o    Departamento    de    Planejamento    e

lnformag6es da SME.

A  elaboracao  do  PME  constitui-se  como  o  momento  de  urn  planejamento

conjunto  do  Governo  com  a  Sociedade  Civil  que,  com  base  cientffica  e  com  a

disponibilizacao  dos  recursos  que  se  fizerem  necessarios,  deve  ter  como  intuito

responder  as  necessidades  sociais,  no  que  tange  a  educacao  do  municipio  de

Borborema-PB.

0  que  garantifa  a  efetivaeao  das  diretrizes  e  metas  estabelecidas  no  PME

serao   a   participacao,   o   acompanhamento   e   a   avaliacao   da   sociedade   civil,

representada     pelo     Conselho     Municipal     de     Educacao,     Camara     Municipal,

trabalhadores/as  da  educaeao,  pais/responsaveis  de  alunos/as,  e  todos/as  os/as

cidadaos/as  que,  de  alguma  forma,  estejam  envolvidos  no  processo  educacional

dessa cidade.
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3.1.       HIST6RICO

Boa Vista  foi  seu  primeiro  nome.  Essa  exuberante e  linda  regiao,  admirada,

pelas verdejantes  matas,  ficou  mais conhecida  ainda,  quando em  1912;  o  Dr.  Jose

Amancio  Ramalho,  Bacharel  em  Direito,  vindo  da  cidade  de  Araruna-PB,  adquiriu

essas terras, e resolveu desbrava-las.

Sendo  homem  de  boas  ideias,  e  de  espirito  empreendedor,  iniciou  seus

intentos,  pela  constru9ao  de  urn  a9ude,  e  posteriormente,  na  edificagao  de  uma

usina  hidroeletrica,  que  veio  fornecer  iluminacao  ate  1962,  as  cidades  de  Pil6es,

Serraria,   Solanea,   Bananeiras  a  pr6pria  Borborema.     Em  seguida  instalou  uma

despolpadeira de arroz e uma fecularia.

0 pioneirismo do Dr.  Jose Amancio Ramalho, fez com que surgisse da mata

virgem  a  "VIla  de  Camuca",   nticleo  populacional  que  veio  posteriormente  a  se

transformar  na  sede  do  municipio  de  Borborema.  0  Dr.  Jose  Amancio  Ramalho,

alem de ter tendencia  para  engenharia,  contratou  urn  renomado  engenheiro,  para

que planificasse a expansao da cidade -esse explicado pela nao existencia de ruas

tortuosas em nossa cidade.

Acontecimento  decisivo  para  o  progresso  da  entao Vila  de  Camuca  se  deu

com  chegada  do  trem,  em  1913.  -A  expansao  de  agricultura  florescente;  e  a

construcao  na  decada  de  vinte  da  igreja  de  Nossa  Senhora  de  Carmo,  foram

decis6es marcantes, para que novos moradores se radicassem na localidade, juntos

participassem na escalada para o progresso.

E,  em  12  de  novembro  de  1959,  nascia  a  nova  cidade!  "A bela  adormecida

dos eucaliptais",  cognominada pelo Padre Manoel  Batista de Medeiros,  a dar posse

ao  primeiro  prefeito  (Antonio  Barbosa  da  Costa)  em  nome  do  Governador  Pedro

Moreno Gondim.  E em 09 de outubro de  1960,  o primejro prefeito eleito pelo povo,

foi Ariindo Rodrigues Rama[ho.
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3.2.      LOCALIZACAO

0    municipio   de   Borborema   esfa   localizado    na    microrregiao   do    Brejo

Paraibano  e  mesorregiao  do Agreste  Paraibano,  ha  132  kin da  capital  do  estado

ligada   pela   PB-087.   Sua   extensao   territorial   6   de   26   Km2.   Limita-se   com   os

municipios de:  Pirpirituba,  Bananeiras, Serraria e Pil6es.

0   Nome  Borborema  foi  dado  por  esfa  inserido  no  inicio  do  Planalto  da

Borborema,  regiao  montanhosa  presente  no Agreste  Paraiba,  acabando  na cidade

de  Campina  Grande.  Borborema  situa-se  na unidade  geoambiental do Planalto  da

Borborema5 .

3.3.     ASPECTOS FISIOGRAFICOS

Encontra-se inserido nos dominios da bada hidrogfafica do Rio Mamanguape.

E cercada por rios e acudes belos, e recortada por rios perenes, porem de pequena

vazao e o potencial de agua subterranea e baixo. Existe dentro de seu territ6rio duas

barragens: Senador Humberto Lucena e Canafistula 11, servindo de abastecimento d'

agua  para  os  municipios  de  Borborema:  Bananeiras,  Solanea,  Araruna,  Riachao,

Cacimba de Dentro, Damiao e Pirpirituba.

0  municipio  es fa  situado dentro  de  uma  regiao  bela  por natureza,  possui  a

famosa cachoeira do Roncador que recebe visitantes de diversas cidades e estados

do Brasil.

0   Municipio   de   Borborema   tern   clima   agradavel,   estando   situado   na

mesorregiao  do  Agreste  Paraibano  e  na  Microrregiao  do  Brejo  Paraibano.  Com

temperatura amena e com periodo chuvoso entre os meses de abril e julho.

A   vegetaeao   e   composta    por Florestas subcaducif6lica   e    Caducif6lica,

caracterl'sticas das areas agrestes.
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A construcao do  Plano Municipal de  EducaQao teve como ponto de partida a

elaboraeao  de  urn  diagn6stico  acerca  da  realidade  do  municipio.  Os  resultados

deste diagn6stico estabelecerao a base para a discussao das estrat6gias para cada

meta  do  PME,  bern como  para  a  definicao  dos objetivos a  serem atingidos  e das

consequentes metas e ag6es a serem propostas no campo da politica educacional.

Como   refefencia   para   este  diagn6stico   utilizou-se   varias   publicac6es  de

estatisticas  do  pr6prio  municipio,  onde  se tern  urn diagn6stico  das  diversas  areas

que abrangem o municipio de Borborema-PB.

4.1.     POPuLACAO

De acordo com o IBGE (lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica), no ano

de 2010 a populacao de Borborema era estimada em 5.111  habitantes, como vemos

na tabela a seguir:

Tabela 1 - Ndmero de habitantes

Ano Borborema

2010 5.111  habitantes

Fonte: lBGE2010

Pre"un Municf pal
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4.1.1.   POPULACAO POR FAIXA ETARIA

Tabela 2 - Ndmero de habitantes por faixa etaria

Popu]apaoQJoca]izapa
Ano Oa3 4a5 6a14 1S a 17 18 a 24 25 a 34 35 anos Total

o / FalraEtalin) anos aJ,OS anos anos anos anos Oumats

Urbana
2000 298 173 566 264 430 391 I.036 3.158

2007 272 145 674 177 440 502 I . 1 73 3.383

2010 224 152 711 263 392 574 1.416 3.732

Rural
20cO 136 76 348 117 205 182 507 1.571

2007 127 58 306 115 214 229 473 1. 522

2010 87 69 265 96 151 223 488 1.379

Total
2000 434 249 914 381 635 573 I . 543 4.729

2007 399 203 980 292 654 731 1 . 646 4.905

2010 311 221 976 359 543 797 1 . 904 5.ill

PIE(2) IDH(3) IDI(4) Tars de analfabedsmo(5)

22.291 0.60 0.64
Populag5o de 10 a 15 anos Populacaanos0

~o de 15umais

15.30 44.40

Ei°dT£:{:)£BesG:v-oicVlp:i?o2#°#:0:°perfuon{¥2#03;|Z;(i)d:£G:e-D2&°:'v#rmece°n°StoTaenL::an(:a°°.
0 RS); (3)Unicef-

2004;(5) IBGE - Censo Demografico de 2000

Nota: No resultado Total  da populapfro,  o IBGE jnclui  a populacao estimada nos  domictlios  fechados  alem  da

populapfro recenseada. No caso dos municipios que nto participaram da contagem a populacao e toda estimada.

A populacao residente no municipio de  Borborema em toda faixa etaia, exibiu

urn  crescimento  populacional,  passando  de  4.729  habitantes  no  ano  2.000  para

5.111  em 2010, incluindo a populacao urbana e a rural, esta teve uma queda em seu

ndmero de habitantes.

4.2.     ASPECTOS DEMOGRAFICOS

4.2.1.   DEMOGRAFIA

Prefckun Municipal

BAIpapgernRTazire 21



@
Estado da Para]ba

PRE FE rruRA MUNlclpAL DE BORBOREMA
Secretaria Miulcipal de Educafao

A populagao do municipio ampliou, entre os Censos Demogfaficos de 2000 e

2010, a taxa de 0,81% ao ano,  passando de 4.729 para 5.111  habitantes.  Essa taxa

foi inferior aquela registrada no Estado, que ficou em 0,91 % ao ano, e inferior a cifra

de 1,08% ao ano da Regiao Nordeste.

Grafico 1 -Taxa de crescimento anual por area

Taxa de €res€imento anual par area
seleclon4da entre 2000 e 2010
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A taxa de urbanizacao apresentou alteracao no mesmo periodo. A populagao

urbana em 2000 representava 64,28% e em 2010 a passou a representar 73,02% do

total.  A  estrutura  demogfafica  tambem  apresentou  mudaneas  no  municipio.  Entre

2000  e  2010  foi  verificada  ampliacao  da  populagao  idosa  que,  em  termos  anuais,

cresceu  1,6% em media.  Em 2000, este grupo representava 12,3% da populagao, ja

em 2010 detinha  13,3% do total da populaeao municipal.  0  segmento etario de 0 a

14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010 (-0,6% ao ano).  Crianpes

e jovens detinham 33,9% do contingente populacional em 2000, o que correspondia

a  1.597  habitantes.  Em  2010,  a  participacao  deste  grupo  reduziu  para  29,5%  da

populacao, totalizando 1.508 habitantes.
22
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Tabela 3 - lnforma€6es sobre a Popula€ao

lnforma96es sobre a Populagao Dados

Total da populagao branca 1.664

Total da populagao preta 419

Total da populagao amarela 31

Total da populacao parda 2.995

Total da populaeao indigena 2

Percentual da populaeao Urbana em Extrema Pobreza (Censo 2010) 23,98%

Percentual da populaeao Rural em Extrema Pobreza (Censo 2010) 35,24%

Percentual da populagao Total em Extrema Pobreza (Censo 2010) TJ'fflfo/o

Fonte: Censo lBGE 2010

4.3.     ASPECTOS ECONOMICOS

4.3.1.   PRODUCAO ECONOMICA

As atividades econ6micas estao concentradas nos setores da agricultura, que

baseada  no  cultivo  de  varias  especies  especificamente  para  a  sua  subsistencia,

como o feijao,  milho,  mandioca,  banana,  e algumas frutas e  hortalicas;  a  pecuaria,

voltada para a criacao de bovinos, caprinos e aves para o abate e consumo local por

fim,  o  comercio,  centrado  na  compra  e  venda  de  produtos  e  mercadorias  para

consumo.

Entre   2005  e   2010,   segundo  o   lBGE,   o   Produto   lnterno   Bruto   (PIB)   do

municipio  cresceu  34,6%,  passando  de  R$  17,8  milh6es  para  R$  24,0  milh6es.  0

crescimento  percentual  foi  inferior  ao  verificado  no  Estado,  que  foi  de  70,2%.  A

participacao do PIB do municfpio na composieao do PIB estadual diminuiu de 0,11%

para 0,08% no perfodo de 2005 a 2010.
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Gfafico 2 - Produto lnterno Bruto do Municipio por setores

Participa!ao dos setores econ6mi¢os no
Produto lnterno Brute do Municipio - 2010

Anniinistrac5o

L)r(hlira

46,0%

A  estrutura  econ6mica  municipal  demonstrava  participaeao  expressiva  do

setor de  Servicos,  o qual  respondia  por 66,3°/a  do  PIB  municipal.  Cabe destacar o

setor secundario ou industrial, cuja participacao no PIB era de 8,9% em 2010, contra

6,2%  em  2005.  Variagao  contfaria  a  verificada  no  Estado,  em  que  a  participacao

industrial cresceu de 6,2°/o em 2005 para 20,0% em 2010.

Gfafico 3 -Taxa de crescimento do PIB por setor econ6mico

Taxa de crescimento do PIB nominal par §etor ®con6mlco no
lvlilnicl.plo e no Estad® - ZOOS a 2010
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4.3.2.  MERCADO DE TRABALHO

Conforme  dados  do  t]ltimo  Censo  Demografico  o  municipio  em  agosto  de

2010 possufa 1.854 pessoas economicamente ativas onde 1.745 estavam ocupadas

e   109   desocupadas.   A   taxa   de   participaeao   ficou   em   44,7%   e   a   taxa   de

desocupaeao   municipal   foi  de   5,9%.   A  distribuigao  das   pessoas  ocupadas  por

posicao  na  ocupaeao  mostra  que  9,7%  tinha  carteira  assinada,  36,8%  nao  tinha

carteira assinada, 25,0% atuam por conta pr6pria e 0,0% empregadores. Servidores

ptlblicos representavam  8,1 % do total  ocupado e trabalhadores sem rendimentos e

na produeao para o pr6prio consumo representavam 20,4% dos ocupados.
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Grafico 4 - Ocupa§ao da Popula§ao
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Das pessoas ocupadas, 22,9% nao tinham rendimentos e 85,0% ganhavam

ate urn salario minimo por mss.

Grafico 5 -Ocupa§ao por classes de rendimento mensal

DjstribuiE5o Gas pessoas o€upada§ per classes de rendimento
nominal mensol 2010
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0  valor  do  rendimento  medio  mensal  das  pessoas  ocupadas  era  de  R$

457,36. Entre os homens o rendimento era de R$ 468,94 e entre as mulheres de R$

446,80,  apontando  uma  diferenca  de  4,96%  maior  para  os  homens.  A distribuicao

por  grandes  grupos  de  ocupagao  mostrou  que  os  dois  maiores  grupos  sao  dos

trabalhadores   qualificados  da   agropecuaria,   florestais,   da   caca   e   da   pesca   e

ocupac6es elementares.  Juntos,  os dois grupos totalizam 66,9% das ocupae6es do

municipio.
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Tabela 4 -Grandes grupos de ocupac6es

Distribui€fro ha pepul3g5o esupnda per grandee grupes de esiipa€6es - 2010
Grand€s Efupes de oorpag3es                                                                                                   N                          #
Dite{ores @ £erente£

Profiss.oouis das cifeorlas e mtclectulls

Tdenieos c profisfionals d¢ njv€l medto

Trabelhadores de apofo admlni§trativo

Tf abalh8dores dos serviso£, vondedofes dos comefcjor e mercndos

Trahalhadof er qualifieatos da agropecndria, florestais, da ca£3 e de pesca

TrabalhBd®res qiialifieedes, oper6fros a act¢s3of da constrL€ao, das 4rte5

me€3mca£ € outtof oficior

Opetadores d€ insfala€des a miQujnas a monladores

OrupB€des efroentar es

Membros dos for¢as armadas, colkiais ® hombei/or mulitar®s

Ocupe€de5 mat d€fjmdas

rs                              1,1

123                                  7,1

48                                2,8

34                               i,9

1Si                                 8.7

sol                             28,7

73
4,2

66                                 3.8

665                            38,i

05                                 0.3

58                                  3,3

Total                                                                                                                                                                  1744                         loo.0

Fofl!e. I8GE, Censo bemngrafico 2010.

A distribuicao  das  pessoas ocupadas  por secao de atividade  revelou  que  a

agri;ultura,    pecuaria,    produeao   florestal,    pesca   e   aquicultura;   comercio   e   a

reparacao  de  veiculos  automotores  e  motocicletas  detinham  59,3%  do  total  da

populagao ocupada no municipio.
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Tabela 5 -Grupos de ocupa€6es-Seeao de atividades

Distrihui£5o da popula§5o ocupada per grandes grup®s de ocupa!6es + 2010
to de atividade N#

Agricultura. pe[uir4a, produf5o florestal, pesca e aquicultura

lndds{rias extratrvas

lnddstrlas de transform3c3o

Eletrlcidade e gas

Ague, esgoto, atindades de gestao de res;duos e descontamina¢5o
Constru¢ao
Com€rcto; repera€So de veF€ulos automotoTe5 e motcreieletas

Transporte, armazemagem e correro

Alojamento e alimenta¢5o

lnforma€ao e comunica¢ao

Atividades f]nanceiras, de seguros a servi¢os relacionados

Atwidades imobi!15rias

At!vtdades profissionai a. clentificas e tecnlcas

Atividade5 administratwa5 e servito5 compleinentares

Administra€8o ptlblfca, defers e seguridade social

Educatao

Sadde humana e servi¢os soclais

Artes, [ultura, esporte e reerea¢ao

Outras ativIdades de senfitos

Sem¢os dorn€sticos

organfsmos !nternacionais a outras ln5tituigives extJaterntoriais

Atividade5 mal €speciflcada5

924

29                                     1,7

Total                                                                                                                                                                      i. 74 S                          lco.0

Fante: IBGE. Censo @emngJasce 2CLO.

4.4.     pRODueAO AGROpEcuARiA

Quando analisamos os aspectos econ6micos do municipio, e importante levar

em  consideracao,  dentre  outros  fatores,  a  sua  capacidade  de  geracao  de  renda

atraves  de  atividades  nas  areas  da  pecuaria  e  agricultura.  No  caso  da  pecuaria,

dados   coletados  da   Pesquisa  Agricola   Municipal   do   IBGE,   referentes  a   2011,

apontam que  as 5  (cinco)  principais culturas de  rebanho  local  sao as  indicadas no

gfafico abaixo:
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Grafico 6 - Principais culturas de rebanho do municipio

Dlstr!bul€ao das 5 (clnco} principals

cultures de rehanho do municfp!o -2011
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Alem do campo da  pecuaria,  a supracitada pesquisa tamb6m fornece dados

acerca da area de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5

(cinco)   princtpais   culturas   de   agricultura   do   municipio,   divididas   entre   aquelas

permanentes e aquelas temporarias, conforme demonstrado no gfafico que segue:

Gfafico 7 -Principais culturas de agricultura do municipio

Distribui€ao das 5 (€inco} prir`cipaie cultures de @grioultura do municipio,

segundo condi§5o permanente/tempora riai  (ion€fodoS/ -2011
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4.5.      AGRICULTURA FAMILIAR

0 municipio possuia 263 agricultores familiares em 2006, que correspondia a

88% dos seus produtores.  Esses agricultores familiares acessavam a 51 % da area,

ocupavam  86%  da  mao  de  obra  do  setor  e  participavam  com  80%  do  valor  da

produgao agropecuaria municipal.

Atualmente,    temos    363    agricultores   familiares    cadastrados   com    DAP

(Declaraeao de Aptidao ao Pronaf) neste municl'pio. A tabela abaixo apresenta esses

dados relativos tambem ao seu Estado e ao Brasil:

Tabela 6 - Quantidade de agricultores cadastrados com DAP

f-|Liantidade d€ agi.if ult¢[-es [adastradc!s t.om

OAP {[)eclara€3ti de Aptid5o act Pronaf}

Municipio
Estado

Brasil

363

233,OS1

4.395`395
Fonte: Mini5tErio do Desenvolvimento AgrariS

4.6.     ASPECTOS SOCIAIS

4.6.1.   POBREZA E TRANSFERENCIA DE RENDA

Conforme dados do t]ltimo  Censo  Demogfafico,  no municipio,  em agosto  de

2010,  a  populacao total  era  de  5.111  residentes,  dos quais  1.258  se  encontravam

em situacao de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capffa abaixo de

R$ 70,00.  Isso significa que 24,6% da populaeao municipal vivia nessa situacao.  Do

30rfuPrrfefro lvlunicipal
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total  de extremamente  pobres,  422  (33,50/a)  viviam  no  meio  rural  e  836  (66,5%)  no

meio urbano.

No    acompanhamento    do    Plano    Brasil    Sem    Mis6ria,    o    Minist6rio    do

Desenvolvimento   Social   e   Combate   a   Fome   (MDS)   utiliza   as   informag6es   do

Cadastro  Onico  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal.   Ele  prove  dados

individualizados,  atualizados no maximo a cada dois anos,  sobre os brasileiros com

renda  familiar de  ate  meio  salario  minimo per capi.fa,  permitindo  saber quem  sao,

onde moram, o perfil de cada urn dos membros das familias e as caracteristicas dos

seus domicilios.

De acordo com  os  registros de  marap  de 2013  do  Cadastro  Onico  e  com  a

folha de pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Familia, o municipio conta

com  1.171  familias  registradas  no  Cadastro  Onico  e  769  famflias  beneficiarias  do

Programa  Bolsa   Familia  (65,67%  do  total  de  cadastrados).   0  gfafico  mostra  a

evolugao desses cadastros para o seu municipio:

Gfafico 8 -Evolucao do Programa Bolsa Familia

Evolu!ao da quantidade de registros no Cadastro dnico e de
beneficiaries do Programs Balsa Familia -2006a 2013

-Pfll
Foi:a . t/; |! stcrio cc )e3c i73` inerric io: c§ a cofrt®tc a Fcme t\13S)

Prefeitura Municipal

BAIT: EE3E]Orema
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0  municipio  apresenta  uma  cobertura  cadastral  que  supera  as  estimativas

oficiais,  de  maneira  que  a  gestao  municipal  do  Cadastro  Unico  deve  concentrar

esforaps  na  qualificagao  das  informag6es  registradas  e  na  atualizagao  dos  dados

familiares.  Com  isso,  o  municfpio  podefa abrir espago  para  incluir no  Bolsa  Familia

as  familias  em  extrema  pobreza  ja  cadastradas  e  que  ainda  nao  recebem  os

beneficios.

De junho de 2011  a janeiro de 2013, o municipio inscreveu no Cadastro Onico

e incluiu no Programa Bolsa Familia 43 famflias em situagao de extrema pobreza.

4.6.2.  ASSISTENCIA SOCIAL

Os atendimentos realizados no ambito da rede s6cio assistencial tambem sao

importantes  elementos  para  o  diagn6stico  do  perfil  social  do  seu   municipio.   0

Beneficio  de   Prestagao   Continuada   (BPC)   constitui   uma   das   mais   importantes

ferramentas  de  distribuigao  de  renda  no  ambito  da  assistencia  social,  tendo  sido

institufdo ainda na Constituigao Federal de  1988.  No seu  municipio, o grafico abaixo

confere informag6es acerca da quantidade de beneficiarios de BPC considerando o

periodo de 2004 a 2013,  por tipo de beneficiario:
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Gfafico 9 -Evolucao da quantidade de beneficiarios do BPC

Evolu§5o da quantldade de beneflclarios do Beneffclo de Prestac5o

Continuada (BPC}, por tipo de beneficiario -2004a 2013
20

15

10

`+

()

\-lJA-

-i'essoas com deficiencia             lc!osos

i oi:{ . I/ i li *cr a de Deee itS` t,T { ckc So : c; £ Ccmbatc a =om£ .IJD;

Alem  do  BPC,  a Assistencia Social desenvolve diversos tipos de programas,

ag6es  e  atendimentos,   especialmente  considerando  seus  espapes  institucionais,

como  6  o  caso  dos  Centros  de  Refetencia  da  Assistencia  Social  (CRAS)  e  o

Programa  de  Atencao  Integral  a  Familia  (PAIF).   0  gfafico  abaixo  apresenta  os

principais   indicadores   de   atendimento   nesse   ambito,   considerando   os   dados

coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012:
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Gfafico 10 -Atendimentos no PAIF e SCFV

Atendimentos no PAIF e nos Servi€os de Convivencia e
Fortalecimento de Vinculos -2012

a
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4.6.3.   INCLUSAO PRODUTIVA

Alem dos aspectos de cadastramento no Cadastro Unico,  no Bolsa Familia e

de   atendimento   s6cio   assistencial,    6    importante   analisar,    tambem,    o    perfil

ocupacional   dos   individuos  que  fazem   parte  desse  conjunto.   Para   isso,   foram

analisados   os   dados   mais   atualizados   do   programa   de   Microempreendedores

lndividuais   (MEl).   Em  fevereiro  de  2013,   o   municfpio  contava  com  46   pessoas

cadastradas  como  MEl.   Desse  total,   foi   possivel  encontrar,   tambem,   indivfduos

cadastrados  simultaneamente  no  Cadastro   Unico.   0  gfafico  a   seguir  mostra  a

evolugao do total destes indivfduos, que estao cadastrados tanto no Cadastro Unico,

quanto no MEl,  para os meses de junho de 2012,  novembro de 2012 e fevereiro de

20 1 3 :
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Gfafico 11 -Cadastramento no MEI e no Cadastro Unico

Total de individuos cadastrados 5imultaneamente no MEl e no
Cadastro unico -2012 e 2013
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Quando    consideramos    os    individuos    cadastrados    simultaneamente    no

Cadastro Onico e no programa MEl, foi possivel observar, para o seu municipio, as 5

(cinco)    principais    atividades    econ6micas    por    eles    desenvolvidas,    conforme

demonstrado no gfafico abaixo:

Gfafico 12 -Principais atividades dos microempreendedores individuais

Dlstrlbulcao das 5 (cinco) prlnclpals atlvldades dos
microempreendedores individuais (MEl) do munici.pie -2012
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4.7.      SAODE

Os   dados   do   Minist6rio   da   Sadde   sao   importantes   para   diagnosticar  a

situagao  da  area  no  seu  municipio.  No  tocante  a  mortalidade  infantil,  nao  existem

dados disponiveis para o seu municipio, ao passo que no Estado o ndmero de 6bitos

infantis  foi  de  840  criancas e a  taxa de  mortalidade  infantil  foi  de  14,32  crianeas  a

cada mil nascimentos.

No  que  concerne  a  morbidade  hospitalar,  as  5  (cinco)  princjpais  causas  de

internagao sao as listadas no grafico a seguir:

Gfafico 13 -Principajs causas de morbidade hospitalar

Dlstrlbul¢ao das 5 (clnco) principals
causas de morbid@de hospitalar do municipio -2012

Graviee I parto e puerperi^3

noen;at ri,a ai-drelhn digpstiv,i

I t.`~;«` F`ft.ii ? iiii` / ffii;`d` FlttJI nd`

Dtlp.r?td`(I(,d|}iTtJitmgt.l|;t`./;n5|i`c}

DUEn.,d5 tJo dLi3i e !lw  I esp7,I aL6r iu

Out? ds

F a 1:. : r,' `; 1 : .icr a ds S ou d e (,11 i ,

A16m  da  morbidade  hospitalar,  e  importante,  tamb6m,  assinalar as  principais

causas   externas   de   6bito   relatadas   pelo   municipio.   De   acordo   com   o   Censo
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Demogfafico  2010,  o total  da  populagao de  15  a  29  anos  era  de  1.319  individuos,

sendo que 05 faleceram em funeao de eventos e/ou causas externas.

Quando analisamos de maneira mais detida essas informag6es,  notamos que

as causas de morte variam por municipio.

E  importante ressaltar as condig6es de saneamento e servigos correlates do

municipio,  que interferem  nas condig6es de sadde da  populagao.  Dados do Censo

Demogfafico de 2010 revelaram que na area rural do seu municipio, a coleta de lixo

atendia  33,4%  dos  domicilios.  Quanto  a  cobertura  da  rede  de  abastecimento  de

agua,    o   acesso   nessa   area   estava   em   48,9%   dos   domicilios   particulares

permanentes   e   56,4%   das   residencias   dispunham   de   esgotamento   sanifario

adequado.  No caso da area urbana,  o grafico abaixo fornece a distribuigao desses

servigos para os domicilios particulares permanentes:

Gfafico 14 -Domicilios com acesso a rede de abastecimento de agua, a coleta
de lixo e ao escoamento de sanitario
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Percentual de domicilios da area ufoana com acesso a rede de
abastecimento de 5gua, i coleta de lixo e ao escoamento do

banheiro ou sanitario adequado - 2010
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4.8.     ASPECTOS DE GESTAO MUNICIPAL

4.8.1.   FINANeAs puBLicAs

"
A receita ongamentaria do municfpio passou de R$ 4,2 milh6es em 2005 para

R$ 6,8 milh6es em 2011,  o que retrata uma alta de 61,2%  no periodo ou  12,67% ao

ano.

A  propongao das  receitas  pr6prias,  ou  seja,  geradas  a  partir das  atividades

econ6micas do municipio, em relagao a receita ongamentaria total,  passou de 2,62%

em 2005  para  1,72%  em 2011,  e quando se analisa todos os  municipios juntos do

estado, a propongao aumentou de 10,92% para 11,72%.

A dependencia  em  relaeao ao  Fundo  de  Participagao  dos  Municipios  (FPM)

diminuiu  no  municipio,  passando de 67,64°/o  da receita ongamenfaria em  2005  para

64,11%  em  2011.  Essa  dependencia  foi  superior aquela  registrada  para  todos  os

municipios do Estado, que ficou em 42,27% em 2011.

Gfafico 15 -Principais despesas do municipio

Distribui¢§o  percentual das 5 (cinco}

principals despesas do municipio -2011

ifeMEcaferffiaa gehte que faz



Estodo da P&rafl)a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORB0REMA

Seeretoria Mtinicipal de Educaefro

a

As  despesas  com  educagao,  sadde,  administragao,  urbanismo  e  encargos

especiais foram responsaveis por 81,89°/o das despesas municipais.  Em assistencia

social,  as  despesas  alcangaram  4,96%  do  ongamento  total,  valor  esse  inferior  a

media de todos os municipios do estado, de 5,15%.

4.8.2.   RECURSOS HUMANOS

A Administragao  Municipal  conta  com  221  servidores,  entre  os  quais  73,3%

sao  estatutarios.  Entre  2009  e  2010  o  municipio  realizou  concurso  pdblico.  Esses

dados sao referentes ao ano de 2001.

Gfafico 16 -Servidores da Administra§ao Municipal

Total de servldores da admlnlstra§ao munlcipal
segLlndo tipo de vl.nculo -2011

17u==
Estatutarios                       CLT                    Comissionado             Est®gidrio               Sam vi.nculo

Permancnto
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4.9.      EDUCACAO

Na  perspectiva  dos grupos sociais que  constituem,  especialmente,  a classe

trabalhadora,

a educaeao 6, antes de mais nada, desenvolvimento de potencialidades e a
apropriagao  de  `saber  social'  (conjunto  de  conhecimentos  e  habilidades,
atitudes  e  valores  que  sao  produzidos  pelas  classes,  em  uma  situagao
hist6rica   dada   de   relae5es   para   dar   conta   de   seus   interesses   e
necessidades).    Trata-se   de   buscar,    na   educagao,    conhecimentos   e
habilidades que permitam uma melhor compreensao da realidade e envolva
a capacidade de fazer valer os  pr6prios interesses econ6micos,  politicos e
culturais.  (GRYZYBOWSKl,  1986,  p.  41-2)  (FRIG0lTO,  G.  Educaeao  e  a
crise do capitalismo real. 4 ed. Sao Paulo: Cortez, 20cO, p. 26)

A educagao do municipio de Borborema compreende urn total de 12 unidades

de ensino da Educaeao Basica, das redes municipal, estadual e privada.

Conforme dados do  t]ltimo Censo  Demogfafico,  no  municipio,  em  agosto de

2010,  a taxa de analfabetismo das  pessoas de  10 anos ou  mais era de 29,2%.  Na

area urbana, a taxa era de 28,1°/o e na zona rural era de 32,2%.  Entre adolescentes

de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 6,8°/o.

No que concerne a taxa de atendimento da rede educacional do municipio, os

dados do Censo foram calculados por faixa etaria, conforme se observa no gfafico a

seguir:

Gfafico 17 -Crian§as atendjdas na rede educacional

Perc®ntual de crian€as atendfdas na r®de
educaclonal, per falxa etaria -201o

91,1%
98,1%
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4.9.1.   MODALIDADES  DE ENSINO

4.9.1.1.             Educaeao infantil

4.9.1.1.1.  Caracterizagao e Diagn6stico

A Educaeao lnfantil,  primeira etapa da Educagao Basica,  constitui urn campo

de ag6es politicas, praticas e de conhecimentos em construgao, que se consolida no

ambito  do  processo de  conquistas  democfaticas  recentes  da  sociedade  brasileira.

Legalmente, integra-se ao sistema de ensino desde 1996 e compreende as creches,

para criangas de ate 3 anos de idade, e as pie-escolas, para criancas de 4 e 5 anos.

Nos  dltimos  anos,  duas  mudangas  importantes  foram  introduzidas  na  Educagao

lnfantil  brasileira:  a  idade prevista  para o termino da  pie-escola,  alterada em 2006,

passou de 6 para 5 anos, antecipando a entrada da crianpe no Ensino Fundamental.

A outra mudanca,  por meio da Emenda Constitucional  N° 59, de 2009, determinou a

obrigatoriedade de  matricula/frequencia na  pie-escola  para criangas de 4  e  5 anos

(ROSEMBERG,  2010).

A Secretaria  Municipal de  Educagao atendeu,  no ano de 2014,155 criangas

em idade de 0 a 5 anos  11 meses e 29 dias,  em peri'odo integral   ou  parcial. A rede

municipal conta com  01  creche e 05  escolas do  Ensino  Fundamental  que atendem

as crianeas nesta faixa etaria.

Segundo   os   Referenciais,   opapelda   educaeao   infantil   e   o   CUIDAR   da

crianga   em   espago  formal,   contemplando  a   alimentagao,   a   limpeza  e   o   lazer

(brincar).  Tambem  e  seu  papel  EDUCAR,  sempre  respeitando o cafater lt]dico das

atividades, com enfase no desenvolvimento integral da crianea.

Portanto,  a  Educagao  lnfantil  do  municipio  tern  como  finalidade  promover o

desenvolvimento  integral  da  crianpe  em  seus  aspectos  fisico,  emocional,  afetivo,

cognitivo/Iinguistico   e   sociocultural,   complementando   a   agao   da   famflia   e   da

comunidade.
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Segundo os Referenciais,  devem ser trabalhados os seguintes eixos com as

criangas:  Movimento,  Mdsica, Artes Visuais,  Linguagem  Oral  e  Escrita,  Natureza  e

Sociedade  e  Matematica.  E  o  objetivo  do  municfpio  e  desenvolver  esses  eixos  e

algumas  capacidades,   como:   ampliar  relag6es  sociais  na  interaeao  com  outras

criangas  e  adultos,  conhecer seu  pr6prio  corpo,  brincar e  se  expressar  das  mais

variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, entre outros.

A Creche e as Escolas que atendem a Educagao lnfantil tern a crianea como

foco do processo educativo, articulando o contexto sociocultural com as concepg6es

de educar/cuidar, de aprendizagem/desenvolvimento e de crianea/infancia.

A proposta do trabalho pedag6gico tern como base as Diretrizes Curriculares

Nacionais   para   Educagao   lnfantil/2009   que   tern   como   eixos   orientadores:   a

brincadeira e as interag6es.

Os profissionais que atendem as criangas nesta faixa etaria sao capacitados

por   meio   de   formag6es   continuadas   e   tern   o   acompanhamento   pedag6gico

exclusivo, buscando sempre proporcionar a qualidade do atendimento.

4.9.1,1.2.        Diretrizes para a Educagao lnfantil

As  Diretrizes  da  Educagao  lnfantil  do  Municipio  de  Borborema  estao  em

conformidade com o Plano  Nacional de Educacao,  que preve:  assegurar a vivencia

da   infancia   e   o   desenvolvimento   das   dimens6es   intelectual,   fisica,   emocional,

espiritual,  cultural e afetiva do ser humano;  integrar as politicas da educagao infantil

as  politicas  nacionais  e  estaduais  em  colaboragao  efetiva  na  area  pedag6gica  e

financeira;  concretizar,  parcerias com  a sociedade civil  na  oferta  e  manutengao da

educagao    infantil,    buscando    o    aprimoramento    e    adequagao    dos    espagos,

equipamentos e  proposta  pedag6gica;  preparar a  crianga  para  ingressar no ensino

fundamental,   respeitando-se  o   direito  de   brincar,   estabelecer  vfnculos  afetivos,

utilizar  diferentes  linguagens  e  expressar  sentimentos,  desejos,   pensamentos  e
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necessidades; oportunizar interagao da crianpe com objetos, fatos e meio ambiente,

enriquecendo vivencias significativas, complementando a agao da familia.

4.9.1.2.            Ensino fundamental

4.9.1.2.1.  Caracterizagao e Diagn6stico

0   Ensino   fundamental e   uma   etapa   daeducagao   basica no Brasil.   Tern

duraeao de  nove anos,  sendo  a  matricula  obrigat6ria  para todas  as  criangas com

idade entre seis e 14 anos. A obrigatoriedade da matricula nessa faixa etaria implica

a responsabilidade conjunta: dos pais ou responsaveis,  pela matrfcula dos filhos; do

Estado pela garantia de vagas nas escolas pdblicas; da sociedade, por fazer valer a

pr6pria  obrigatoriedade.  Regulamentado  por  meio  da Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educaeao,   em 1996,   sua   origem   remonta   aoEnsf.no   de   PH.mei.ro   Grau,   que

promoveu a fusao dos antigos, curso primario (com quatro a cinco anos de duragao),

e do curso ginasial, com quatro anos de duragao, este dltimo considerado,  at61971,

ensino  secundario.  A  duragao  obrigat6ria  do  Ensino  Fundamental  foi  ampliada  de

oito para nove anos  pelo Projeto de  Lei  n° 3,675/04,  transformado na  Lei  Ordinaria

11274/2006,   passando  a  abranger  a Classe  de  Alfabetizagao (fase  anterior  a   la

s6rie,  com  matricula  obrigat6ria  aos  seis anos)  que,  ate  entao,  nao fazia  parfe  do

ciclo obrigat6rio  (a  alfabetizagao  na  rede  pdblica e em  parte da  rede particular era

realizada  normalmente  na  la  serie).  Lei  posterior  (11.114/05)  ainda  deu  prazo  ate

2010  para Estados e Municipios se  adaptarem.  No  Brasil  nao  existe  urn  currfculo

padronizado   para   o   ensino   fundamental,   mas   a   LDB   de   1996   define   que   e

obrigat6rio,  no  Ensino  Fundamental,  o  ensino  de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,

conhecimentos do  mundo fisico e  natural,  bern como da  realidade social  e  politica

(especialmente   a   brasileira),   Aries,   Educagao   Ffsica   e   Mt]sica   (que   pode   ser

trabalhada dentro das Aries).
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0  Ensino  Fundamental  no  municipio  de  Borborema  e  oferecido  nos  anos

iniciais  e  anos  finais,  como  tamb6m,  na  modalidade  da  Educaeao  de  Jovens  e

Adultos.   A   inclusao   de   alunos   com   deficiencia   no   ensino   regular   demanda

adequag6es   na   infraestrutura  fisica   das  escolas  e   nos   recursos   pedag6gicos,

disponibilizando profissionais docentes qualificados e equipes multidisciplinares.

0 projeto pedag6gico da escola sera orientado pelo principio democratico da

participagao, atrav6s do funcionamento dos conselhos escolares.

4.9.1.2.2.         Diretrizes

Art.  2° As Diretrizes Curriculares  Nacionais para o Ensino Fundamental  de 9 (nove)

anos articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educagao

Basica  (Parecer CNE/CEB  n°  7/2010  e  Resolugao  CNE/CEB  n° 4/2010)  e  retlnem

principios,   fundamentos   e   procedimentos   definidos   pelo   Conselho   Nacional   de

Educagao,    para   orientar   as   politicas   ptlblicas   educacionais   e   a   elaboraeao,

implementagao  e  avaliagao  das  orientag6es  curriculares  nacionais,  das  propostas

curriculares dos Estados,  do Distrito Federal,  dos Municipios,  e dos projetos politico-

pedag6gicos  das  escolas.  Pafagrafo  t]nico.  Estas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais

aplicam-se  a  todas  as  modalidades  do  Ensino  Fundamental  previstas  na  Lei  de

Diretrizes  e  Bases  da  Educaeao  Nacional,  bern  como  a  Educagao  do  Campo,  a

Educagao Escolar lndigena e a Educacao Escolar Quilombola.

Os principios norteadores para a pratica pedag6gica que objetive o ensino de

qualidade esfao expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais:

•  os  principios  eticos  da  autonomia,  da  responsabilidade,  da  solidariedade  e  do

respeito ao bern comum;

•   os   princfpios   politicos   dos   direitos  e  deveres   da   cidadania,   do  exercicio   da

criticidade e do respeito a ordem democfatica;
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• os principios est6ticos da sensibilidade, da criatividade e do respeito a diversidade

de manifestae6es artfsticas e culturais.

A operacionalizaeao desses principios atraves do curriculo acontece  no seio

de uma organizagao social.  E preciso superar a visao ingenua de que a escola "tudo

pode",   mas  tamb6m  superar  a  perspectiva  determinista-fatalista  a  escola  "nada

pode", al6m de reproduzir a sociedade.

As   diretrizes    norteadoras   do    Ensino    Fundamental    estao   contidas    na

Constituigao  Federal,  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educaeao  Nacional  e  nas

Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais.

4.9.1.3.            Educagao lnclusiva

4.9.1.3.1.  Caracterizagao e Diagn6stico

A  Constituigao  Federal  estabelece  o  direito  das  pessoas  com  deficiencias

receberem  educagao  preferencialmente  na  rede  regular de  ensino  (art.  208,  Ill).  A

diretriz atual 6 a plena integragao dessas pessoas em todas as areas da sociedade.

Trata-se,  portanto,  de  duas  quest6es -  o  direito  a  educagao,  comum  a  todas  as

pessoas,  e o direito de  receber essa educagao sempre que possivel junto com as

demais pessoas nas escolas regulares.
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4.9.1.3.2.  Ndmeros da Educaeao lnclusiva no Brasil

Estao  fora  das  escolas  mais  de  140  mil  criangas  e  adolescentes  de  0  a  18

anos  com   deficiencias,   TGD   (Transtomos   Globais   do   Desenvolvimento)   /  TEA

(Transtomo   do   Espectro  Autista)   e  Altas   Habilidades   e   Superdotagao,   e   que

recebem  o  beneficio  do   BPC   na  Escola  (Programa  de  Beneficio  de  Prestagao

Continuada da Assistencia Social);

Apenas   12%   das   escolas   de   Educagao   Basjca   tern   sala   de   recursos

multifuncionais para o AEE (Atendimento Educacional Especializado);

S6 41,6 mil, ou seja, (22%) das escolas possuem dependencias acessiveis;

Apenas  122  mil  (6%)  dos  mais  de  2  milh6es  de  professores  que  atuam  na

educagao basica possuem formagao continuada, de no minimo 80hrs, especifica em

educagao especial;

Cerca  de  30%  das  escolas  possuem   materiais  didaticos  e  paradidaticos

acessiveis  (Braille,  Caracteres  Ampliados,   LIBRAS,  Texturas,  Contrastes  e  entre

Outros).

0  Municipio  de  Borborema ja  vein  desenvolvendo  uma  Educagao  lnclusiva

baseada na qualidade e nos direitos previstos na lei para os alunos com deficiencias

e         TG D         (Transtornos        Globais        do         Desenvolvi mento)         e        Altas

Habilidades/Superdotagao.    Em   25   de   maio   de   2012,   foi   dado   inicio   com   a

implantaeao  da  la  Sala  de  Recurso  Multifuncional  na  E.M.E.F.  "Leonor  Ramalho",

adquirida  com   recursos  pr6prios,   pela   Prefeitura   Municipal  de   Borborema,   para

atender as necessidades da Educagao Especial.

Contemplando    alunos     matriculados    nas    escolas    do     municipio    com

atendimentos    educacionais   especializados    baseando-se    num    plano    de    aula

especifico, seguindo o laudo em todas as deficiencias na busca de uma inclusao de

qualidade para todos.

Tendo  como  pressuposto  que  o  Minist6rio  da   Educaeao  disponibilizou   e

determinou     o    funcionamento    das    salas    AEE     (Atendimento    a     Educagao
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Especializado)  -  o  municfpio  foi  contemplado  com   mais  uma  Sala  de   Recurso

Multifuncional    na   Zona    Rural,    precisamente   na    Escola    Municipal   de    Ensino

Fundamental "Edith Rodrigues Leite" tambem da Rede Municipal de Ensino.

Atualmente  o  municipio  de  Borborema  vein  ministrando  e  ofertando  o  AEE

(Atendimento    Educacional    Especializado)    aos   alunos   pdblico-alvo   das    redes

municipais,   rede  estadual   e   privada.   Como  tambem   pessoas  com   deficiencias

advindas de outros municipios circunvizinhos.

4.9.1.3.3.  Tipos de Deficiencia no Municipio

Tabela 7 - Tipos de Deficiencia

Tipos de Deficiencia Percentual

TGD -Transtorno Global do Desenvolvimento 50/o

Deficiencia Ffsica 3%

Deficiencia Auditiva 2%

Deficiencias Mdltiplas 20%

Deficiencia lntelectual 70%
Fonte: Secretaria Municipal de Educagao

A  Educagao  lnclusiva,  como  modalidade  de  educagao  escolar,  tefa  que  ser

promovida  sistematicamente  nos  diferentes  niveis  de  ensino,  com  a  garantia  de

vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiencia dos alunos.

Varias sao as formulas, os recursos e as respostas que refletem maneiras de

enfrentar a diversidade na educaeao. As ag6es educativas nao podem apoiar-se na

homogeneidade  de  formas  de  trabalho,  precisa  ser  uma  educaeao  interessante  e

desafiadora  com  flexibilidade  para  atender  as  mdltiplas  situag6es.  Articulaeao  e

cooperaeao entre os setores de educagao, satlde e assistencia social e fundamental

e potencializa a agao de cada urn deles.

47

gfrMfri:erffi?z



Esfado da Panda
pREFErruRA MUNlclpAL DE BORBOREMA

Seeretaria Mtinicipal de Educacao

As adequae6es curriculares sao medidas pedag6gicas adotadas  no nivel da

Proposta  Pedag6gica  da  escola  e da  sala  de  au]a,  em  relagao aos  objetivos,  aos

conteddos, a metodologia, a temporalidade e a avaliagao.

A formagao de recursos humanos com capacidade de oferecer o atendimento

aos educandos especiais na Educagao lnfantil,  no Ensino Fundamental,  EJA,  Medio

e suas modalidades 6 uma prioridade para o Plano Municipal de Educaeao.  Nao ha

como ter uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e aprendizagem dos

educandos   especiais   sem   que   seus   professores,    demais   tecnicos,    pessoal

administrativo   e   auxiliar   seja   preparado   para   atende-los   adequadamente   com

disponibilidade de material pedag6gico especializado.

4.9.1.3.4.  Diretrizes

A   Lei   de   Diretrizes  e   Bases  da   Educagao   Nacional   estabelece:   ``Art.58.

Entende-se  por  educaeao  especial,   para  os  efeitos  desta  Lei,  a  modalidade  de

educagao  escolar,  oferecida  preferencialmente  na  rede  regular  de  ensino,   para

educandos portadores de necessidades especiais.

§  1° Have fa, quando necessario, servigos de apoio especializado,  na escola regular,
para atender as peculiaridades da clientela de educagao especial.

§   2°   0   atendimento   educacional   sera   feito   em   classes,   escolas   ou   serviaps
especializados,  sempre que,  em fungao das condie6es especi'ficas dos alunos,  nao
for possivel a sua integragao nas classes comuns de ensino regular.

§  3° A oferta  de  educagao  especial,  clever constitucional  do  Estado,  tern  inicio  na
faixa etaria de zero a seis anos, durante a educagao infantil.

Art.  59.  Os  sistemas  de  ensino  assegurafao  aos  educandos  com  necessidades
especiais:

I - curriculos, metodos, tecnicas, recursos educativos e organizaeao especifica, para
atender as suas necessidades;
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11  -  terminalidade  especffica  para  aqueles  que  nao  puderem  atingir  o  nivel  exigido

para   a   conclusao   do   ensino   fundamental,   em   virtude   de   suas  deficiencias,   e
aceleraeao    para    concluir   em    menor   tempo    o    programa    escolar    para    os
superdotados;

111  -  professores  com  especializagao  adequada  em  nfvel  m6dio  ou  superior,  para

atendimento  especializado,  bern  como  professores  do  ensino  regular capacitados

para a integragao desses educandos nas classes comuns;

lv - educagao especial para o trabalho, visando a sua efetiva integragao na vida em
sociedade,  inclusive condie6es adequadas  para os que  nao  revelarem  capacidade
de  insergao  no  trabalho  competitivo,  mediante  articulagao  com  os  6rgaos  oficiais
afins,  bern como  para aqueles que apresentam  uma  habilidade superior nas areas
artfstica,  intelectual ou psicomotora;

V   -   acesso   igualitario   aos   beneffcios   dos   programas   sociais   suplementares
disponfveis para o respectivo nivel do ensino regular.

Art.  60.  Os  6rgaos  normativos  dos  sistemas  de  ensino  estabelecefao  criterios  de
caracterizagao  das  instituig6es  privadas  sem  fins  lucrativos,  especializadas  e  com
atuagao exclusiva em educagao especial, para fins de apoio t6cnico e financeiro pelo
Poder Pdblico.

Pafagrafo   Onico.   "0   Poder   Pdblico   adotara,   como   alternativa   preferencial,   a
ampliagao do atendimento aos educandos com  necessidades especiais  na  pr6pria
rede   pt]blica   regular   de   ensino,   independentemente   do   apoio   as   instituie6es

previstas neste artigo".

4.9.1.4.             Ensino M6dio

4.9.1.4.1.  Caracterizagao e Diagn6stico

A Lei de Diretrizes e Bases -LDB estabelece,  portanto, que o Ensino M6dio 6

etapa que completa a  Educaeao  Basica  (art.  35),  definindo-a como a conclusao de

urn periodo de escolarizagao de cafater geral.  Trata-se de reconhece-lo como parte

de urn nfvel de escolarizagao que tern por finalidade o desenvolvimento do indivfduo,
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assegurando-lhe  a  formaeao  comum  indispensavel  para  o  exercfcio  da  cidadania,

fornecendo-lhe  os  meios  para  progredir no trabalho  e  em  estudos  posteriores  (art.

22).

0  Ensino M6dio corporifica a concepgao de trabalho e cidadania como  base

para a formacao,  configurando-se enquanto Educagao Basica. A formacao geral do

estudante   em   torno   dos   fundamentos   cientifico-tecnol6gicos,   assim   como   sua

qualificagao  para  o trabalho,  sustenta-se nos  principios est6ticos,  6ticos  e  politicos

que inspiram a Constituigao Federal e a LDB.

Estas finalidades legais do Ensino Medio definem a  identidade da escola  no

ambito de quatro indissociaveis fung6es, a saber:

I -Consolidagao dos conhecimentos anteriormente adquiridos;

11 -Preparagao do cidadao para o trabalho;

Ill -Implementagao da autonomia intelectual e da formagao etica;

lv - Compreensao da relagao teoria e pfatica.

A escola de  Ensino  Medio,  com essa  identidade legalmente delineada,  deve

levantar quest6es, ddvidas e criticas com relagao ao que a instituigao persegue, com

maior   ou   menor   enfase.   As   finalidades   educativas   constituem   urn   marco   de

refetencia para fixar prioridades, refletir e desenvolver ag6es em torno delas.

No  municipio de  Borborema  existe apenas  uma  escola  da  rede  estadual  de

ensino.  A  mesma  conta  com  urn  quadro  de  funcionarios  efetivos  e  contratados  e

com  urn  ptlbico  de  alunos  distribuidos  no  Ensino  Fundamental,  anos  finais,  e  no

Ensino  Medio  Regular e  na  Modalidade  da  Educa?ao  de  Jovens  e Adultos,  como

tambem, desenvolveu o Projeto "Projovem Urbano".
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4.9.1.5.            Educagao de Jovens e Adultos

4.9.1.5.1.  Caracterizagao e Diagn6stico

A Secretaria de Educagao de Borborema oferece a Modalidade da Educagao

de   Jovens   e   Adultos   -   EJA,   em   02   escolas   da   rede   municipal   de   ensino,

com  turmas dos anos iniciais (alfabetizagao ao 5° ano)  e  dos anos  finais (6° ao 9°

ano)  do  Ensino    Fundamental,   no  perfodo  noturno.  A  unica  escola  estadual  do

municipio tamb6m oferece a EJA,  atendendo turmas dos anos finais ((6° ao 9° ano)

do  Ensino   Fundamental  e  do  Ensino  Medio,  no  periodo  noturno,  como  tamb6m,

atende alunos do PROJOVEM CAMPO e PROJOVEM URBANO.

A  EJA  6  organizada  de  maneira  que  cada  ano  escolar  e  cursado  em  urn

semestre,  definido  como  fase,  onde  o  aluno  6  enturmado  de  acordo  com  seu

hist6rico escolar.  E oferecido ensino de qualidade,  pois  os alunos que concluem  a

EJA  ingressam  no  Ensino  Medio,   concorrem  a  concursos  ptlblicos  e  outros   em

iguais condig6es com os alunos que frequentaram o Ensino Regular.

Participam  deste  Programa,  jovens  e  adultos  a  partir  de  15  anos  que  nao

conclufram o Ensino Fundamental. A formagao desses alunos/as deve acontecer de

forma diferenciada, ja que,  os  mesmos trazem suas experiencias de vida,  trabalho,

relagao  com  os  filhos,  comunidade...  E  dialogar com  essas  vivencias,  possibilita  a

transformaeao da consciencia politica de perceber o mundo.

Na  tabela  a  seguir  tern  urn  demonstrativo  de  escolas  que  oferecem   ou

ofereceram   a   Educaeao   de   Jovens   e   Adultos,   com   a   quantidade   de   alunos

matriculados.

Os  profissionais  que  atendem  aos  alunos  da  EJA  da  rede  municipal  sao

acompanhados  por  uma  coordenadora  pedag6gica  exclusiva,   buscando  sempre

proporcionar a qualidade do atendimento e do ensino no processo de construeao do

conhecimento.
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4.9.1.5.2.  Diretrizes

Art  1°:  Esta Resolue5o institui Drchzes Operacionals para a Educacao de Jovens e Adultos

(EJA) nos aspectos relathros a durap5o dce oursos e idade minima para ingresso nos oursos e

exames  de  ELA  a  certificacao  nos  erames  de  EJA  a  Educae5o  de  Jovens  e  Adutos

desenvoMda per meie da Educap5o a Disfancia (EAD), a serem obrigatoriamente observadas

pets sistemas de ensino, na ofeha e na estrufura dce oursos e erames de Ensino Fundamental e

Eneino Medfo que se desenveivem em instituig5es pr6prias integrantes dos Sistemas de Eneino

Federal, Estaduais, Munkjpais e do Disbito Federal.

Art  2°:  Para  o  mdhor desenvoMmento da  EJA  cabe  a  instifucionalizapao de  urn sistema

educacional pdblto de Educacao Basica de Jovens e Adultes, como polifea pdblica de Estado e

hao  apenas de  govemo,  assuminde a  gest5o democratca,  contemplando a  diversidade de

sujeitce aprendizes,  proporcionando a conjugap5o de polifeas pdbl'rcas sctofais e forialecendo

sua vecapao como instrumerrio pare a educap5o ae lengo da vida.

All 3°: A presente Resolngfo marfem ce prima'pds, ce objctivce e as Drchzes formulados no

Pareoer CNE/CEB  n°  llraooo,  que esfabeleceu  as  Diretrizes  Currioulares  Nadonais  para  a

Educapao de Jovens e Adutce e, quarto a Resolng5o CNE/CEB n° 1/2000, amdfa o alcanoe do

disposto no artigo 7° pare definir a idade minima tambem pare a rfequchcia em oursos de EJA

bern como substitui o termo "supletivo" por "EJA",  no caput de artigo 8°, que determina idade

minima para o Ensino Medie em EJA passande os mesmce a terem, respectvamente, a redapao

constante nco artigos 4°, 5° e 6° desta Resolicao.

Art 40: Quarto a durap5o dos oursce presenciais de EJA mantermse a formulapao do Parcoer

CNE/CEB n° 29ra006, acrescentando o total de horas a serem oumpridas, independentemente da

forma de organizapao ourricufar I - pare ce anos iniciais do Errsino Fundamerrial, a durap5o deve

ficar a crferio dos sistemas de ensino; 11 - para os ance finais de Ensino Fundamental, a durap5o

minima dove ser de 1.600 (mil e seiscendas)horas ;111 -para o Ensino Medie, a durapao minima

deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas.
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Pafagralo dnico: Pare a Educagfo Profissiomal T6onica de N'rvel Medfo integrada com o Eneino

Medie,  reafirmase a durapao de  1.200  (mil e duzentas) horas destimadas a educapfo geral,

oumulativamente com a carga hofaria minima para a respectiva hahilitapao professional de Nivel

M6dio, tal como estabeleoe a Resolng5o CNE/CEB n° 4#005, e para o ProJovem, a durag5o

estabalecida no Pareoer CNE/CEB rp 37rm06.

Art 5°: Obedecidce o disposto ro artigo 4°, incisos I e VIl, da Lei n° 9.394/96 (LDB) e a regra da

prioridade para o atendimento da escofarizacfo obrigat6ria, sera considerada idade minima para

ce oursce de E,IA e para a realizapao de erames de conclusao de EJA do Ensiro Fundamental a

de 1 5(quinee) anos complctce.

Pafagrato  dnico:  Para que haja derta variada para o pleno atendjmento dos adolescentes,

jovens e adultes sfuados na fab@ de 1 5 (quinze) anos ou mais, com defasagem idade-s6rie, tanto

sequencialmente ro ensino regular quarto na Educap5o de Jovene e Adultos, assim como nos

oursos destimados a formapao profssiomal, nos termce de § 3° do artygo 37 da Lei n° 9.394re6,

trmase necessario:

I  -  fazer  a  chamada  anpliada  de  estudantes  para  o  Ensiro  Fundamenfal  em  tedas  as

modalidades,falcomosefazachamadadaspessoasdefabcaetataobrigat6riadoensiro;

11 - incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de forma colaborathia,

pelife pr6pria para o atendimento dos estudarries adolesoentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete)

ance,  garandnde  a  utilizap5o  de  mecanismce  especfficos  para  esse  tipo  de  alurrado  que

considerem suas pctencialidades,  ncoessidades,  expectativas em  rdap5o a vida,  ds cufuras

juvenis e ao mundo do trabalho, fal como prove o artigo 37 da Lei n° 9.394/96,  jndusive com

programas de acelerag5o da aprendfagem, quando necessario;

Ill -incentivar a oferta de EJA no pen'edo escolar diumo e nctumo, com avalfacao em processo.

4.9.2.   INDICADORES DA EDUCACAO BASICA

ifeMEca:erffi£gente qtle faz
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Tabela 8 -Situacao geral da EducaOao Basica no Municipio

Ano Estabelecimentos Matriculas Docentes

2011 10 1.655 93

2012 11 1.613 105

2013 11 1.686 108

2014 11 1 . 742 122

Fonte: portal. inep. gov. br/indicadores-educacionais

4.9.3.   ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA DO MUNIcipIO

Tabela 9 -Estabelecimentos da Educaeao Basica

Ano
Escolas Escolas Escolas

TotalEstaduais Municipais Privadas
2011 02 07 01 10

2012 02 07 02 11

2013 02 07 02 11

2014 01 08 02 11

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar

4.9.4.   MATRicuLAS NA EDUCACAO BASICA

Os  dados  abaixo  apresentados  sao  referentes  a  quantidade  de  escola  e

matriculas da educacao basica, discriminadas por abrangencia municipal, estadual e

privada.
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Tabela 10 I Quantidade de escolas e matriculas por abrangencia

Ano
Estadual Municipal Privada Total

Escolas Matrfculas Escofas Matrieulas Escolas Matrfculas Escolas lvlatrfeulas

2011 02 550 07 1.008 01 97 10 1.655

2012 02 496 07 980 02 137 11 1.613

2013 02 529 07 1.016 02 141 11 1.686

2014 01 500 08 1.059 02 183 11 1.742

Fonte: Censo Escolar

Tabela 11 -Escolas de EJA e N° de alunos

Escolas N° de a[unos matriculados

2011 2012 2013 2014
E.M.E.F. "Jaldete Guedes Pereira" - - 17 -

E.M.E.F. "Jose Amancio Ramalho" - - - 56

E.M.E.F.  "Leonor Ramalho" 94 75 55 51

E.M.E.F.  "Edith  Rodrigues Leite" - - 17 -

E.M.E.F.  "Solon de Lucena" - - 23 -

E.E.E.F.M.  "Efigenjo Leite" 131 86 102 262

Total Geral 225 161 214 369

Tabela 12 -Quantidade de Salas de Aula no Municipio por nivel de abrangencia
e modalidade de ensino -ano de 2014

Abrangencia Nivel/Modalidade Qtde

Municipal

Educagao lnfantil Regular 09

Ensino Fundamental Regular 40

Educagao de Jovens e Adultos 06

Educagao lnclusiva 02

Total 57
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Estadual

Ensino Fundamental Anos Finais 06

Ensino Medio 04

Educagao de Jovens e Adultos 05

Projovem Urbano - parte diversificada 05

Total 20

Privada

Educagao lnfantil Regular 03

Ensino Fundamental Anos lniciais 05

Ensino Fundamental Anos Finais 04

Total 12

Fonte: MEC/lNEP.  indicadores-educacionais

4.9.5.   REDES DE  ENSINO

A sede da Secretaria  Municipal de Educaeao de Borborema esta localizada

a Avenida Pedro Moreno Gondim, S/N, centro do munici'pio de Borborema-PB.

4.9.5.1.             Estrutura fisica municipal

A   Educaeao   de   Borborema   oferece   a   populagao   uma   estrutura   fisica

distribuida da seguinte forma:  01  (uma) Sede da Secretaria Municipal de Educagao,

01   (uma)  Biblioteca,  01   (urn)  Telecentro  e  08  (oito)  escolas,   incluindo  a  Creche,

todas encontram-se em funcionamento, tanto na zona urbana quanto na zona rural,

conforme mostra a tabela a seguir:
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Tabela 13 -Escolas do Municipio

NO lNEP Escola Endere9o

01 25065599 Creche Casulo "Ana Claudia Ramalho"Av.  Pedro Moreno Gondim-S/N

02 25065580 E.M.E.F. "Edith Rodrigues Leite" Sitio Pogo Escuro de cima

03 25115332 E.M.E.F. "Francisco Cardoso da Silva"R: Manoel Severino de Lima- S/N

04 25065670 E.M.E.F. "Jaldete Guedes Pereira" R:  Eduardo Felipe dos Santos-N°12

05 25065521 E.M.E.F.  "Jos6 Amancio Ramalho" R: Joao Nogueira-Not o8

06 25065556 E.M.E.F.  "Leonor Ramalho" Praca Sigismundo Aranha-N°153

07 25065602 E.M.E.F. "Rafael da Costa Maranhao" Engenho Sao Tomaz

08 25065572 E.M.E.F.  "Solon de Lucena" Fazenda Dois lrmaos

09 25065513 E.E.E.F.M.  "Efigenio Leite" Av.Senador Humberto Lucena-S/N

10 25125869 Educandario Bastos R: Vereador Paulo dos Santos-S/N

11 25119931 Escola Ideal R: Humberto Guedes-N°49

Fonte: Secretaria de Educagao  -Ano 2014/Secretaria das Escolas Estadual e Privadas

4.9.5.2.           Turmas ofertadas pelas escolas

Das 11  escolas situadas no municipio, 08 estao localizadas na zona urbana,

incluindo  a  creche  e  03  estao  localizadas  na  zona  rural.  As  escolas  oferecem  as

seguintes  modalidades  de  ensino:   Educagao  lnfantil,   Ensino  Fundamental  series

iniciais e series finais,  Ensino M6dio e Educagao de Jovens e Adultos.  Nas tabelas a

seguir sefao  mostradas as turmas de cada escola com  a quantidade de salas e o

ndmero de matriculas:
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4.9.5.2.1.  Rede Municipal de Ensino

Tabela 14 -Distribui€ao das turmas por escola -Rede Municipal -ano 2014

Escola Turmas oferfadas Quant. Salas Matriculas

Creche Casulo "Ana Claudia Educ. Infantil -0 a 3 anos 01 20
Ramalho" Educ.  Infantil -4 a 5 anos 02 44

Total 03 64
Escola Tumas ofertadas Quant, Salas Matriculas

Escola Municipal de Ensino

Educ.  Infantil -4 a 5 anos1°ano-Ens.Fundamental
01 09

2o ano - Ens. Fundamental30ano-Ens.Fundamental
01 09

Fundamental "Edith Rodrigues
4° ano - Ens. Fundamental5oano-Ens.Fundamental

01 15Leite"

Totall 03 33
Escola TLirmas oferfadas Quant. Salas Matriculas

Escola Municipal de EnsinoFundamental"FrancjscoCardoso
Educ.  Infantil -4 a 5 anos 02 39
1° ano -Ens. Fundamental 01 15

2° ano - Ens. Fundamental 01 13
da Silva„ 3o ano - Ens. Fundamental 01 17

Total 05 84
Escola Turmas ofertadas Quant. Salas Matricu]as

Escola Municipal de Ensino
3o ano - Ens. Fundamental 01 15

4° ano - Ens. Fundamental 02 32
Fundamental "Jaldete Guedes

5o ano - Ens. Fundamental 02 30Pereira"
Total 05 77

Escola Turmas ofertaidas Quant. Salas Matriculas

Escola Municipal de Ensino

6° ano - Ens. Fundamental 02 81

70 ano - Ens. Fundamental 03 83
8o ano - Ens. Fundamental 02 48Fundamental "Jose AmancioRamalho"
90 ano - Ens. Fundamental 02 51

EJA -anos iniciais 02 56
Total 12 319

Escola Turmas ofertadas Quant. Salas Matriculas

Escola Municipal de Ensino

Educ. Infantil -4 a 5 anos 02 37
1o ano -Ens. Fundamental 02 31

2° ano - Ens. Fundamental 03 44
3o ano - Ens. Fundamental 04 75
4o ano - Ens. Fundamental 04 81

Fundamental "Leonor Ramalho"
5o ano - Ens. Fundamental 03 84
EJA -anos iniciais 01 19

EJA - anos finais 02 32
Total 21 403
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Escola Turmas ofertadas Quant. Salas Matrfcu]as

Escola Municipal de Ensino

Educaeao lnfanti I 01 07
1 a ano - Ens. Fundamental 01 07
20 ano - Ens. Fundamental3oano-Ens.Fundamental

01 26
Fundamental "Rafael da Costa

4° ano - Ens. Fundamental5oano-Ens.Fundamental
01 17Maranhao"

Total 04 57

Escola Tumas oferfadas Quant. Salas Matrl.culas

Escola Municipal de Ensino

1° ano -Ens. Fundamental20ano-Ens.Fundamental
01 09

3° ano - Ens. Fundamental4oano-Ens.Fundamental5oano-Ens.Fundamental
01 13Fundamental "Solon de Lucena"

Total 02 22
Fonte: Fonte: MEC/lNEP.Censo Escolar 2014/Secretaria das Escolas

4.9.5.2.2.  Rede Estadual de Ensino

Hoje,  a Escola Estadual de Ensino Fundamental e M6dio "Efigenio Leite" 6 a

dnica  Unidade  de  Ensino  Estadual  em  funcionamento  no  municipio.   Encontra-se

localizada  na  zona  urbana  e  oferece  20  salas  de  aula,  nas  quais  funcionam  06

turmas de ensino fundamental, 04 turmas de Ensino M6dio,  05 turmas da  Educagao

de  Jovens  e  Adultos  e  05  turmas  do  Projovem  Urbano,  nos  turnos  tarde  e  noite,

conforme mostra a tabela a seguir:
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Tabela 15 -Distribui9ao das turmas por escola -Rede Estadual -ano 2014

Escola Tunas ofertadas Quant. Salas Matriculas

Escola Estadual de Ensino

6° ano - Ens. Fundamental 02 42
70 ano - Ens. Fundamental 02 41

8° ano - Ens. Fundamental 01 23
90 ano - Ens. Fundamental 01 19

1 o ano - Ensno M6d0 02 60
2o ano - Ensno Med0 01 28
3o ano - Ensno Med0 01 25

Fundamental e Medio "Efigenio
8o ano - EJA 01 14

Leite„
9o ano - EJA 01 13

|o ano -EJA 01 19

2o ano - EJA 01 18

3o ano - EJA 01 17

Projovem Urbano 05 181

Total 20 500
Fonte: Secretaria da Escola Estadual "Efigenio Leite"

4.9.5.2.3.  Rede Privada de Ensino

0  Municipio conta com  02  (duas)  Escolas  Privadas  que  estao situadas  na

zona urbana e em pleno funcionamento, conforme as tabelas a seguir:

Tabela 16 -Distribuieao das turmas por escola -Rede Privada -ano 2014

Escola Tumas ofertadas Quant. Salas Matriculas

Educandario Bastos

Educ.  InfantI - 0 a 3 anos 01 07
Educ.  InfantI - 4 a 5 anos 02 09
1o ano -Ens. Fundamental 01 11

2° ano - Ens. Fundamental 01 08
3° ano - Ens. Fundamental 01 08
4° ano - Ens. Fundamental 01 08
50 ano - Ens. Fundamental 01 04
6° ano - Ens. Fundamental 01 06
70 ano - Ens. Fundamental 01 08
80 ano - Ens. Fundamental 01 05

Total 11 74
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Escola Turmas oferfadas Quant. Salas Matriculas

Escola Ideal

Educ.  InfantI - 0 a 3 anos 01 13

Educ.  InfantI - 4 a 5 anos 01 30
1o ano -Ens. Fundamental 02 19

20 ano - Ens. Fundamental 01 12

3o ano - Ens. Fundamental 01 12

4° ano - Ens. Fundamental 01 12

50 ano - Ens. Fundamental 01 11

Total 08 109
Fonte: Censo Escolar 2014./Secretaria das Escolas

4.9.6.   INDICADORES DE RENDIMENTO

4.9.6.1.           Fluxo escolar: aprovacao, reprovagao e abandono

Tabela 17 -Taxas de aprovaeao, reprova§ao e abandono -Rede lvlunicipal,
Estadual e Privada

S6rie/Ano Ano
Taxa de Taxa de Taxa de

Aprovacao Reprovaeao Abandono

1 a ano do EnsinoFundamental
2011 93,2% 0,0% 6,8%
2012 97,9% 0,0% 2,1%
2013 95,6% 1,1% 3,3%

2o ano do EnsinoFundamental
2011 91,4% 5,9% 2JO/o
2012 89,6% 9,7% 0,7%
2013 grh f f i/o 0,8% 1,6%

30 ano do EnsinoFundamental
2011 79,6% 15,0% 5,4%
2012 81,9% 14,3% 3,8%
2013 88,0% 10,0% 2,0%

4o ano do EnsinoFundamental
2011 82,8% 13,4% 3,8%
2012 84,4% 7,6% 3,8%
2013 86,1 % 11,4% 2.0%

5o ano do EnsinoFundamental
2011 91,7% 2,2% 5,1%

2012 88,7% 6,5% 4,8%
2013 92,1 % 4,7% 3,2%

60 ano do EnsinoFundamental
2011 68,2% 15,0% 16,8%
2012 64,3% 14,3% 21,4%
2013 77,9% 4,3% 17,8%

70 ano do EnsinoFundamental
2011 79,1% 4,4% 16,5%
2012 70,7% 18,5% 10,8%
2013 73,6% 14,3% 12,1%
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Serie/Ano Ano
Taxa de Taxa de Taxa de

Aprovagao Reprova§ao Abandono

80 ano do EnsinoFundamental
2011 70,0% 20,0% 10,0%
2012 71,1% 17,8% 11,1%

2013 79,0% 12,3% 8,7%

9o ano do EnsinoFundamental
2011 78,3% 10,8% 10,9%

2012 77,6% 4,1% 18,3%

2013 90,5% 4,8% 4,7%

|o ano do EnsinoMedio
2011 65,3% 16,3% 18,4%

2012 62,1 % 1,7% 36,2%
2013 62,5% 9,4% 28,1%

2o ano do EnsinoM6dio
2011 72,7% 9,1% 18,2%
2012 85,7% 0,0% 14,3%
2013 93,3% 0,0% 6,7%

3o ano do EnsinoMedio
2011 92,6% 0,0% 7  ,4®/®/o

2012 83,3% 0,0% 16,7%
2013 90,9% 0,0% 9,1%

Fonte: www.qedu.org.br

4.9.6.2.            Distongao idade-ano

Tabela 18 -Taxas de Distoreao ldade/ano -Rede lvlunicipal, Estadual e Privada

S6rie/Ano Ano
Distongao ldadelano•

Municipal Estadual Privada

|o ano do EnsinoFundamental
2011 2% 0% 0%
2012 4% 0% 12%
2013 11% 0% 4%

2o ano do EnsinoFundamental
2011 29% 27% 0%
2012 14% 10% 0%
2013 12% 12% 0%

3o ano do EnsinoFundamental
2011 45% 55% 0%
2012 47% 35% 0%
2013 32% 22% 0%

4o ano do EnsinoFundamental
2011 39% 60% 0%
2012 44% 67% 0%
2013 42% 43% 0%

5o ano do EnsinoFundamental
2011 55% 57% 0%
2012 35% 53% 5%
2013 42% 64% 0%

6o ano do EnsinoFundamental
2011 53% 50% -

2012 64% 56% -

2013 53% 53% 0%
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7o ano do EnsinoFundamental
2011 51% 46% -

2012 50% 50% -

2013 53% 50% 0%

8o ano do EnsinoFundamental
2011 14% 59% -

2012 53% 46% -

2013 49% 55% 0%

90 ano do EnsinoFundamental
2011 44% 50% -

2012 38% 27% -

2013 45% 35% 0%

1 a ano do EnsinoM6dio
2011 - 36% -

2012 - 55% -

2013 - 51% -

20 ano do EnsinoM6dio
2011 - 54% -

2012 - 25% -

2013 - 31% -

3o ano do EnsinoMedio
2011 - 57% -

2012 - 39% -

2013 - 23% -

Fonte: www.qedu,org.br

4.9.6.3.           Taxa de analfabetismo

As  tabelas  a  seguir  mostram  dados  referentes  ao  pdblico  da  Educagao  de

Jovens e Adultos, o qual se encontra entre as populac6es mais pobres,

Tabela 19 -Populaeao Analfabetizada e Alfabetizada de Borborema

Ano Ana]fabetizados Alfabetizados

2000 1.296 analfabetizados 1. 833 alfabetizados

2010 1.173 analfabetizados 2.418 alfabetizados

Fonte: Minist6rio da Sadde - DATASUS - Dados demograticos e socioecon6micos

EckMEca¥erffa
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Tabela 20 -Taxa de analfabetismo -Popula€ao acima de 15 anos

Ano Municipal Nacional

2000 41,42% 12,84%

2010 32,660/o 9,37%

Fonte: Minist6rio da Sai]de - DATASUS - Dados demogfaficos e socioecon6micos

Tabela 21 -Taxa de analfabetismo por sexo -Popula§ao acima de 15 anos

Ano Masculino Feminino

2000 48,20% 34,98%

2010 38,51% Tl I I/i yMo

Fonte: Ministerio da Satlde -DATASUS -Dados demogfaficos e socioecon6micos

Levantamentos  realizados  apontam  para  cerca  de  casos  de  pessoas  que

resistem  a  frequentarem  a  Educaeao  de  Jovens  e Adultos,  a  grande  maioria  nas

turmas    de    alfabetizagao    e    p6s-alfabetizagao,    levando    a    uma    permanencia

sistematica  nos  bancos escolares,  sem que  possam  trilhar novos  passos em  suas

trajet6rias de vida. Tal situacao requer urn olhar mais atento para esse segmento.

4.9.6.4.           Indice de desenvolvimento da educagao basica -lDEB

0  IDEB  foi  formulado  para  medir  a  qualidade  do  aprendizado  nacional  e

estabelecer metas para a melhoria do ensino.  Funciona como urn indicador nacional

que possibilita o monitoramento da qualidade da Educagao pela populaeao por meio

de  dados  concretos,  com  o  qual  a  sociedade  pode  se  mobilizar  em  busca  de

melhorias.  Para  tanto,  o  ldeb 6 calculado a  partir de  dois  componentes:  a taxa  de
64
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rendimento escolar (aprovagao) e as m6dias de desempenho nos exames aplicados

pelo lnep, como a Prova Brasil, realizados a cada dois anos.

Como podemos ver na tabela a seguir,  o municipio atingiu a meta apenas no

ano de 2009 e 2011  e no ano de 2013 teve uma queda,  nao conseguindo atingir a

meta estipulada.  E necessario que o municfpio melhore a sua situaeao para garantir

mais alunos aprendendo e com urn fluxo escolar adequado.

Tabela 22 -lDEB -Nivel Nacional/Nivel Municipal -Municipal e Estadual

EtapaEscolar Redo METAS PROJ ETADAS I DEB OBSERVADO
2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013

E.F.Anoslniciais Municipal 2,9 3,2 3,6 3,9 2,1 4,1 3,6 3,1

Estadual 3,2 3,4 3,7 4,0 3,2 3,3 3,4 3,3

E.F.AnosFinais    . Municipal 3,0 3,1 3,3 3,6 3,0 3,1 3,2 2,4

Estadual 1,7 2,0 2,4 3,0 1,7 3,3 1,9 3,3
Fonte: QEdu.org.br. Dados do ldeb/lnep

Gfafico 18 -Metas do lDEB de 2009 a 2021

Metas do indlce de Desenvolvlmento
da Educacao Basica {IDEB) -2009 a 2021

5,1
4,5

LLL
2cO9                    2011                   2013                    2017                   2021

Dados

obscr\Jados

} a 1:. : l/ , 1 . 5t€r a Ja (d u :a< ae . I/tl )

Metas cstobclecidas polo MEG
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Gfafico ig -Evolucao do IDEB

EVOLUCAO DO IDEB

-C-,.' ..,-,-.-                               +   ..I-:.::-:  =   1 -,..      :,=   :

Tabela 23 -Resultado da Prova Brasil

Ano Redo
Anos lniciais do Ensino Anos Finais do Ensino

Fundamental Fundamental
portugues Matematica Portugues Matematica

2011 Mun,cipal 158,5 174,4 220,3 214,5

2013
Municipal 143,3 151,8 188,9 192,7

Estadual 149,9 160,1 211,6 224,0

4.9.7.   EDUCACAO INTEGRAL

0 municipio de Borborema oferece educagao integral em 05 escolas da rede

municipal de ensino atrav6s do  Programa "Mais  Educagao",  que atende alunos em

tempo integral na pfatica de oficinas especificas, como vemos na tabela a seguir:
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Tabela 24 -Escolas que aderiram ao Programa Mais Educaeao

Ano
Escolas

Total
Redo Estadual Redo Municipal

2012 01 01 02

2013 02 04 06
2014 01 05 06

Fonte: M6dulo Mais Educagao / Simec

Tabela 25 -Escolas que oferecem Educa§ao Integral -Ano 2014

N® Escolas Redo NO de alunos atendidos

01 E.M.E.F.  "Francisco Cardoso da Silva" Municipal 41

02 E.M.E.F,  "Jaldete Guedes Pereira" Municipal 68

03 E.M.E,F. "Jos6 Amancio Ramalho" Municipal 95

04 E.M.E.F.  "Leonor Ramalho" Municipal 139

05 E.M.E.F. "Rafael da Costa Maranhao" Municipal 47

06 E.E.E.F.M.  "Efigenio Leite" Estadual 80J

Total 470Fonte: Secretaria das Escolas

Tabela 26 -Recursos repassados papa o Programa Mais Educa€ao

Ano
Total

Escolas Valor em Reais

2012 02 R$ 50.639,92

2013 02 R$ 244.461,85

2014 06 R$ 60.450,00

Total Geral 06 R$ 355.551,77

Fonte: FNDE

Prefeitilra Municipal
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4.9.8.   EDUCACAO DO CAMPO

A  Educagao  do  campo,  construfda  num  espago  de  lutas  dos  movimentos

sociais e sindicais do campo, 6 traduzida como uma "concepeao politico pedag6gica,

voltada para dinamizar a ligagao dos seres humanos com a produgao das condig6es

de  existencia  social,  na  relaeao  com  a  terra  e  o  meio  ambiente,  incorporando  os

povos e o espago da floresta, da pecuaria, das minas, da agricultura, os pesqueiros,

caiearas,  ribeirinhos, quilombolas, indigenas e extrativistas" (CNE/MEC,2002).

Na  atualidade,   especialmente  depois  das   Diretrizes  Operacionais   Para  a

Educagao  Basica das  Escolas  no/do Campo,  vein ganhando force  no que tange a

uma concepgao de educacao que respeite, considere e valorize a especificidade do

campo.

Essa modalidade de educaeao sustenta-se na pr6pria Constituicao Federal de

1988,   no  Art.   206,   que  assegura  os  principios  da  equidade,   da  liberdade  e  da

pluralidade   e   a   mem6ria   dos   diferentes   grupos   que   constituem   a   sociedade

brasileira.

A militancia  instaurada  em defesa da  oferta e da qualidade da  Educaeao do

Campo   materializa-se   na   elaboragao   de   plano   de   educagao   que   respeite   as

diversidades   existentes   no   municipio   de   Borborema,    suas   identidades,   suas

mem6rias, suas culturas.

Nessa diregao,  durante a confetencia  pelo  Plano  Municipal  de  Educagao  no

eixo  de  Educaeao  do  campo  passa-se  a  constatar  que  os  conferencistas  e  os

participantes defenderam  uma  educagao,  como apresenta  Fernandes  (2002)  apud

Plano  Estadual  de  Educagao  -  Educagao  do  Campo.  "nao  basta  ter  escolas  no

campo;  queremos  ajudar a construir escolas do  campo,  ou  seja,  escolas  com  urn

projeto  Politico  Pedag6gico  vinculado  as  causas,   aos  desafios,   aos  sonhos,   a

hist6ria e a cultura do povo trabalhador do campo".

Desta forma a educagao do Campo passa a ser pensada, planejada como urn

ambito privilegiado para contribuir com o desenvolvimento sustentavel, concebendo-
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o como o que e capaz de atender as necessidades e a melhoria das condig6es de

vida   do   povo,   atrav6s   do   uso   racional   e   responsavel   dos   recursos   naturais

disponfveis.

Assim, percebemos que ao longo da hist6ria sobre a Educagao Campesina do

municipio  de  Borborema  muito  se  negou  aos  sujeitos  campesinos;   a  educagao

campesina  nao  raras  vezes  ficou  marginalizada,   isso  se  revela  pelas  seguintes

evidencias:

•      Por nao construirem instrumentos investigativos capazes de traduzir melhor a

realidade da educa9ao campesina;
•      Reduziram o ndmero de escolas  campesinas nos dltimos 12 anos.

•    A nao existencia de   politicas e as experiencias de formagao de professores,

aqui incluindo-se as agencias de formagao do educador,  nao contemplam em
suas propostas curriculares,  o estudo do tema  Educagao do Campo;  nao ha
esta  preocupagao  com  a  formagao  para  quem  pode  atuar  e  ja  atua  nas
escolas do campo;

•    Ainda  esta  presente,   nas  escolas  do  campo,   indices  de  analfabetismo  e

analfabetismo funcional de jovens e adultos;
•    A ausencia de Projeto politico Pedag6gico desvinculado as escolas do campo

que respeitem, valorizam a cultura do campones (sua identidade, sua hist6ria,
suas rafzes, seus valores);

•    A politica do livro didatico 6 retardafaria,  desta forma dificultando o processo

de ensino/aprendizagem;
•    Os  espagos  fisicos   destinados   ao  funcionamento  das  escolas,   se   bern

analisados   contrap6em-se   as   determinag6es   legais,   inclusive   as   areas
destinadas a cultura, Iazer e ao desporto;

•    0   nao  cumprimento  do  fim   maior  do   programa   Nacjonal   do  Transporte

Escolar,   quando   a   proposta   6   veneer   a   distancia   Inter  campesina   dos
estudantes das escolas do campo;

•    A  catencia  de  recursos  financeiros  destinados  as  necessidades  basicas  da

zona rural;
•    Ausencia de uma coordenaeao pedag6gica   especifca   para melhor articular,

orientar e desenvolver o processo educativo campesino;
•    A presenea de salas multisseriadas;

•    Cafencia de material didatico;
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•    Carencia    de    material    didatico    especificamente    para    educagao    infantil

campesina;
•    Falta   de   capacitagao   para   os  docentes   voltados   para   educaeao   infantil

campesina;
•    Ausencia de formagao especifica para os docentes da leitura e escrita;
•    Razoaveis  condig6es  de trabalho  oferecidas  aos  docentes  das  escolas   do

campo;
•     Ausencia de politicas ptlblicas municipais que atendam as necessidades das

escolas do campo referente a escassez de agua;
•    Ausencia de estrategias que incentivem,  mobilizem os sujeitos campesinos a

participarem das definie6es das politicas pdblicas municipais de educaeao;
•    Ausencia de equipamentos tecnol6gicos em algumas escolas do campo e nao

funcionamento dos equipamentos que ja existem em outras;
•     A  nao  funcionalidade  dos  conselhos  e  colegjados  das  escolas  do  campo,

descaracterizando   os   principios   democraticos   de   urn   modelo   de   gestao
educacional proposta pela lei de Diretrizes e Bases para Educagao nacional -
9394/96.

A  finalidade  da  educagao  do  campo,   portanto,  6  oferecer  uma  educagao

escolar especifica associada a  produeao da vida,  do conhecimento e da cultura do

campo e desenvolver ag6es coletivas com a comunidade escolar numa perspectiva

de qualificar o processo de ensino e aprendizagem.

A Educagao Basica do Campo esta sendo produzida neste movimento,  nesta

dinamica  social,  que  e  tamb6m  urn  movimento  sociocultural  de  humanizaeao  das

pessoas  que  dele  participam.  Existe  uma  nova  pfatica  de  Escola  que  esta  sendo

gestada   neste   movimento.   Nossa  sensibilidade  de  educadores  ja   nos   permitiu

perceber  que  existe  algo  diferente  e  que  pode  ser  uma  alternativa  em  nosso

horizonte  de  trabalhador  da  educagao,  de  ser  humano.   Precisamos  aprender  a

potencializar os elementos presentes nas diversas experiencias, e transforma-los em

urn movimento consciente de construeao das escolas do campo como escolas que

ajudem neste processo mais amplo de humanizagao, e de reafirmagao dos povos do

campo como sujeitos de seu pr6prio destino, de sua pr6pria hist6ria.
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Contudo,   busca-se  atraves  deste  Plano  Municipal,   pensado  para  dez  anos,

avangos  significativos  que  estao  indicados  na  conjuntura  de  metas  e  estrat6gias

especificamente    pensadas    e    elaboradas    para    possivelmente    sanar    essas

fragilidades   apontadas   acima,   pelos   grupos   de   profissionais   e   membros   das

comunidades escolares da educagao do campo,  como sendo atores  importantes a

revelarem suas condig6es atuais, planejarem ag6es, elaborarem metas e estrategias

com base nos principios democfatico apontado na Constituigao Federal e na LDB -

9394/96 de 20 de Dezembro.

4.9.8.1.            Diretrjzes operacionais

As    Diretrizes   Operacionais   para    Educagao    Basica    nas   escolas   do   campo

reconhecem como fundamental:

•  A  garantia  da  unjversaliza§ao  do  acesso  da  popula?ao  do  campo  a  Educagao

Basica e a Educagao Profissional de Nivel T6cnico (resolucao n° 1, Art. 3°);

• A Educagao do Campo como urn espaap pdblico de investigagao e articulagao de

experiencias  e  estudos  direcionados  para o  mundo do trabalho,  bern como  para  o

desenvolvimento   social,    economicamente   justo   e   ecologicamente   sustentavel

(resolugao no 1 , Art. 4o);

• A insengao,  nas propostas pedag6gicas das escolas, da diversidade do campo em

todos os seus aspectos: sociais, culturais, politicos, econ6micos, de genero, geragao

e etnia (resolugao n° 1, Art.  5o);

•   A  flexibilizagao   da   organizagao   do   calendario   escolar,   salvaguardando,   nos

diversos espagos pedag6gicos e tempos de aprendizagem,  os principios da politica
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de   igualdade  e  a  estruturagao  do  ano   letivo,   independentemente  do   ano  civil;

Entende-se por escola do campo "aquela situada em area rural, conforme definida e

pela   Fundaeao   lnstituto   Brasileiro  de  Geografia  e   Estatistica-   lBGE,   ou  aquela

situada  em  area  urbana,  desde  que  atenda  predominantemente  a  populag6es  do

campo (art.1° §1° 11).  Sefao consideradas do campo, as turmas anexas vinculadas a

escolas com sede em area urbana, que funcionem  nas condig6es especificadas no

inciso  11  do  §  1°.  As  escolas  do  campo  e  as turmas  anexas  devefao  elaborar seu

projeto   politico   pedag6gico   na   forma   estabelecida   pelo   Conselho   Nacional   de

Educagao.

4.9.9.   PROJETOS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO

• Gincana de Matematica

• Gincana Biblica

• Projeto de Leitura e escrita

• Crer para ver

• Gincana do Estudante

• Projeto trilhando conhecimento no mundo da leitura -Olimpiada de Ivlatematica

• Meio Ambiente -lixo e luxo

• Seminario de Linguagem e Matematica -(Matematica na perspectiva Letramento

em prol da alfabetizagao)

• Sadde e Nutrigao

• Meio Ambiente Sustentabilidade  cuidando do meio ambiente atrav6s dos canteiros

e coleta de reciclaveis para produgao de brinquedos e materiais didaticos.
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• PRADIIVIE -Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educaeao

lniciativa: federal.

0  Pradime  foi  criado  com  o  objetivo  de  fortalecer  e  apoiar  os  Dirigentes

Municipais   de   Educagao   na   gestao   dos   sistemas   de   ensino   e   das   politicas

educacionais.

• Programa Brasil Carinhoso

lniciativa: Federal

0   Programa  Brasil  Carinhoso  foi  a  principal  medida  do  Plano  Brasil  sem

Mis6ria.  Essa aeao envolve a atuagao do MDS, do MEC e do Municipio.

• PRO-FUNCIONARlo

lniciativa:  Federal

0  Profuncionario  e  urn  programa  que  visa  a  formagao  dos  funcionarios  de

escola,  em efetivo exercicio,  em  habilitagao compativel com a atividade que exerce

na escola.   A formagao em  nivel t6cnico de todos os funcionarios e  uma  condieao

importante  para  o  desenvolvimento  profissional  e  aprimoramento  no  campo  do

trabalho e , portanto, para a carreira.

• ProFuncionario -PDE Escola/PDDE Interativo

lniciativa: Federal

- PDE Escola

0   PDE   Escola  e  urn   programa  de  apoio  a  gestao  escolar  baseado   no

planejamento  participativo  e destinado  a  auxiliar as  escolas  pdblicas  a  melhorar a

sua  gesfao.  Para  as  escolas  priorizadas  pelo  programa,  o  MEC  repassa  recursos

financeiros visando apoiar a execugao de todo ou de parte do seu planejamento.
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-PDDE Interativo

0 PDDE lnterativo foi desenvolvido com base na metodologia do PDE Escola,

mas  a  desde  2012,  todas as escolas  pdblicas  do  pal's  poderao  utiliza-lo -mesmo

aquelas  que  nao  foram  priorizadas  pelo  PDE  Escola,  ou  seja,  que  nao  recebefao

recursos federais desse programa.

• Programa lmplanta€ao de Salas de Recursos Multifuncionais

lniciativa:  Federal

Esse  Programa  apoia a organizagao  e a oferta  do Atendimento  Educacional

Especializado   -  AEE,   prestado   de   forma   complementar   ou   suplementar   aos

estudantes    com    deficiencia,    transtornos    globais    do    desenvolvimento,    altas

habilidades/superdotagao   matriculados   em   classes   comuns   do   ensino   regular,

assegurando-lhes   condig6es   de   acesso,   participagao   e   aprendizagem.   Como

tambem   na   implantagao   de   salas   de   recursos   multifuncionais,   com   materials

pedag6gicos  e  de  acessibilidade,   para  a  realizagao  do  atendimento  educacional

especializado, complementar ou suplementar a escolarizaeao.

• Pacto Nacional pela Alfabetiza€ao na ldade Certa (Pnaic)

lniciativa:  Federal

0  Pacto  Nacional  pela  Alfabetizagao  na  ldade  Certa  e  urn  compromisso

formal, assumido pelos governos federal, estaduais e municipais para assegurar que

todas as criangas estej.am alfabetizadas ate os oito anos de idade, ao final do 3° ano

do ensino fundamental.

• Programa Nacional de Alimenta§ao Escolar (PNAE)

lniciativa:  Federal
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0  Programa  Nacional  de Alimentagao  Escolar (PNAE),  implantado em  1955,

contribui  para  o  crescimento,  o  desenvolvimento,  a  aprendizagem,  o  rendimento

escolar dos estudantes e a formagao de habitos alimentares saudaveis, por meio da

oferta da alimentagao escolar e de ae6es de educagao alimentar e nutricional.

• Projeto TRILHAS

lniciativa: Federal,  Parceiro.

0 Projeto Trilhas 6 uma iniciativa do lnstituto Natura e do MEC, que tern como

foco instrumentalizar e apoiar o trabalho docente.

• Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -(PNATE)

Iniciativa: Federal

0  PNATE consiste na transfetencia automatica de recursos financeiros,  sem

necessidade  de  convenio  e  deve   ser  utilizado   para  custear  despesas   com   a

manutengao de veiculos escolares pertencentes as esferas municipal ou estadual e

para  a  contratagao  de  servigos  terceirizados  de  transporte,  tendo  como  base  o

quantitativo  de  alunos transportados  e  informados  no censo  escolar realizado  pelo

lnstituto  Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira  (lnep/MEG)

relativo ao ano anterior ao do atendimento.

• Programa Caminho da Escola

lniciativa: Federal

0  Programa Caminho da  Escola foi criado com o objetivo de renovar a frota

de veiculos escolares,  garantir seguranpe e qualidade ao transporte dos estudantes

e  contribuir para  a  redugao  da  evasao  escolar,  ampliando,  por  meio do transporte

diario,   o  acesso  e  a   permanencia   na  escola   dos  estudantes   matriculados   na

educagao basica da zona rural das redes estaduais e municipais.
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• Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Iniciativa: Federal

0  PDDE consiste na assistencia financeira as escolas pdblicas da educa9ao

basica das  redes estaduais,  municipais e do  Distrito  Federal e as escolas privadas

de educagao especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. 0 objetivo desses

recursos 6 a melhoria da infraestrutura fisica e pedag6gica, o reforpe da autogestao

escolar e a elevagao dos indices de desempenho da educaeao basica.  Os recursos

do programa sao transferidos de acordo com o ndmero de alunos, de acordo com o

censo escolar do ano anterior ao do repasse.

• Programa Mais Educaeao

lniciativa: Federal

0   Programa   Mais   Educagao,   institufdo   pela   Portaria   lntermjnisterial   n°

17/2007  e  regulamentado  pelo  Decreto  7.083/10,  constitui-se  como  estrategia  do

Ministerio da Educa9ao para induzir a ampljacao da jornada escolar e a organiza9ao

curricular na perspectiva da Educaeao Integral.

• Programa Sadde na Escola (PSE)

Iniciativa:  Federal

0  PSE tern como objetivo contribuir para a formagao integral dos estudantes

por  meio  de  ag6es  de  promogao,  prevengao  e  atengao  a  sadde,  com  vistas  ao

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de

criangas e jovens da rede publica de ensino.

A articulaeao entre  Escola e  Rede  Basica de  Sadde e a  base do  Programa

Sadde na Escola. 0 PSE 6 uma estrategia de integragao da sadde e educagao para

o desenvolvimento da cidadania e da qualificagao das politicas pdblicas brasileiras.
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• Programa Bolsa Familia (PBF)

Iniciativa: Federal

0  Programa  Bolsa  Familia (PBF) foi criado  pelo Governo Federal atraves da

Lei N°.10.836 de 09 de janeiro de 2004.  E urn programa de transfefencia de renda

criado para melhorar a vida das familias pobres e extremamente pobres do Brasil. 0

Programa ja atende a  12,3 milh6es de familias,  nos municfpios brasileiros.

• Programa Nacional de Tecnologia Educacional -(Prolnfo)

lniciativa: Federal

E urn programa educacional com o objetivo de promover o uso pedag6gico da

informatica  na  rede  pdblica  de  educacao  basica,   0  programa  leva  as  escolas

computadores,   recursos   digitais   e   conteddos   educacionais.   Em   contrapartida,

estados,  Distrito  Federal  e  municipios  devem  garantir  a  estrutura  adequada  para

receber  os   laborat6rios  e  capacitar  os  educadores   para   uso  das   maquinas  e

tecnologias.

• Programa de Formacao Continuada de Professores em Educacao Especial

lniciativa: Federal

0   Ministerio   da   Educaeao,   por   interm6dio   da   Secretaria   de   Educagao

Especial,  desenvolve em  parceria com o  programa  Universidade Aberta do  Brasil -

UAB  o  Programa  de  Formagao  Continuada  de  Professores  na  Educaeao  Especial

que  tern  por  objetivo  formar  professores  dos  sistemas  estaduais  e  municipais  de

ensino,  por meio  da constituigao  de  uma  rede  nacional  de  instituic6es  pdblicas  de

educagao superior que ofertem  cursos de formagao continuada  de  professores  na

modalidade a distancia.
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• Programa Beneficio de Presta§ao Continuada (BPC) na Escola

lniciativa: Federal

0   programa   e   uma   agao   interministerial   que   envolve   os   minist6rios   da

Educagao,  da  Sadde  e  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate a  Fome,  al6m  da

Secretaria  Especial  dos  Direitos  Humanos,  em  parceria  com  municipios,  estados e

com   o   Distrito   Federal,   que   tern   por   objetivo   realizar   o   acompanhamento   e

monitoramento do acesso e da permanencia na escola das pessoas com deficiencia,

beneficiarias   do   BPC,   ate   18   anos,   por   meio   da   articulagao   das   politicas   de

educacao, sadde, assistencia social e direitos humanos.

• Projovem Campo -Saberes da Terra

lniciativa: Federal

0  ProJovem  Campo  -  Saberes  da  Terra  oferece  qualificagao  profissional  e

escolarizagao   aos    jovens   agricultores   familiares   de   18   a   29   anos   que   nao

concluiram o ensino fundamental.  0  programa visa ampliar o acesso e a qualidade

da  educagao  a  essa  parcela  da  populaeao  historicamente  exclufdas  do  processo

educacional, respeitando as caracteristicas,  necessidades e pluralidade de genero,

etnico-racial,   cultural,   geracional,   politica,   econ6mica,   territorial  e  produtivas  dos

povos do campo.0 avaliag6es

• Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD)

Iniciativa: Federal

0  Programa  Nacional  do  Livro  Didatico  (PNLD)  tern  como  principal  objetivo

subsidiar  o   trabalho   pedag6gico   dos   professores   por   meio   da   distribuigao   de

coleg6es de livros didaticos aos alunos da educagao basica.   Ap6s a avaliagao das

obras,  o  Ministerio  da  Educagao  (MEC)  publica  o  Guia  de  Livros  Didaticos  com

resenhas das coleg6es consideradas aprovadas. 0 guia 6 encaminhado as escolas,
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que  escolhem,  entre  os  titulos  disponfveis,  aqueles  que  melhor  atendem  ao  seu

projeto politico pedag6gico.

• Olhar Brasil

lniciativa: Federal

0  Olhar  Brasil,  programa  da  Secretaria  do  Audiovisual,  tern  como  missao

apoiar   a    producao    audiovisual    independente,    favorecendoa    formagao    e    o

aprimoramento   de   t6cnicos   e   realizadores.   Tamb6m   visa   formar  e   consolidar

parcerias para o desenvolvimento da atividade audiovisual  nas diversas  regi6es do

pals, atrav6s do funcionamento dos NPDs, Ntlcleos de Produgao Digital.

• Olimpiada de Lingua Portuguesa -Escrevendo o Futuro

lniciativa: Federal,  Parceiro.

OLP  e  urn  projeto  que  visa  estimular  o  estudo  da  Lfngua  Portuguesa.  A

OIimpfada  tern  cafater  bienal  A  iniciativa,   que  e   realizada  em   parceria  com   o

Ministerio da Educaeao (MEC) e com a coordenagao tecnica do Centro de Estudos e

Pesquisas em  Educagao,  Cultura e Agao Comunitaria (Cenpec),  tern como objetivo

aprimorar a  pfatica  didatica  de  professores de  Lingua  Portuguesa  da  rede  pdblica

em todo o Brasil, contribuindo, assim, com a melhoria da qualidade do ensino.

• Olimpiada Brasileira de Matematica das Escolas Pdblicas (OBMEP)

lniciativa: Federal

A OBMEP  6  urn  projeto criado  para  estimular o  estudo da Matematica entre

alunos   e   professores   de   todo   o   pals.   Promovida   pelo Minist6rio   da   Ciencia   e

Tecnologia (MCT)  e  pelo  Ministerio  da  Educagao  (MEC),  6  realizada  pelo  lnstituto

Nacional   de   Matematica   Pura   e   Aplicada(lMPA)   com   o   apoio   dasociedade

Brasileira de Matematica (SBM).
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Voltada para a escola pdblica, seus estudantes e professores, a OBMEP tern

o compromisso  de  afirmar a  excelencia  como valor maior no  ensino  pdblico.  Suas

atividades vein  mostrando a  importancia da Matematica para o futuro dos jovens e

para o desenvolvimento do Brasil.

• Programa Forma§ao pela Escola

lniciativa:  Federal

Programa  nacional  de formagao continuada a distancia que visa fortalecer a

atuaeao  dos  agentes  e  parceiros  envolvidos  na  execugao,  no  monitoramento,  na

avaliagao,  na  prestagao  de  contas  e  no  controle  social  dos  programas  e  ag6es

educacionais  financiados  pelo  FNDE.  E  voltado,  portanto,  para  a  capacitagao  de

profissionais   de   ensino,   t6cnicos   e   gestores   pdblicos   municipais   e   estaduais,

representantes da comunidade escolar e da sociedade civil organizada.

4.9.10- ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS

As  escolas  do  municipio  tern  uma  estrutura  ffsica  urn  pouco  comprometida

para  o  born  desempenho  das  atividades  diarias.   Dessa  forma,   necessitam  ser

ampliadas e/ou  reformadas para assim,  terem  urn  melhor atendimento a  populagao

no processo de constmugao do conhecimento,  pois os  professores tefao condig6es

de melhorar a sua pfatica pedag6gica. Veremos a seguir alguns dados referentes a

estrutura    fisica    das    escolas    das    redes,    municipal,    estadual    e    privada,    a

acessibilidade  e  aos  equipamentos  existentes  nas  mesmas  que  possibilitariam  urn

melhor desenvolvimento das atividades.
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4.9.10.1.         Situagao das escolas

4.9.10.1.1.      Infraestrutura das dependencias -Ano 2014

Tabela 27 - Dependencias das escolas

N® Dependencias Quantidade de Escolas

Municipal Estadual Privada
01 Diretoria 04 01 02

02 Sala de Professores 02 01 01

03 Secretaria 08 01 02

04 Biblioteca 01 01 02

05 Cozinha 07 01 02

06 Audit6rio 01 01 00

07 Sala de lnformatica 00 01 00

08 Sala de Leitura 03 01 02

09 Laborat6rio de Ciencias 00 01 00

10 Quadra de Esportes 01 00 00

11 Sanitarios 08 01 02

Fonte: Qedu.org.br

4.9.10.1.2.     Acessibilidade-ano 2014

Tabela 28 -Acessibjlidade das escolas

Aceesibilidade Quantidade de Escolas

Municipal Estadual Privada

Acessivel aos portadores de deficiencia 01 01 01

Dependencias da escola acessiveis aos portadores de00 01 00
deficiencia

Sanitarios acessiveis aos portadores de deficiencia 01 01 00

Fonte: Qedu.org.br
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4.9.10.1.3.      Equipamentos-ano2014

Tabela 29 -Equipamentos das escolas

NO EqLiipamentos Quantidade d® Escolas

Municipal Estadual Privada
01 Aparelho de DVD 07 01 02

02 lmpressora 04 01 02

03 Copiadora 00 00 00

04 Retroprojetor 01 01 01

05 Televisao 07 01 02

06 Computador 06 01 02

07 Aparelho de Som 08 01 02

08 Data Show 03 01 01

Fonte: Qedu.org.br / Secretaria das Escolas

Como  podemos  ver  nos  dados  apresentados  acima,  as  escolas  precisam

melhorar  a  sua   infraestrutura,   como  tamb6m,   adquirir  mais  equipamentos   para

assim, poder desenvolver o seu trabalho adequadamente, e com isso, desempenhar

urn resultado satisfat6rio em seu atendimento educacional.

4.9.11. pROFissioNAis DA EDucAeAO

4.9.11.1.          Fungao docente

0 censo escolar utiliza a metodologia de coletar dados individuais de alunos e

docentes.  Sendo  assim,  observou-se  urn  aumento  no  quantitativo  do  ndmero  das

fung6es  docentes.  Convem  ressaltar  que  urn  mesmo  professor  pode  ter  mais  de
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uma  fungao  docente,  ja  que  pode  atuar em  mais  de  uma  escola,  em  mais  de  urn

nivel de ensino,  em mais de urn municipio ou ate mesmo em mais de uma Unidade

da  Federagao.  Assim,  o  ntlmero  de  fune6es  docentes  e  maior  que  o  ndmero  de

professores.  Na  tabela  a  seguir  veremos  o  ndmero  de  escolas  do  municipio  em

todas as esferas, municipais, estaduais e privadas e as fune6es docentes.

Tabela 30 -Fun96es Docentes

Ano Escolas Docentes

2011 10 85

2012 11 105

2013 11 108

2014 11 122

Fonte: Sistema Educacenso/lNEP

Tabela 31 -Profissionais da Educa€ao

Ano P rofessores Efetivos Professores Contratados

2013 80 00

2014 79 00

2015 79 06

Fonte: Seoretaria de Administragao do Municfpio de Borborema
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4.9.11.2.         Docentes e sua formagao

Tabela 32 -Fun€6es Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino / Ano 2014

Modalidade/Etapa
Fun§6es Docentes

Gradua§ao Licenciatura Ens. M6dio Norml Medlo Total

Creche 01 - - 01 02

Pie-Escola 05 01 - 04 10

Ensino FundamentalAnoslniciais
17 08 02 06 33

Ensino FundamentalAnosFinals
02 14 - - 16

EJAlAnoslniciais
01 02 - 01 04

EJAlAnosFinais 02 07 - 01 10

AEE2012a2014 - 01 - 01 02

4.9.12. GESTAO

A  gestao  democratica  6  entendida  como  a  participagao  efetiva  dos  varios

segmentos da comunidade escolar,  pais,  professores,  estudantes e funcionarios na

organizagao,    na   construgao   e   na   avaliagao   dos    projetos    pedag6gicos,    na

administraeao dos  recursos  da escola,  enfim,  nos  processos decis6rios da  escola.

Portanto,  tendo mostrado as semelhangas e diferengas da organizagao do trabalho

pedag6gico  em  relagao  a  outras  instituig6es  sociais,  enfocamos  os  mecanismos

pelos  quais  se  pode  construir  e  consolidar  urn  projeto  de  gestao  democfatica  na

escola.  Nesse  sentido,  esfa  posto  no  Plano  Nacional  de  Educagao  que  "a  gestao

deve  estar  inserida   no   processo  de   relagao  da   instituigao  educacional   com   a

sociedade,  de tal forma a possibilitar aos seus agentes a utilizagao de mecanismos

de construgao e de conquista da qualidade social  na educagao". A democratizagao
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da gestao e defendida enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedag6gica

do  processo  educacional  das  escolas,  na  construeao  de  urn  curriculo  pautado  na

realidade local,  na maior integragao entre os agentes envolvidos na escola -diretor,

professores,  estudantes,  coordenadores,  t6cnico-administrativos,  vigias,  auxiliares

de servigos - no apoio efetivo da comunidade as escolas,  como participante ativa e

sujeito do processo de desenvolvimento do trabalho escolar. A gestao democratica

implica  urn  processo  de  participagao  coletiva.  Sua  efetivagao  na  escola  pressup6e

instancias   colegiadas   de   cafater  deliberativo,   bern   como   a   implementaeao   do

processo  de  escolha  de  dirigentes  escolares,  alem  da  participaeao  de  todos  os

segmentos da comunidade escolar na construcao do  Projeto Politico-Pedag6gico e

na definigao da aplicaeao dos recursos recebidos pela escola.  Nesse sentido, para a

efetiva9ao da  gestao  democfatica  na  escola,  devem  ser observados os  seguintes

pontos basicos: os mecanismos de Politicas e Gestao na Educagao, participaeao da

comunidade escolar e a garantia de financiamento das escolas  pelo poder ptlblico.

Para  que  haja  a  participagao  efetiva  dos  membros  da  comunidade  escolar,   e

necessario  que  o  gestor,  em  parceria  com  o  conselho  escolar,  crie  urn  ambiente

propicio  que  estimule  trabalhos  conjuntos,   que  considere   igualmente   todos  os

setores,  coordenando  os  esfongos  de  funcionarios,  professores,  pessoal  t6cnico-

pedag6gico, alunos e pais envolvidos no processo educacional.

Esta perspectiva de gestao esta amplamente amparada pela legislaeao brasileira.

A  Constituigao  Federal  de  1988 aponta  a gestao  democratica como  urn  dos

principios para a educagao brasileira e ela e regulamentada por leis complementares

como a Lei  de  Diretrizes e  Bases da  Educagao  Nacional  (LDB) e o Plano  Nacional

da Educaeao, em seu artigo 22.

As discuss6es acerca das modalidades de escolha de dirigentes escolares no

Brasil  vein,  a  partir da  decada  de  1980,  adquirindo  papel  significativo  nos  estudos

realizados pelos pesquisadores interessados na democratizagao da educagao e da

escola.   Entre  esses  estudos,  situam-se  aquelas  abordagens  que  indicam  que  a

modalidade de escolha influencia no processo de democratizagao da gestao escolar.
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Em  Borborema,  a escolha dos dirigentes escolares ainda se da  por meio de

indicagao  do  gestor  municipal,  que  devefa  obedecer  aos  criterios  estabelecidos

neste Plano Municipal de Educagao.

4.9.12.1.           Diretrizes

Portanto,  a gestao democfatica  nao constitui  urn fim  em  si  mesma,  mas  urn

importante  principio  que fortaleea  a  participacao  coletiva  nas  quest6es  atinentes  a

organizagao e gestao da educaeao municipal, incluindo as seguintes diretrizes:

a)  As formas de escolha de dirigentes e o exercicio da gestao.

b)    A  constituigao  e  fortalecimento  da  participagao  estudantil  e  de  pais,  atrav6s  de

gremios estudantis e de associagao de pais e mestres.

c)  A constituigao e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos de educacao,

assegurando a formaeao de seus conselheiros.

d)  A  constituigao  de  f6rum  permanente  de  educagao  com  o  intuito  de  coordenar  as

confetencias  municipais de educaeao e efetuar o acompanhamento do PME e dos

planos de educagao do municipio.

e)  A construcao coletiva dos projetos politico-pedag6gicos, currfculos escolares, planos

de gestao escolar e regimentos escolares.

f)   A  efetivacao  de  processos  de  autonomia  pedag6gica,  administrativa  e  financeira,

entre outros.

4.9.13.              ENSINO SUPERIOR

0  ensino  superior  engloba  faculdades,   universidades,  escolas  tecnicas  e

comerciais,   bern   como   centros   de   desenvolvimento.   A   educagao   superior   e
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importante  para  o  desenvolvimento  das  pessoas,  nao  s6  porque  as  prepara  para

uma carreira, mas tamb6m porque lhes proporoiona uma ampla experiencia de vida.

Uma das fung6es mais importantes do ensino superior 6 ajudar o individuo a

desenvolver  o  conhecimento  academico  necessario   para  ter  sucesso  em   uma

determinada   carreira.   Todas  as  carreiras  exigem   uma   especializagao   em   uma

determinada area, e instituig6es de ensino como faculdades e universidades ajudam

a  transmitir conhecimento.  Isto  6  importante  para  o  desenvolvimento  do  indivfduo,

pois faz com que ele se sinta confiante em sua area de atuagao, o que e essencial

para alcangar o sucesso.

0  jovem  brasileiro  que  chega  ao  fim  do  ensino  m6dio  e  chamado  a  fazer

escolhas profissionais e pode optar pela continuagao dos estudos ou  pelo ingresso

imediato  no  mercado  de  trabalho.   Uma  das  alternativas  disponiveis  para  que  o

jovem continue seus estudos 6 a educagao superior.

0  municipio  de  Borborema  nao  oferece  Ensino  Superior a  populaeao,  uma

vez que a demanda 6 pequena,  mas da condig6es para que as pessoas ingressem

no ensino superior nas  lnstituig6es disponiveis das cidades  circunvizinhas,  atraves

do transporte para o deslocamento das mesmas.

Nosso  municipio  e  assistido  pela  Universidade  Federal  que  se  encontra  no

municfpio  de   Bananeiras,   com  os  cursos  de  Bacharelado  em  Administragao  e

Agroinddstria e Licenciatura em Pedagogia, Ciencias Agrarias e Agroecologia e pela

Universidade Estadual de Guarabira,  com os cursos de Licenciatura em  Pedagogia,

Letras,  Geografia,  Hist6ria e  Bacharelado em  Direito. A16m  dessas,  a  Universidade

Privada  "Caep/Fadire",   com   sede  em   Campina   Grande,   oferece  os  cursos  de

Pedagogia   e   Administragao   nas   cidades   de   Belem,   Bananeiras   e   na   pr6pria

Borborema.

Veremos  na  tabela  a  seguir,  o  nt]mero  de  alunos  que  utilizam  transporte

pdblico para o seu deslocamento para as universidades citadas:
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Tabela 33 I Alunos do Ensino Superior

Entidade Destino Alunos

UEPB Guarabira 08

UFPB Bananeiras 25

FADIRE - CAEP/PB Bel6m 10

Fonte: Seoretaria Municipal de Educagao

0 municfpio tamb6m disponibiliza urn local para a Universidade Privada citada

acima oferecer o curso de Pedagogia a 18 alunos residentes no municipio.

Dessa forma,  embora o  municfpio  nao tenha  responsabilidade de oferecer a

educagao  profissional  e  superior,  por  exemplo,  o  PME  precisa  definir  politicas  e

estrat6gias de envolvimento das ag6es municipais no atendimento estadual e federal

nessas areas.

Sendo  assim,  observamos  que  o  ingresso  no  nivel  superior  necessita  do

apoio  da  gestao  municipal,  como  tambem,  6  necessario  que  se  tenha  urn  maior

incentivo  para  aumentar  essa  demanda  e  atraves  de  estrategias  no  PME  esses

direitos serao garantidos.

4.9.14.              RECURSOS FINANCEIROS

A  Lei  n°  9394/96  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educagao  Nacional  em  seus

artigos  61   a  67  prop6em  capacitar  os  profissionais  numa  dinamica  de  formaeao

continuada,  considerando os saberes diferenciados e ampliando os conhecimentos

para  uma melhor qualidade de ensino.  Tudo isso s6 acontecera com a valorizagao

do magisterio. Conforme tabelas a seguir:
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Tabela 34 -Outras receitas vinculadas com o setor educacional do municipio
de Borborema/PB, administradas pela Prefeitura. 2010/2013

Ano
Alimentapao Transporte

Convenios OutrasReceitas TotalEscolar Esco[ar
(FNDE) (FNDE)

2010 62.910,00 46.234,28 317.790,00 197.423,46 624.357,74

2011 63.480,cO 41.437,64 - 92.366,07 197.283,71

2012 72.348,cO 46.366,64 337.530,00 164.459,34 620.703,98

2013 83.320,00 40.104,48 - 357.738,90 481.163,38

Fonte: Setor Confabil da Prefeitura Municipal de Borborema/PB

Tabela 35 -Recursos aplicados em educa€ao pelo governo municipal de
Borborema por por nivel ou modalidade de ensino 2010/2013.

Ano
Ed.lnfantil

EnsinoFundamental EnsinaMedia
EJA

Outros(UAB)
Total

2010 209.450,04 2.251.927,65 -0- 7.481,70 78.817,97 2.457.677,36

2011 278.251,13 2.496.217,50 -0- 10. 531,60 97.708,93 2.882.709,16

2012 336.665,75 2.794.937,32 -0- 2.451,64 95.281,63 3.229.336,34

2013 86.702,76 3.602.041,90 0- 7.193,63 88.636,77 3.784.575,06

Fonte: Setor Confabil da Prefeitura Municipal de Borborema/PB

Tabela 36 -Valor do PIB PER CAPITA ANUAL (R$ 1.000,00)

Ano Valor
2009 23.962

2010 30.839

2011 28.443

2012 30.665

Fonte:  IDEME/PB
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Tabela 37 -FUNDEB  -2012

Receitas do FUNDEB Valor (RS)

1,  Receita do FUNDEB (Cota-parte + complementaeao Uniao) 2.077.709,88

2. Receitas de Rendimentos de Aplicaeao 0,00

3. Adig6es/Exclus6es 0,00

4. Total das Receitas (Base de Calculo) 2.077.709,88

Despesas do FUNDEB (Liquidadas)

5. Despesa com Magist6rio 1.554.707,31

6. Outras Despesas 550.792,47

7.Total das Despesas 2.105.499,78

8. Percentual de apljca§ao em Magisterio (60%) 74,83%

9. Percontual de ap[ica§ao (outras despesas  - 40%) 25,17%

10. Saldo em 31/12/2012 4.230,23

11. percentual do saldo 0,13%

Fonte: TCE/PB

As aplicag6es de recursos do FUNDEB na remuneragao dos profissionais do

Magist6rio,   foram   da   ordem   de   74,83°/o   da   cota-parte   do   exercicio   mais   os

rendimentos de aplicagao,  atendendo ao minimo de 60% estabelecido pelo § 5° do

art. 60 do ADCT.

0  saldo  percentual  dos  recursos do  FUNDEB,  em  31/12/2012,  foi  da  ordem

de   0,13%   atendendo  ao   maximo  de   5%   estabelecido   no   §   2°  art.   21   da   Lei

11.494/2007.

No c6mputo das despesas a remuneraeao e valorizagao dos profissionais do

magist6rio do exercicio em analise, foram consideradas as despesas custeadas com

a fonte de recursos "18 -Transfefencias do  FUNDEB  (magisterio)",  ate o  limite do

saldo das disponibilidades.

0  municipio instituiu o piso salarial  profissional  nacional  para os profissionais

da  educagao  escolar  pdblica  nos  termos  da  lei  federal   11.738/2008  e  art.   206,

incisos V e Vlll, da CF.
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Tabela 38 -Manuteneao e Desenvolvimento do Ensino (MDE) -2012

Despesas em MDE Valor (RS)

1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 2.105.499, 78

2. Despesas custeadas com Recursos e lmpostos 783.995,72

3. Total das Despesas em MDE (1  +2) 2.889.495,50

Dedug0es e/ou Adig6es

4. Adig6es da Auditoria 0,00

5.  Exclus6es da Auditoria 16.781,43

6. Resultado Liquido das Transfetencias do FUNDEB 615.962,23

7. Dedueao da Receita Proveniente da Complementagao Uniao 159.169,1 7

6.  Restos a Pagar lnscritos no exerc. Sem disp. Fin.rec do MDE 0,00

7.Total das aplica96es em MDE 2.097.582,67

8. Total das Receitas de lmpostos e Transferencias 6.893.085,34

9. Percentual de aplicacao em MDE 30,43%

Fonte: TCE/PB

As   aplica96es   de   recursos    na   MDE,    efetivamente   empenhadas    pelo

municipio,   foram   da   ordem   de   30,43%   da   receita   de   impostos,   inclusive   os

transferidos , atendendo ao limite mfnimo de 25% estabelecido no art.121  da CF

No   c6mputo   dos   gastos   com   a   MDE   do   exercicio   em   analise,   foram

consideradas  a  despesas  custeadas  com  a  fonte  de  recursos  "1   -  Receita  de

|lmpostos  e  Transferencias  de  lmpostos  -  Educagao",  ate  o  limite  do  saldo  das

disponibilidades.

Tabela 39 -FUNDEB  -2013

Receitas do FUNDEB Valor (RS)

1. Receita do FUNDEB (Cota-parte + complementaeao Uniao) 2.288.729,66

2. Receitas de Rendimentos de Aplicaeao 364,17

3. Adieees/Exclus6es 0,00

4. Total das Receitas (Base de Calculo) 2.289.093,83

ifeMEca?erffi£a 9ente qiie faz



Estndo da Pandba
PREFE ITURA MUNICIPAL DE B0RB0REMA

Se€refaria MLinieipal de Educap5o

Despesas do FUNDEB (Liquidadas)

5. Despesa com Magisterio 1.828.397,98

6. Outras Despesas 622.305,55

7.Total das Despesas 2.450.703,53

8. Percentual de aplicaeao em Magisterio (60%) 79,87%

9. Percentual de aplica€ao (outras despesas  -40%) 20,13%

10. Saldo em 31/12/2013 264,36

11. percentual do saldo 0,00%
Fonte: TCE/PB

As aplicag6es de recursos do FUNDEB na remuneragao dos profissionais do

Magist6rio,   foram   da   ordem   de   79,87%   da   cota-parte   do   exercicio   mais   os

rendimentos de aplicagao,  atendendo ao minimo de 60% estabelecido pelo §  5° do

art. 60 do ADCT.

0  saldo  percentual  dos  recursos do  FUNDEB,  em  31/12/2012,  foi  da  ordem

de  0,00%  atendendo  ao   maximo  de  5°/o   estabelecido  no  §   2°  art.   21   da   Lei

11.494/2007.

No c6mputo das despesas a remuneragao e va]orizagao dos profissionais do

magist6rio do exercicio em analise, foram consideradas as despesas custeadas com

a fonte de recursos "18 -Transfetencias do  FUNDEB  (magisterio)",  ate o  limite do

saldo das disponibilidades.

0  municipio instituiu o piso salarial  profissional  nacional  para os profissionais

da  educagao  escolar  pdblica  nos  termos  da  lei  federal   11.738/2008  e  art.   206,

incisos V e Vlll, da CF.
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Tabela 40 -Manutencao e Desenvolvimento do Ensino (MDE) -2013

Despesas em MDE Valor (RS)

1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 2.448.390,89

2. Despesas custeadas com Recursos e lmpostos 949.638,33

3. Total das Despesas em MDE (1  +2) 3.398.029,22

Dedug6es e/ou Adic6es

4. Adie6es da Auditoria 0,00

5. Exclus6es da Auditoria 1.292,35

6. Resultado Liquido das Transfefencias do FUNDEB 669.758,95

7. Deducao da Receita Proveniente da Complementagao Uniao 203.657,46

6. Restos a Pagar inscritos no exercicio sem disp.fin.rec. MDE 21.365,95

7.Total das aplica80es em MDE 2.501.954,51

8. Total das Receitas de lmpostos e Transferencias (base de calculo)7.499.250,97

9. Percentual de aplicagao em MDE 33,36%
Fonte: TCE/PB

As   aplicag6es   de   recursos    na   MDE,    efetivamente   empenhadas   pelo

municipio,   foram   da   ordem   de   33,36%   da   receita   de   impostos,   inclusive   os

transferidos, atendendo ao limite minimo de 25°/o estabelecido no art.121  da CF

No   c6mputo   dos   gastos   com   a   MDE   do   exercfcio   em   analise,   foram

consideradas  a  despesas  custeadas  com  a  fonte  de  recursos  "1  -  Receita  de

|lmpostos  e  Transfetencias  de  lmpostos  -  Educagao",  ate  o  limite  do  saldo  das

disponibilidades.

4.9.14.1.         Previsao de recursos para o plano

0  Municipio  de  Borborema,   Estado  da  Parafba,  trata-se  de  municipio  de

pequeno   porfe   com   coeficiente   de   participagao   (0.6)   no   ambito   do   Fundo   de

Participagao dos Municipio,  sendo esta receita seu suporte basilar, juntamente com
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o lcMS  Estadual,  sua renda pr6pria 6 de valor irris6rio,  portanto o mesmo depende

efetivamente    da    participagao    da    Uniao    para    levar    adiante    seus    projetos

educacionais,   portanto  o  mesmo  nao  tefa  recursos  suflcientes  para  atender  as

metas propostas no Plano de Educagao.
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5.   METAs  E  ESTRATEGiAs  DO  PLANO  MUNiclpAL  DE  EDucAeAO  2014  -

2024

5.1.      IVIETA 1 -EDUCACAO INFANTIL

Universalizar,  ate _2P±~,  a  educagao  infantil  na  pie-escola  para  as  criancas  de  4

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educaeao infantil em creches

de forma  a  atender,  no  minimo,  50%  (cinquenta  por cento)  das  criangas  de  ate  3

(tres) anos ate o final da vigencia deste PME.

5.1.1.   INDICADORES

lndicador lA -Percentual da populacao de 4 e 5 anos que frequenta a escola.

|BJas     |Esea¢3      |Wulcef¢oo

M€ta  8rasi!    10096 Meta 8rasil:  100% Meta  Brasil    100!6

PB  -  8orborema-
=onte  Estate  Reg6o e 8fasd -18GE/Pesqiica H`aeional per Amcar8 d¢ Domicitos I P}.IAD} -:$13

=onte. thunx:i'piio e Mesorres€o -  lBGB'Censo Papdecbrial -.rolo
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lndicador 18 -Percentual da popula§ao de 0 a 3 anos que frequenta a escola.

|grast       iiEsta¢c       RE}Jun#!p`¢

Meta  Brasil    5036 M€ta  Brasil   509€

f: 1%

Paraiba

Meta  Brasil    50Fi>

f: 0%
P8  - 8or.borema

:out¢  Es&o€o. Reg6o e 8fasl -lBeeiflesqum Necional cier Amostra de Doncei`les i`PIJiD I -3:`13

:onte` hfomeip6o e h4esonesfro - 186Efcenso ?opt.lacocal -201S

5.1.2.   ESTRATEGIAS

1.1) definir,  em  regime de colaboragao entre a  Unjao,  os Estados,  o Distrito Federal
e  os  Municipios,  metas de  expansao das  respectivas  redes  pdblicas de educacao
infantil   segundo   padfao   nacional   de  qualidade,   considerando  as   peculiaridades
locais;

1.2) garantir que,  ao final da vigencia deste PME,  seja inferior a 50% (cinquenta por
cento) a diferenpe entre as taxas de frequencia a educagao infantil das criangas de
ate 3  (ties)  anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as
do quinto de renda familiar per capita mais baixo;

1.3)    realizar,    semestralmente,    em    regime   de    colaboragao,    com    instituig6es
comunitarias,  confessionais ou filantr6picas sem fins  lucrativos,  conveniadas com o
poder  ptlblico,  Ievantamento  da  demanda  por  creche  para  a  populagao  de  ate  3
(ties) anos,  como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda
manifesta;

1,4)  estabelecer,  no  segundo  ano  de  vigencia  do  PME,  normas,  procedimentos  e
prazos para definigao de mecanismos de consulta pdblica da demanda das familias
por creches;

1.5)  manter  e  ampliar,  em  regime  de  colaboragao  com  a  Uniao  e  respeitadas  as
normas  de  acessibilidade,  programa  nacional  de  construgao  e  reestruturagao  de
escolas,  como banheiros,  salas de aula e area para eventos e de lazer,  bern como
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de aquisigao de equipamentos,  visando a expansao e a  melhoria da  rede fisica de
escolas pdblicas de educaeao infantil;

1.6)  implantar,  ate  o  terceiro  ano  de  vigencia  deste  PME,  avaliagao  da  educagao
infantil,  a ser realizada a cada 2 (dois) anos,  com base em parametros nacionais de
qualidade,  a fim  de aferir a  infraestrutura fisica,  o quadro de pessoal,  as condig6es
de  gestao,  os  recursos  pedag6gicos,  a  situacao  de  acessibilidade,  entre  outros
indicadores relevantes;

1.7) promover e estimular,  em  parceria com o municipio,  estado e Universidades,  a
formagao inicial e continuada dos (as) profissionais da educagao infantil, garantindo,

progressivamente,   o  atendimento   por  profissionais  com   formagao  superior  que
tenham conhecimentos t6cnicos nas areas afins.

1.8)  estimular a  articulagao entre  p6s-graduagao,  ndcleos de  pesquisa e cursos de
formagao  para  profissionais  da  educagao,  de  modo  a  garantir  a  elaboraeao  de
curriculos  e   propostas  pedag6gicas  que   incorporem   os  avangos  de   pesquisas
ligadas   ao   processo   de   ensino-aprendizagem   e   as   teorias   educacionais   no
atendimento da populagao de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;

1.9)  fomentar  o  atendimento  das  populag6es  do  campo  na  educag`ao  infantil  nas
respectivas comunidades,  por meio do redimensionamento da distribuigao territorial
da oferta, limitando a nucleagao de escolas e o deslocamento de crianeas, de forma
a  atender  as  especificidades  dessas  comunidades,   garantido  consulta  pfevia  e
informada;

1.10)  priorizar  o  acesso  a  educagao  infantil  e  fomentar  a  oferta  do  atendimento
educacional  especializado  complementar  e  suplementar aos  (as)  alunos  (as)  com
deficiencia,    transtornos    globais    do    desenvolvimento    e    altas    habilidades    ou
superdota9ao,    assegurando   a   educagao   bilingue   para   criangas   surdas   e   a
transversalidade da educaeao especial nessa etapa da educa9ao basica;

1.11)   implementar,    bimestralmente,   em   cafater   complementar,    programas   de
orientagao  e  apoio  as  familias,  por  meio  da  articulagao  das  areas  de  educagao,
(sadde e assistencia social),  com foco no desenvolvimento integral das criangas de
ate 3 (ties) anos de idade;

1.12)  preservar  as  especificidades  da  educagao  infantil  na  organizaeao  das  redes
escolares,  garantindo  o  atendimento  da  crianga  de  0  (zero)  a  5  (cinco)  anos  em
estabelecimentos que atendam a parametros nacionais de qualidade, e a articulagao
com a etapa escolar seguinte,  visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos
de idade no ensino fundamental;
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1.13) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanencia
das  criangas  na  educaeao  infantil,  em  especial  dos  beneficiarios  de  programas  de
transferencja de renda,  em colaboragao com as familias e com os 6rgaos  pdblicos
de assistencia social, sadde e protegao a infancia;
JFrfsT-"`r'-1.14)  promover  a  busca  ativa  de  criangas  em  idade  correspondente  a  educaeao

'`     infantil,  em  parceria com  6rgaos pdblicos de assistencia social,  sadde e protegao a

infancia,  preservando o direito assistido da familia em  relagao as crianeas de ate 3

\(j®-_a_nos;` I

1.15) realizar a cada ano no municipio, com a colaboragao da Uniao e dos Estados,
Ievantamento  da  demanda   manifesta  por  educagao   infantil   em   creches  e   pie-
escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento

1.16)  estimular  o  acesso  na  educagao  infantil  em  tempo  integral,  para  todas  as
criangas   de   0   (zero)   a   5   (cinco)   anos,   conforme   estabelecido   nas   Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educaeao lnfantil.

1.17)  universalizar,  mediante articulagao entre os 6rgaos  responsaveis  pelas areas

da sadde e da educagao, o atendimento aos (as) estudantes da rede escolar pdblica
de educagao basica por meio de ae6es de prevengao, promoeao e atengao a sadde;

1.18) garantir que no prazo de dois anos a partir da vigencia deste documento, todas
as  instituig6es  de  Educagao  lnfantil,  elaborarao  o  seu  Projeto  Politico  Pedag6gico

(proposta pedag6gica), adotando principios de uma gestao democratica, construidas
no   ambito    da    autonomia    dessas    instituig6es,    sefao    pensadas,    elaboradas,
executadas   e   avaliadas   sob   a   orientagao   dos   eixos:   MOTRICIDADE,   ARTES
VISUAIS,  NATUREZA E SOCIEDADE,  MATEMATICA,  MOSICA E LINGUAGEM que

organizam  o  curriculo  desta  modalidade  de  ensino,  bern como  estafao  articuladas
com DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL.

1.19) garantir que as propostas pedag6gicas das escolas que atendem a educagao
infantil  sejam  construidas,  considerando  a  identidade  da escola,  que  se vincula  as

quest6es  inerentes  a  sua  realidade,  ancorando-se  na  temporalidade  e  saberes
pr6prios dos estudantes desse contexto.

1.20)   assegurar  que   na   proposta   pedag6gica   de   cada   lnstituigao   lnfantil   e/ou
equivalente,     sejam     respeitadas    as    diferengas    sociais,     culturais,     politicas,
econ6micas, de genero, geragao e etnia.
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1.21) garantir que este documento (PME) pensado para nortear a Educagao lnfantil
oferecida   nas   instituie6es   pr6prias  e/ou   equivalente,   esteja   localizada   na  zona
Urbana   ou    Rural    deste    municipio,    assim    como   as    propostas    pedag6gicas
institucionais  especfficas  estejam   sob  a  orientagao  da   LEI   DE   DIRETRIZES   E

BASES   DA   EDUCACAO   NACIONAL,    PLANO   NACIONAL   DE   EDUCACAO   e

articulada com as DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A EDUCACAO INFANTIL E

PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS.

1.22) assegurar que no prazo de dois anos,  as escolas de educagao basica,  series
iniciais,  localizadas na zona Urbana ou Rural, que ofertam Educaeao infantil, incluam

em  suas  propostas,  ag6es  baseadas  em  princrpios  de  uma  gestao  democratica,
construidas    no    ambito    da   autonomia    dessas    instituig6es,    serao    pensadas,
elaboradas,  executadas  e  avaliadas  sob  a  orientagao  dos  eixos:  MOTRICIDADE,
ARTES    VISUAIS,     NATUREZA    E    SOCIEDADE,     MATEMATICA,     MUSICA    E

LINGUAGEM  que  organizam  o  curriculo  desta  modalidade  de  ensino,  bern  como
estafao   articuladas   com   DIRETRIZES   CURRICULARES   NACIONAIS   PARA   A
EDucAeAO   iNFANTiL  e   pARAMETRos   cuRRicuLAREs   NAcioNAls   PARA
EDUCACAO INFANTIL.

1.23)  prover reuni6es  bimestrais  para o  planejamento de atividades e pfaticas que

possibilitem o desenvolvimento integral das criangas de zero a cinco anos de idade,
garantindo   a    cada    uma    delas   o   acesso   a    processos   de   construgao   de
conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens,  assim como o direito a

protecao, a sat]de, a liberdade, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivencia
e interagao com outras criancas.

1.24) as institui96es de Educagao lnfantil em parceria com a Secretaria de Educagao
e o Poder Ptlblico Municipal, assegurafa:

a) a oferta de Educagao lnfantil estara inteiramente apoiada nos principios do cuidar
e educar como proposta indissociavel;

b)   que  as   pfaticas  educativas   permeafao   as  praticas  envolvidas  nos  atos  de
alimentar-se,  tomar banho,  trocar fraldas e controlar aos esfincteres,  na escolha do

que vestir,  na ateneao aos riscos de adoecimento mais facil no ambito da Educaeao
lnfantil;

c)  praticas  que  desafiem  os  bebes  e  as  criangas  maiores  a  construfrem  e  se
apropriarem dos conhecimentos produzidos em sua cultura;
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d)   pfaticas   que   possibilitem   o   combate   ao   racismo,   a   discriminagao   sexual,
socioecon6micas, 6tnico-raciais e religiosas;

e)  a valorizagao  da diversidade cultural das diferentes crianeas e de suas familias,

por  meio  de   brinquedos  e   brincadeiras,   imagens  e   narrativas  que   possibilite  a
construeao  aut6noma  de  uma  relaeao  positiva  com  seus grupos de  pertencjmento;
bern  como,   a  diversidade  referente  as  criangas  com  deficiencia,  transtornos  de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotaeao;

f) o reconhecimento, consideragao das culturas plurais que constituem o espape das
creches e pre-escolas;

g)   o   fortalecimento   de   formas   de   atendimento   articulados   aos   saberes   e   as
especificidades 6ticas, lingu[sticas, culturais e religiosas de cada comunidade;

h)   espape   limpo,   seguro,   e   voltado   para   garantir   a   saude   infantil,   ambientes
organizados  e  acolhedores,  desafiadores  e  inclusivos;  ambientes  que  possibilitem
interag6es,   explorag6es   e   descobertas   partilhadas   com   outras   criangas   e   o

professor;

i) que o planejamento curricular assegurafa condie6es para a organizagao do tempo
cotidiano  das  instituig6es  de  Educagao  lnfantil,  visando  a  continuidade  e  inovaeao
nas   atividades,    movimentaeao   e   concentraeao   das   criangas,    momentos   de
seguranpe e momentos de desafio na participa?ao das mesmas

j)  que  os  agrupamentos  das  criangas  de  mesma  faixa  de  idade  nas  salas  das
instituig6es  de  Educagao  lnfantil  seguifao  a  proporgao  orientada  pelas  Diretrizes

Operacionais  para  a  Educagao  lnfantil  -  Recomenda-se  a  proporgao  de  6  a  8
criangas  por  professor  (no  caso  de  criangas  de  zero  a  urn  ano),  15  criancas  por

professor (no caso de criangas de dois a tres anos) e 20 criangas por professor (no
caso de criangas de quatro a cinco anos).

1.25) ofertar urn cuidador com formagao docente como apoio ao professor em todas
as modalidades da Educagao lnfantil;

1.26)   garantir   que   o   Curriculo   da    Educagao    lnfantil   deste   municipio,    esteja

embasado  nas relae6es,  nas  interag6es e em  pfaticas educativas  intencionalmente
voltadas para as experiencias concretas da vida cotidiana,  para a aprendizagem da
cultura,  pelo convivio  no espago da  vida coletiva e  para  a  produgao de  narrativas,
individuais e coletivas, atrav6s de diferentes linguagens.
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1.27)  assegurar  que  as  criangas  tenham  experiencias  variadas  com  as  diversas
linguagens,   reconhecendo  que  o  mundo    do  qual  fazem  parfe,  6  extensamente
marcado  por imagens,  sons,  falas e escritas,  associando as experiencias variadas
com  as  diversas  linguagens  as  atividades  lddicas,  as  brincadeiras  e  as  culturas
infantis.

5.2.      META 2 -ENSINO FUNDAMENTAL

Universalizar o  ensino  fundamental  de  9  (nove)  anos  para  toda  a  populagao  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, ate o dltimo ano de

vigencia deste PME.

5.2.1.   INDICADORES

INDICADOR  2A  -  Percentual  da  popula€ao  de  6  a  14  anos  que  frequenta  a
escola.

|Biase      |Es:ace      iiMun€ipic
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INDICADOR 28 -Percentual de pessoas de 16 anos com pelo memos o ensino
fundamental concluido

|arasd        BES:ado        en§ytytuni:i£.t3

Meta  Brasil   9Sii Meta Brasil   9S?6 Meta Brasil   95€6

PB -  Borborema

Forte  E5Iado, Regf5o e 8Jae4 - 18GE®es¢uisa !`Iasional par Ames&ra de D¢micllce i PNAoj -:S 13

Foflte  Mun€I.plo e hlesorfegiio - lBGE/Ctnso Popubeional -.nolo

5.2.2.   ESTRATEGIAS

2.1) criar mecanismos para o acompanhamento pedag6gico dos (as) alunos (as) do
ensino  fundamental,  em  turno  oposto  as  aulas,  atrav6s  de  oficinas  nas  areas  de
letramento e matematica, obedecendo as qualificag6es do professor de acordo com
as diretrizes curriculares;

2.2)     implementar     no     calendario     escolar     das     escolas     do     municfpio     o
acompanhamento do aluno em  relaeao a  sadde e assistencia social,  em  parcerias
com os 6rgaos competentes, de acordo com suas necessidades;

2.3) realizar periodicamente,  acompanhamento psicopedag6gico com os alunos que
tern deficit de aprendizagem;

2.4) incentivar  a  participagao  dos  pais  ou  responsaveis  no  acompanhamento  das
atividades  escolares  dos  filhos  por  meio  do  estreitamento  das  relae6es  entre  as
escolas  e  as  familias,  proporcionando  encontros  bimestrais  atraves  de  palestras,
oficinas  e  formaeao  que  incentivem  a  participagao  dos  responsaveis  na  realidade
escolar, com profissionais capacitados para cada area distinta;

2.5) eleger  democraticamente  urn  responsavel  (aluno  ou  membro  da  comunidade
escolar)   pela   parte   cultural   pedag6gica   e   extracurricular   de   cada   escola   do
municipio;
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2.6)   criar  meios   esportivos  e   atividades  fisicas   atraves  de  jogos   internos  que
promovam  a  interaeao,  a  competividade e  respeito,  articulando toda  a  comunidade
escolar,   com  urn  profissional  habilitado  na  area  da  Educagao  Fisica  no  Ensino
Fundamental, anos iniciais;

2.7)  promover capacitagao  pedag6gica anualmente  aos  profissionais da  educa9ao,
objetivando a busca por novos conhecimentos;

2.8)       operacionalizar       uma       proposta       pedag6gica       que       contemple       a
transdisciplinaridade,     trabalhando     as     diferengas     etnico-culturais,     os    temas
transversais como a educagao sexual e a prevengao ao uso de drogas, entre outras,
como pfaticas educativas integradas, continuas e permanentes.

2,9) incentivar o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanencia e
do  aproveitamento  escolar  dos  beneficiarios  de  programas  de  transferencia  de
renda,   bern  como  das  situag6es  de  discriminagao,   preconceitos  e  violencias  na
escola,  visando ao estabelecimento,  condig6es adequadas  para o sucesso escolar
dos  (as)  alunos  (as),  em  colaboragao  com  as  familias  e  com  6rgaos  pdblicos  de
assistencia social, satlde e protegao a infancia, adolescencia e juventude;

2.10) ampliar o espago fisico da escola com a implementagao de bibliotecas, sala de
informatica,  audit6rios,  entre outros,  de acordo com a  necessidade de cada escola,
em regime de colaboragao com a Uniao e o Estado;

2.11) criar uma comissao estrategica, formada por pedagogo, supervisor, orientador
educacional e psic6logo,  para desenvolver mecanismos de resgate dos alunos que
evadiram da escola;

2.12) promover a busca ativa de crianeas e adolescentes fora da escola, em parceria
com    6rgaos    ptlblicos   de   assistencia   social,    satlde   e    proteeao   a    infancia,
adolescencia  e juventude,  visando  definir a  demanda  existente  e  estrat6gias  para
sua escolarizacao, por urn periodo de 2 anos;

2.13) desenvolver tecnologias pedag6gicas, em regime de colaboragao com a Uniao
e o estado,  que combinem,  de  maneira  articulada,  a  organizagao do tempo e das
atividades  didaticas  entre  a  escola  e  o  ambiente  comunitario,   considerando  as
especificidades da educagao especial, das escolas do campo;

2.14) disciplinar,  no ambito  do  sistema  municipal  de  ensino,  a  organizagao  flexivel
do trabalho pedag6gico, incluindo adequaeao do calendario escolar de acordo com a
realidade local, a identidade cultural e as condig6es climaticas da regiao;

2.15) promover a relaeao das escolas com instituig6es e movimentos culturais, a fim
de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruigao dos (as) alunos
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(as)  dentro  e  fora  dos  espaeos  escolares,  assegurando  ainda  que  as  escolas  se
tornem polos de criagao e difusao cultural;

2.16) estimular a  oferta do ensino fundamental,  em especial  dos anos  iniciais,  para
as popula96es do campo, na pr6pria comunidade;

2.17)  estabelecer  relag6es  entre  a  escola  e  a  familia,   buscando  a  melhoria  da
qualidade da educagao;

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 cafater 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
das  escolas,   num  espape  fisico  disponibilizado  pelo  municipio,   interligadas  a  urn

plano  de  disseminagao  do  desporto  educacional  e  de  desenvolvimento  esportivo
nacional;

2.21)  oferecer  formagao  continuada  aos  profissionais  da  educagao,   promovendo
encontros pedag6gicos, visando a melhoria do ensino;

2.22) ampliar e reformar,  no periodo de 8 anos, as escolas do campo ja existentes,
para que sejam oferecidas melhores acomodag6es aos alunos,  em  parceria com a
Uniao e entes federados;

2.23)  garantir,  em  ate  4  anos,  em  parceria  com  a  Uniao,  recursos  necessarios  a
implementagao  da  infraestrutura  em  todos  os  aspectos  das  escolas  do  campo,
como,   merenda   escolar,   equipamentos,   biblioteca,   inclusao   digital,   service   de
comunicaeao e transporte, ate o dltimo ano de vigencia desse PME.

2.24)  universalizar,  mediante articulagao entre os 6rgaos  responsaveis  pelas areas
da sadde e da educagao, o atendimento aos (as) estudantes da rede escolar pdblica
de educacao basica por meio de ag6es de prevengao, promogao e atengao a saL]de;

2.25)   estabelecer   ag6es   efetivas   especificamente   voltadas   para   a   promoeao,

preveneao,   atengao   e   atendimento   a   sadde   e   a   integridade   ffsica,   mental   e
emocional dos (das)  profissionais da educagao,  como condigao  para a  melhoria da

qualidade educacional;

2.26) garantir que no prazo de dois anos a partir da vigencia deste documento, todas
as  escolas  do  ensino  fundamental  elaborarao  o  seu  Projeto  Politico  Pedag6gico
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(proposta pedag6gica), adotando princfpios de uma gestao democfatica, construidas
no   ambito   da    autonomia   dessas    instituig6es,    serao    pensadas,    elaboradas,
executadas   e   avaliadas   sob   a   orientagao   das   DIRETRIZES   CURRICULARES
NACIONAIS PARA A EDUCAGAO BASICA;

2.27)  garantir  que  as  propostas  pedag6gicas  das  escolas  do  ensino  fundamental
sejam construidas, considerando a identidade da escola, que se vincula as quest6es
inerentes a  sua  realidade,  ancorando-se  na  temporalidade  e  saberes  pr6prios  dos
estudantes desse contexto;

2.28) assegurar que na proposta pedag6gica de cada escola do ensino fundamental,
sejam respeitadas as diferencas sociais, culturais,  politicas, econ6micas, de genero,

geragao e etnia;

2.29) garantir que este documento pensado para nortear a educaeao escolar formal
e  nao formal  oferecida  nas  escolas  do  ensino fundamental  deste  municfpio,  assim
como  as  propostas  pedag6gicas  institucionais  especfficas  para  cada  escola  do
ensino fundamental estara sob a orientaeao da  LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA
EDUCACAO  NACIONAL,  PLANO  NACIONAL  DE  EDUCAeAO  e articulada  com  as

DIRETRIZES  OPERACIONAIS   PARA  EDUCACAO   BASICA  NAS   ESCOLAS   DO

CAMPO.

5.3.      META3-ENSINO MEDIO

Universalizar, atei29±ifetendimento escolar para toda a populagao de 15 (quinze)ii-i-_L
a 17 (d6zLe;sete) anos-e elevar, ate o final do periodo de vigencia deste PME, a taxa

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

lNDICADOR  3A -  Percentual  da  populaeao  de  15  a  17  anos  que  frequenta  a

escola.

|6Jasl     |Estado     |Muncip)a

Me€a  8rasil    100% Meta  Bra§il.   IcO.&< Meta  Brasil.   I OO9a

849%
P8 -  Borborema

Fonle^ Estado` Regi5o e Bfast - I8GE.Gesquca l`Ja¢bnal Oof Amostra de Domici'les` ( PNJLO I -:SI 3,

Focte  Mun€I.p.o e h4esorresiio - lBGE/Censo Poptfacch®l -Solo

lNDICADOR 3b -Taxa de escolarizaeao liquida no Ensino M6dio da populaeao
de 15 a 17 anos

|aJaal     |Eso±±     |L!¢ntis¢:

Meta  Bra5il   85% Meta Brasil,  85rs Meta Brasll   85fa

16,8%
P8 -  Borborema

Fomc. Est8dS  Reg6o e Bra5I -lBGEflesouee f`lec.onal po. Amogiva de Dom€itos (PILJ4D I -3,313

Forte  Mun€i.plo e htesorTegfao -lBGacenso Popdeedl -.co lo

5.3.2.   ESTRATEGIAS

3.1)  institucionalizar  programa  nacional  de  renovagao  do  ensino  medio,  a  fim  de
incentivar pfaticas pedag6gicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela
relagao entre teoria e  pfatica,  por meio de curriculos  escolares que organizem,  de
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maneira  flexivel  e  diversificada,  conteddos  obrigat6rios  e  eletivos  articulados  em
dimens6es   como   ciencia,   trabalho,   linguagens,   tecnologia,   cultura   e   esporte,
garantindo-se  a  aquisicao  de equipamentos  e  laboratorios,  a  produeao  de  material
didatico  especifico,  a  formagao  continuada  de  professores  e  a  articulagao  com
instituie6es academicas, esportivas e culturais;

3.2)   o   Ministerio   da   Educagao,   em   articulagao   e   colaboragao   com   os   entes
federados  e  ouvida  a  sociedade  mediante  consulta  pdblica  nacional,  elaborafa  e
encaminhafa ao Conselho Nacional de Educagao - CNE,  ate o 2Q (segundo) ano de
vigencia   deste   P
desenvolvimento  pAV:

proposta   de   direitos   e   objetivos   de   aprendizagem   e
os  (as)  alunos  (as)  de  ensino  m6dio,  a  serem  atingidos  nos

tempos  e  etapas  de  organizagao  deste  nivel  de  ensino,   com  vistas  a  garantir
formagao basica comum;

3.3)   pactuar  entre  Uniao,   Estados,   Distrito   Federal  e  Municipios,   no  ambito  da
instancia  permanente  de  que  trata  o  §  5°  do  art.  7°  desta  Lei,  a  implantagao  dos
direitos  e  objetivos  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  que  configurafao  a  base
nacional comum curricular do ensino medio;

#;4p,o
ampliar  o  ambiente  escolar,   na  construgao  de   uma   quadra   e  ginasio   de
rtes,  de forma  a  garantir a  fruigao  de  bens  e  espagos  culturais,  bern  como  a

ampliagao  da  pfatica  desportiva,  integrada  ao  curriculo  escolar,  com  o  apoio  da
Uniao para garantir a pfatica esportiva nas aulas de Educagao Fisica;

#.5)   manter   e   ampliar   programas   e   ag6es   de   corregao   de   fluxo   do   ensino
fundamental,  por  meio  do  acompanhamento  individualizado  do  (a)  aluno  (a)  com
rendimento escolar defasado e  pela  adoeao de praticas como aulas de reforpe  no
turno  complementar,  estudos  de  recuperagao  e  progressao  parcial,  de  forma  a
reposiciona-lo no ciclo escolar de maneira compativel com sua idade;

3.6)  universalizar  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Medio  -  ENEM,  fundamentado  em
matriz   de   refetencja. do   conteddo   curricular   do   ensino   medio   e   em   t6cnicas
estatisticas    e    psicometricas    que    permitam    comparabilidade    de    resultados,
articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliagao da Educaeao Basica - SAEB,  e
promover  sua  utilizaeao  como  instrumento  de  avaliagao  sistemica,  para  subsidiar
politicas pdblicas para a educagao basica,  de avaliagao certificadora,  possibilitando
aferi9ao  de  conhecimentos  e  habilidades  adquiridos  dentro  e  fora  da  escola,  e  de

\€valiagao classificat6ria, como criterio de acesso a educagao superior;

3.7)  fomentar  a  expansao  das  matriculas  gratuitas  de  ensino  medio  integrado  a
educagao profissional, observando-se as peculiaridades das populag6es do campo e
das cidades e das pessoas com deficiencia;
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3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o  monitoramento do acesso e da
permanencia dos e das jovens beneficiarios (as) de programas de transfefencia de
renda,   no  ensino   medio,   quanto  a  frequencia,   ao  aproveitamento  escolar  e   a
interagao com o coletivo,  bern como das situag6es de discriminagao,  preconceitos e
violencias,   praticas  irregulares  de  exploragao  do  trabalho,   consumo  de  drogas,
gravidez  precoce,   em  colaboragao  com  as  familias  e  com  6rgaos  pdblicos  de
assistencia social, sadde e proteeao a adolescencia e juventude;

3.9) promover a busca ativa da populagao de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora
da escola, em articulagao com os servigos de assistencia social, sadde e proteeao a
adolescencia e a juventude;

3.10) fomentar programas de educagao e de cultura para a populagao urbana e do
campo de jovens, na faixa efaria de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos,
com  qualificacao  social  e  profissional  para  aqueles  que  estejam  fora  da  escola  e
com defasagem no fluxo escolar;

3.11)  redimensionar  a  oferta  de  ensino  m6dio  nos  turnos  diurno  e  noturno,  bern
como  a  distribuigao territorial  das  escolas  de  ensino  medio,  de forma  a  atender a
toda a demanda, de acordo com as necessidades especificas dos (as) alunos (as);

3.12)   desenvolver  formas  alternativas  de   oferta   do   ensino   medio,   garantida   a
qualidade,   para  atender  aos  filhos  e  filhas  de  profissionais  que  se  dedicam  a
atividades de cafater itinerante;

3.13)  implementar  politicas  de  preveneao  a  evasao  motivada  por  preconceito  ou
quaisquer   formas   de   discriminagao,   criando   rede   de   proteeao   contra   formas
associadas de exclusao;

3.14) estimular a participaeao dos adolescentes nos cursos das areas tecnol6gicas e
cientificas;

3.15)  criar  bolsas  de  incentivo  aos  alunos que  desenvolverem  projetos  atrav6s  de
convenios com as Universidades e lnstituie6es filantr6picas,
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5.4.      META4-EDUCACAO INCLUSIVA

Universalizar,  para a populagao de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiencia,

transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotagao,   o

acesso    a    educaeao    basica    e    ao    atendimento    educacional    especializado,

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional

inclusivo,   de   salas   de   recursos   multifuncionais,   classes,   escolas   ou   servigos

especializados, pdblicos ou conveniados.

5.4.1.   INDICADORES

lNDICADOR 4 -Percentual da populacao de 4 a  17 anos com  deficiencia que
frequenta a escola.

|Bfast       HEs!ede       ffi}Junc!?ro

Meta  Bra5i!    I 00:¢

=on!e` lBGE/Censo Poqubcenal - :31C

5.4.2.   ESTRATEGIAS

Meta  8rasil;  100rra Meta Brasil,  100%

PB -  8orborema

4.1) contabilizar,  para fins do repasse do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento
da Educa9ao Basica e de Valorizagao dos Profissionais da Educagao - FUNDEB, as
matriculas dos  (as)  estudantes da educagao  regular da  rede  pdblica que  recebam
atendimento educacional  especializado complementar e suplementar,  sem  prejuizo
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do   c6mputo   dessas   matrioulas   na   educagao   basica   regular,   e   as   matriculas
efetivadas,   conforme   o   censo   escolar   mais   atualizado,   na   educagao   especial
oferecida   em   instituig6es   comunitarias,   confessionals   ou   filantr6picas   sem   fins
lucrativos,    conveniadas   com   o   poder   ptlblico   e   com   atuagao   exclusiva   na
modalidade,  nos termos da Lei n° 11.494. de 20 de iunho de 2007;

4.2)  promover,  no  prazo de vigencia deste  PME,  a universalizagao do atendimento
escolar a demanda manifesta pelas familias de criangas de 0  (zero) a 3 (tres) anos
com  deficiencia,   transtomos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou
superdotagao,  observado o que disp6e a Lei n° 9.394.  de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educacao nacional;

4.3)  implantar  em  parceria  com  a  Uniao,  o  Estado  e  o  Municipio,  ao  longo  deste
PME,   salas  de   recursos   multifuncionais  e  fomentar  a  formaeao  continuada  de
professores   e   professoras   para   o   atendimento   educacional   especializado   nas
eescolasurbanas,docampo;

4.4)    garantir   atendimento   educacional    especializado    em    salas    de    reoursos
multifuncionais,  escolas  ou  servigos  especializados,  pdblicos  ou  conveniados,  nas
formas complementar e suplementar,  como tamb6m,  a inclusao da pratica esportiva
com  materiais  adaptados  e  professores  capacitados  na  area,  a  todos  (as)  alunos
(as) com deficiencia,  transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotacao,    matriculados   na   rede   pt]blica   de   educagao   basica,    conforme
necessidade identificada por meio de avaliagao, ouvidos a famflia e o aluno;

4.5)   estimular   em   parceria   com   a   Uniao   e   o   Estado   a   criaeao   de   centros
multidisciplinares   de   apoio,   pesquisa   e  assessoria,   articulados  com   instituig6es
academicas e  integrados  por profissionais das areas  de  sadde,  assistencia social,
pedagogia  e  psicologia,  para  apoiar o trabalho dos  (as)  professores  da  educaeao
basica,   desde   a   educagao   infantil   com   os   (as)   alunos   (as)   com   deficiencia,
transtomos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaeao;

4.6)  manter em  parceria  com  a  Uniao,  programas suplementares que promovam  a
acessibilidade nas instituig6es pdblicas,  para garantir o acesso e a permanencia dos
(as) alunos (as) com defici6ncia por meio da adequaeao arquitetonica,  da oferta de
transporte acessivel e da disponibilizagao de material didatico pr6prio e de recursos
de  tecnologia  assistiva,   assegurando,   ainda,   no  contexto  escolar,   em  todas  as
etapas,  niveis  e  modalidades  de  ensino,  a  identificagao  dos  (as)  alunos  (as)  com
altas habilidades ou superdotaeao;

4.7) garantir a oferta de educaeao bilingue, em  Lingua Brasileira de Sinais -LIBRAS
como primeira lingua e na modalidade escrita da Lfngua Portuguesa como segunda
lingua,  aos  (as)  alunos  (as)  surdos  e  com  deficiencia  auditiva  de  0  (zero)  a  17
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(dezessete) anos, e para os demais alunos matrioulados na rode pdblica, a oferta de
educagao bilingue, em Lingua Brasileira de Sinais -LIBRAS como segunda lingua e
na  modalidade  escrita  da  Lingua  Portuguesa  como  primeira  lingua  em  escolas  e
classes  bilingues  e  em  escolas  inclusivas,  nos  termos  do  art.  22  do  Decreto  n°
5.626.  de  22  de  dezembro  de  2005,  e  dos  arts.  24  e  30  da  Conveneao  sobre  os
Direitos  das  Pessoas  com  Deficiencia,  hem  como  a  adoeao  do  Sistema  Braille  de
leitura para cegos e surdo-cegos;

4.8)  garantir a  oferta  de  educagao  inclusiva,  vedada  a  exclusao  do  ensino  regular
sob  alegagao  de  deficiencia  e  promovida  a  artioulagao  pedag6gica  entre  o  ensino
regular e o atendimento educacional especializado, de acordo com a lei n° 9.394, de
20  de  dezembro  de   1996,  que  estabelece  as  Diretrizes  e  bases  da  Educagao
Nacional e  havendo  parcerias entre os Municipios,  quando  necessario para melhor
atender a demanda;

4.9)  fortalecer  o  acompanhamento  e  o  monitoramento  do  acesso  a  escola  e  ao
atendimento    educacional    especializado,    hem    como    da    perman6ncia    e    do
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiencia, transtomos globais do
desenvolvimento   e   altas   habilidades   ou    superdotagao    beneficiarios    (as)    de
programas de transfefencia  de  renda, juntamente com  o combate as situag6es de
discriminagao,  preconceito e violencia,  com vistas ao estabelecimento de condig6es
adequadas para o sucesso educacional,  em colaboracao com as familias e com os
6rgaos pdblicos de assistencia social, sadde e proteeao a infancia, a adolescencia e
a juventude;

4.10) fomentar em parceria com a Unifo pesquisas voltadas para o desenvolvimento
de   metodologias,   materiais   didaticos,   equipamentos   e   recursos   de   teonologia
assistiva,  com  vistas  a  promogao  do  ensino  e  da  aprendizagem,  hem  como  das
condig6es de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiencia, transtomos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagao;

4.11) promover em parceria com a Uniao e as Universidades o desenvoivjmento de

pesquisas   interdisciplinares   para   subsidiar   a   formulaeao   de   politicas   pdblicas
intersetoriais  que  atendam  as  especificidades  educacionais  de  estudantes  com
deficiencia,    transtomos    globais    do    desenvolvimento    e    altas    habilidades    ou
superdotagao que requeiram medidas de atendimento especializado;

4.12) promover a artioulaeao intersetorial entre 6rgaos e politicas pdblicas de sat]de,
assistencia  social  e  direitos  humanos,  em  parceria  com  as  familias,  com  o  fim  de
desenvolver   modelos   de   atendimento   voltados   a   continuidade   do   atendimento
escolar,   na   educagao   de   jovens   e   adultos,   das   pessoas   com   deficiencia   e
transtomos   globais   do   desenvolvimento   com   idade   superior  a   faixa   efaria   de
escolarizagao obrigat6ria, de forma a assegurar a atengao integral ao longo da vida;
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4.13)  apoiar a ampliagao das equipes de profissionais da educagao para atender a
demanda  do  processo  de  escolarizagao  dos  (das)  estudantes  com  deficiencia,
transtornos   globais   do   desenvolvimento   e   altas   habilidades   ou   superdotagao,
garantindo a oferta  de  professores  (as)  do atendimento educacional  especializado,
profissionais  de  apoio  ou  auxiliares,  tradutores  (as)  e  interpretes  de  Libras,  guias-
interpretes  para  surdos-cegos,   professores  de  Libras,   prioritariamente  surdos,   e
professores bilingues;

4.14)  definir,  no  segundo  ano  de  vigencia  deste  PME,  indicadores  de  qualidade  e
politica  de avaliaeao e supervisao  para  o funcionamento  de  instituig6es  publicas  e
privadas que prestam atendimento a alunos com deficiencia,  transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaeao;

4.15) criar sistemas de mapeamentos municipais interligados a varios setores como
educagao,  sadde,  agao  social,  transporte  e  esporte,  a  obtengao  de  informa€ao
detalhada   sobre   o   perfil   das   pessoas   com   deficiencia,   transtornos   globais   do
desenvolvimento e altas  habilidades ou superdotagao de 0  (zero)  a  17  (dezessete)
anos, ate o t]ltimo ano de vigencia desse PME;

4.16)    promover    parcerias    com     instituig6es    comunitarias,     confessionais    ou
filantr6picas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder pdblico, visando a ampliar
as condig6es de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiencja,
transtomos   globais   do   desenvolvimento   e   altas   habilidades   ou   superdotagao
matriculadas nas redes pdblicas de ensino;

4.17)    promover    parcerias    com     instituig6es    comunitarias,     confessionais    ou
filantr6picas  sem  fins  lucrativos,  bern  como,  com  outros  municipios,    conveniadas
com  o  poder  pdblico,  visando  a  ampliar a  oferta  de  formaeao  continuada  para  as
demais   secretarias,   como   sadde,   agao   social,   transporte   e   esporte.   Visando
aprender mais sobre as deficiencias para assim interagir melhor com essas pessoas
e   a   produgao   de   material   didatico   acessivel,    assim   como   os   servigos   de
acessibilidade  necessarios  ao  pleno  do  acesso,  participagao  e  aprendizagem  dos
estudantes   com   deficiencias,   transtomos   globais   do   desenvolvimento   e   altas
habilidades ou superdotaeao matriculados na rede pdblica de ensino;

4.18)     promover    parcerias    com    instituig6es    comunitarias,     confessionais    ou
filantr6picas   sem   fins   lucrativos,   conveniadas   com   o   poder   pdblico,   a   fim   de
favorecer  a  participagao  das  familias  e  da  sociedade  na  construeao  do  sistema
educacional inclusivo.

4.19)  implantar,  em cinco anos,  a aplicagao de testes de acuidade visual e auditiva,
em parceria com os entes federados, em todas as instituig6es de educagao infantil e
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ensino fundamental da rede municipal, em parceria com a area da sadde, de forma a
detectar problemas e oferecer apoio adequado as criangas  com deficiencias.

4.20)  ofertar  urn  cuidador  para  a  sala  regular  que  tenha  alunos  com  deficiencia
baseando-se esse direito no Projeto de Le 8014/2010 e artigo 58 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educagao ( Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996/LDB);

4.21)   expandir   em    parceria   com    a    Uniao,    nos   pr6ximos   ties   anos,    Salas
Multifuncionais  em  escolas  polos  na  Educagao  do  Campo,  visando  desenvolver o
AEE  ( Atendimento Educacional  Especializado)  ,tamb6m  para esse alunos   pdblico
alvo da educagao inclusiva;

4.22)  inserir no  PPP,  Regimento interno e  Plano de ae6es das escolas  municipais,
ag6es que venham sensibilizar os docentes,  discentes e demais profissionais sobre
a importancia da inclusao no contexto escolar;

4.23)  assegurar  a  oferta  de  urn  profissional  do  AEE   (Atendimento   Educaciona
Especializado),  fazendo  uso de suas atribuig6es  nas  escolas de acordo com  suas
necessidades.

5.5.      META 5 -ALFABETIZAC^O

Alfabetizar todas as criancas,  no  maximo,  ate o final  do 3° (terceiro)  ano do ensino

fundamental.

5.5.1.   INDICADORES

lNDICADOR 5 - Taxa de alfabetiza§ao de crian§as que concluiram o 3° ano do
ensino fundamental
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5.5.2.   ESTRATEGIAS

5.1)  estruturar  os  processos  pedag6gicos  de  alfabetizagao,  nos  anos  iniciais  do
ensino  fundamental,  articulando  com  as  estrat6gias  desenvolvidas  na  pre-escola,
visando parcerias continuas com as series seguintes, com qualificagao e valorizagao
de todos os professores ate o fundamental  I e com o apoio pedag6gico especifico,
afim  de  gara.ntir a  alfabetizagao  plena de todas as criangas fazendo da  escola  urn
espape que acolha a diversidade e garanta a educagao de qualidade para todos;

5.2)  instituir instrumentos de avaliaeao Nacional peri6dicos e especificos para aferir
a   alfabetizagao   das   criancas,   aplicados   a   cada   ano,   bern   como   criarem   os
respectivos  instrumentos  de  avaliaeao  e  monitoramento,  implementando  medidas
pedag6gicas para alfabetizar todos os alunos e alunas ate o final do 3° ano;

5.3)  elaborar  instrumentos  de  avaliagao  e  monitoramento  municipal  e  especificos
aos anos/series do processo de alfabetizagao, aplicados semestralmente.

5.4)  selecionar,  certificar e divulgar tecnologias educacionais  para alfabetizagao de
criangas,  assegurada  a  diversidade  de  m6todos  e  propostas  pedag6gicas,  bern
como  o  acompanhamento  dos  resultados  nos  sistemas  de  ensino  em  que  forem
aplicadas.

5.5) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e o melhoramento das
praticas pedag6gicas no sistema de ensino municipal, em parceria com a Uniao, que
assegurem a alfabetizagao e favoregam a melhoria do fluxo escolar e o processo de
ensino/ aprendizagem,  consideradas  as diversas abordagens  metodol6gicas e sua
efetividade.
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5.6) apoiar a alfabetizacao de criancas do campo e de populae6es itinerantes, com a
produeao   de   materials   didaticos   especificos   e   desenvolver   instrumentos   de
acompanhamento que considerem o  uso da  lingua  materna  pelas comunidades do
campo e itinerantes, quando for o caso.

5.7) promover e estimular a formagao inicial e continuada de professores (as) para a
alfabetizagao de criangas, com conhecimentos de novas tecnologias educacionais e
pfaticas pedag6gicas inovadoras, estimulando a articulaeao entre programas de p6s-
graduagao stricto sensu e ag6es de formaeao continuada de professores(as) para a
alfabetizaeao;

5.8) garantir que no P.P.P de cada escola tenha urn plano de agao especifico para a
alfabetizagao das criangas.

5.9)   institucionalizar,   no  sistema  municipal  de  ensino,   formas  de  apoio  t6cnico-

pedag6gico  com  a  existencia  de  profissionais  especificos  para  a  educagao  do
campo,   equivalentes   a:    pedagogo   (a),   coordenador   (a),    supervisor   (a),    que
acompanhem  os  profissionais  e  o  desenvolvimen`to  das  atividades  realizadas    nas
escolas campesina;

5.10)  inserir  nas  escolas,  em  parceria  com  a  Uniao  e  Estado,  Iivros  didaticos  e
litefarios voltados  para a realidade da comunidade onde os alunos estao inseridos,
trabalhando com instrumentos de socializagao, e prover recursos didaticos diversos,

que  possibilitem  melhor  desenvolvimento  das  ag6es  educativas,  considerando  a
identidade dos sujeitos campesinos;

5.11)  promover  anualmente  qualificagao/formagao  com  todos  os  profissionais  que
manuseiam a alimentagao escolar em todas as modalidades de ensino.

5.6.      IVIETA6 -EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL

Oferecer educagao  em  tempo  integral  em,  no  minimo,  50%  (cinquenta  por cento)

das escolas pdblicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento)

dos(as) alunos(as) da educaeao basica.
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5.6.1.   INDICADORES

INDICADOR 6A - Percentual de escolas pablicas com alunos que permanecem
pelo menos 7h em atividades escolares.

|Bfasd      uEstaeo      iiFrfuntlpio
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INDICADOR 68 - Percentual  de alunos  que  permanecem  pelo  menos  7h  em
atividades escolares.
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5.6.2.   ESTRATEGIAS
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6.1) promover,  com  o  apoio  da  Uniao,  a  oferta  de  educagao  basica  pdblica  em
tempo   integral,    por   meio   de   atividades   de   acompanhamento   pedag6gico   e
multidisciplinares,   inclusive   culturais   e   esportivas,   de   forma   que   o   tempo   de
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permanencia dos (as) alunos (as) na escola,  ou sob sua responsabilidade,  passe a
ser  igual  ou  superior  a  7  (sete)  horas  diarias  durante  todo  o  ano  letivo  com  a
ampliagao progressiva da jomada de professores em uma dnica escola, respeitando
o direito adquirido do profissional do magisterio;

6.2)  instituir,  em  regime de colaboraeao com  a  Uniao,  programa de  construgao de
escolas  com  padfao  arquitetonico e  de  mobiliario  adequado  para  atendimento  em
tempo  integral   ,   prioritariamente  em  comunidades  pobres  ou  com  criangas  em
situaeao de vulnerabilidade social;

6.3)  institucionalizar  e  manter,  em  regime  de  colaboragao,  programa  nacional  de
ampliagao e  restauragao das escolas  publicas,  por meio da  instalagao de quadras
poliesportivas,   laborat6rios,   inclusive   de   informatica   ,   espagos   para   atividades
culturais,     bibliotecas,     audit6rios,     cozinhas,     refeit6rios,     banheiros    e    outros
equipamentos,   bern  como  na  produgao  de  material  didatico  e  da  formagao  de
recursos humanos para a educagao em tempo integral;

6.4)   fomentar  a  articulaeao  da  escola  com   os  diferentes  espagos  educativos,
culturais  e  esportivos  e  com  equipamentos  pdblicos,   como  centro  comunitarios,
bibliotecas, praeas, parques, cinemas e planetarios;

6.5)  estimular  a  oferta  de  atividades  voltadas  a  ampliagao  da  jornada  escolar  de
alunos (as) matriculados nas escolas da rede pdblica de educaeao basica por parte
das  entidades  privadas  de  serviap  social  vinculadas  ao  sistema  sindical,  de forma
concomitante e em articulaeao com a rede pdblica de ensino;

6.6) orientar a aplicaeao da gratuidade de que trata o art.13 da Lei no 12.101, de 27
de  novembro  de  2009,  em  atividades  de  ampliagao  da jornada  escolar de  alunos
(as) das escolas da rede pdblica de educaeao basica,  de forma concomitante e em
articulagao com a rede ptlblica de ensino;

6.7)   garantir   a   educagao   em   tempo   integral   para   pessoas   com   deficiencia,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotagao na faixa
etaria  de 4  (quatro)  a  17  (dezessete)  anos,  assegurando atendimento educacional
especializado   complementar   e   suplementar   ofertado   em   salas   de    recursos
multifuncionais da pr6pria escola ou em instituig6es especializadas;

6.8)  adotar medidas  para  otimizar o tempo de  permanencia  dos  alunos  na  escola,
direcionando a expansao da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas e culturais.
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5.7.      META7 -QUALIDADE DA EDuCACAO BASICA

Fomentar a qualidade da educagao basica em todas as etapas e modalidades, com

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes m6dias

nacionais  para  o  ldeb:  6,0  nos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental;  5,5  nos  anos

finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino medio.

5.7.1.   INDICADORES

EtapaEscolar Redo METAS PROJETADAS I DEB OBSERVADO
2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013

E.F.Anoslniciais Municipal 2,9 3,2 3,6 3,9 2,1 4,1 3,6 3,1

Estadual 3,2 3,4 3,7 4,0 3,2 3,3 3,4 3,3

E`F.AnosFinais Municipal 3,0 3,1 3,3 3,6 3,0 3,1 3,2 2,4

Estadual 1,7 2,0 2,4 3,0 1,7 3,3 1,9 3,3

Fonte: QEdu.org.br.  Dados do ldeb/lnep

5.7.2.   ESTRATEGIAS

7.1 ) assegurar que:

a)  no  quinto  ano de  vigencia deste  PME,  pelo  menos  80%  (oitenta  por canto)  dos

(as)  alunos  (as) do ensino fundamental e do ensino  medio tenham alcangado nfvel
suficiente  de  aprendizado  em  relagao  aos  direitos  e  objetivos  de  aprendizagem  e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o
nivel desejavel;

b)  no  t]ltimo  ano  de  vigencia  deste  PME,   todos  os  (as)  estudantes  do  ensino
fundamental  e  do ensino  m6dio tenham  alcangado  nivel  suficiente de  aprendizado
em relagao aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano
de estudo, e 80°/o (oitenta por cento), pelo menos, o nivel desejavel;
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7.2) induzir processo continuo de auto avaliagao das escolas de educagao basica do
campo,  por  meio  da  constituigao  de  instrumentos  de  avaliaeao  que  orientem  as
dimens6es  a  serem  fortalecidas,   destacando-se  a  elaboragao  de  planejamento
estrategico,  a  melhoria  continua  da qualidade educacional,  a formagao continuada
dos (as) profissionais da educagao e o aprimoramento da gestao democfatica;

7.3)  formalizar e  executar  os  planos  de  ae6es  articuladas  dando  cumprimento  as
metas de qualidade estabelecidas para a educagao  basica  pdblica do campo e as
estrat6gias de apoio tecnico e financeiro voltadas a melhoria da gestao educacional,
a  formagao  de   professores  e  professoras  e   profissionais  de  serviaps  e  apoio
escolares, a ampliagao e ao desenvolvimento de recursos pedag6gicos e a melhoria
e expansao da infraestrutura fisica da rede escolar campesina.

7.4)  desenvolver  indicadores  especificos  de  avaliagao  da  qualidade  da  educa?ao
especial, considerando as peculiaridades dos alunos campesinos;

7.5)   incentivar   o   desenvolvimento,   selecionar,   certificar   e   divulgar   tecnologias

educacionais  para  a  educaeao  infantil  e  para  o  ensino  fundamental  do  campo,
incentivando  praticas  pedag6gicas  inovadoras  que  assegurem  a  melhoria  do  fluxo
escolar  e  a  aprendizagem,   assegurada  a  diversidade  de  m6todos  e  propostas

pedag6gicas,   com   prefetencia   para   softwares   livres   e   recursos   educacionais
abertos,  bern como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em

que forem aplicadas;

7.6) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educagao do
campo  na  faixa  etaria  da  educagao  escolar  obrigat6ria,   mediante  renovagao  e

padronizagao  integral da frota de veiculos,  de acordo com especifica96es definidas
pelo   lnstituto   Nacional   de   Metrologia,   Qualidade   e   Tecnologia   -   lNMETRO,   e
financiamento    compartilhado,     com     participagao    da     Uniao     proporcional     as
necessidades dos entes federados,  visando a reduzir a evasao escolar e o tempo
medio de deslocamento a partir de cada situapao local;

7.7)  prover  em  parceria  com  a  uniao,  transporte  escolar  gratuito,  adequado,  em
ndmero suficiente e com seguranea, de forma a garantir o acesso e a frequencia dos
alunos e dos profissionais escolares da correspondente regiao. Assim como,  prover
sob as mesmas condig6es o transporte para o deslocamento dos alunos que moram
no campo e  cursam o ensino fundamental, anos finais, ensino m6dio e EJA na zona
urbana, e sobretudo,  para locomogao Inter campesina para todos os estudantes de
todas as comunidades rurais, na faixa etaria da educagao escolar obrigat6ria, assim,
favorecendo o melhoramento na frequencia e melhor aproveitamento escolar;

119

EckMEca:erffi?z



Esthdo dr Parafoa
pRERErruRA MUNICIPAI, DE BORBOREMA

Secpetaria Municipal de Educagivo

7.8)  desenvolver pesquisas de  modelos alternativos de atendimento escolar para a

populagao do campo que considerem  as especificidades  locais e as  boas  pfaticas
nacionais e internacionais;

7.9)  garantir  equipamentos  tecnol6gicos  para  todas  as  escolas  do  campo,   bern
como,  formagao continuada especifica,  para todos os profissionais da educagao do
campo, sobretudo, para todos  educadores das escolas campesina;

7.10)  apoiar  tecnica  e  financeiramente  a  gestao  escolar  mediante  transferencia
direta  de  recursos  financeiros  a  escola,  garantindo  a  participaeao  da  comunidade
escolar  no  planejamento  e  na  aplicagao  dos  recursos,  visando  a  ampliaQao  da
transpafencia e ao efetivo desenvolvimento da gestao democratica;

7.11) ampliar programas e aprofundar ag6es de atendimento ao (a) aluno (a) e aos
docentes das escolas do campo, em todas as etapas da educagao basica,  por meio
de programas suplementares de material didatico-escolar, transporte, alimentagao e
assistencia a satlde;

7.12)   garantir   aos   programas   complementares   e   suplementares   vinculados   a
educagao do campo,  profissionais com formagao inicial  minima,  nivel  medio t6cnico

e/ou equivalente,  de acordo com as especificidades de cada area;

7.13) assegurar a todas as escolas pdblicas do campo de educa9ao basica o acesso
a energia eletrica,  abastecimento de agua tratada,  esgotamento sanitario e manejo
dos  residuos  s6lidos,   garantir  o  acesso  dos  alunos  a  espaaps  para  a  pfatica
esportiva, a bens culturais e artisticos e a equipamentos e laborat6rios de ciencias e,
em cada edificio escolar, garantir a acessibilidade as pessoas com deficiencia;

7.14) garantir que o  poder pt]blico municipal assegurafa em  regime de colaboragao
com   o   estado,   sobretudo   com   a   uniao,   abastecimentos   de   agua   atrav6s   da
construeao de  reservat6rios e/ou  pogos artesianos nas escolas do campo,  visando
ajudar a  resolver os problemas de falta de agua,  possibilitando a  permanencia dos
alunos  na  escola  e  garantindo  melhor  funcionamento  da  instituigao  e  melhores
condig6es para o processo de ensino/aprendizagem;

7.15)  institucionalizar e  manter,  em  regime  de  colaboraeao,  entre  o  poder  pdblico
municipal    e   a    Uniao    programa   nacional   de   reestruturaeao   e   aquisigao   de
equipamentos para escolas pdblicas do campo, visando a equalizagao municipal das
oporfunidades educacionais;
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7.16)   prover   equipamentos   e   recursos   tecnol6gicos   digitais   para   a   utilizaeao

pedag6gica  no ambiente escolar a todas as escolas  pdblicas da educagao  basica,
criando, inclusive, mecanismos para implementaeao das condie6es necessarias para
a  universalizagao  das  bibliotecas  nas  instituig6es  educacionais  do  campo,   com
acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;

7.17)  estabelecer  que,  poder  pdblico  municipal  em  regime  de  colaboragao  com  a
Uniao,   no  prazo  de  2  (dois)   anos  contados  da   publicagao  desta   Lei,   garantira

parametros  minimos  de  qualidade  dos  servigos  da  educagao  basica,   a  serem
utilizados  como  refefencia  para  infraestrutura  das  escolas,  recursos  pedag6gicos.
entre  outros  insumos  relevantes,  bern como  instrumento  para  adogao  de  medidas

para a melhoria da qualidade do ensino;

7.18)  informatizar integralmente a gestao das escolas ptlblicas e das secretarias de
educaeao  municipal,  bern  como  manter  programa  municipal  de  formagao  inicial  e

continuada para o pessoal tecnico das secretarias de educagao;

7.19)  garantir politicas  municipais de  combate a  violencia  na  escola,  inclusive  pelo

desenvolvimento de ag6es destinadas a capacitagao de educadores para deteapao
dos  sinais  de  suas  causas,  como  a  violencia  domestica  e  sexual,  favorecendo  a
adoeao das providencias adequadas para promover a construgao da cultura de paz
e urn ambiente escolar dotado de seguranca para a comunidade;

7.20) implementar politicas de inclusao e permanencia na escola para adolescentes
e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situaeao de rua,
assegurando  os  principios  da  Lei  no  8.069,  de  13  de julho  de  1990  -Estatuto  da
Crianga e do Adolescente;

7.21) garantir nos curriculos escolares conteddos sobre a hist6ria e as culturas afro-
brasileira e  indigenas e  implementar ag6es educacionais,  nos termos das  Leis  nos
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de mango de 2008, assegurando-se
a  implementacao  das  respectivas  diretrizes  curriculares  nacionais,   por  meio  de
ae6es  colaborativas  com  f6runs  de  educagao   para  a  diversidade  etnico-racial,
conselhos escolares, equipes pedag6gicas e a sociedade civil;

7.22)   consolidar   a   educagao   escolar   no   campo   de   popula96es   tradicionais,
respeitando a articulagao entre os ambientes escolares e comunifarios e garantindo:
o desenvolvimento sustentavel e preservagao da identidade cultural;  a  participacao
da comunidade na definigao do modelo de organizaeao pedag6gica e de gestao das
instituig6es,  consideradas  as  pfaticas  socioculturais  e  as  formas  particulares  de
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organizagao do tempo;  a reestruturagao e a aquisigao de equipamentos; a oferta de

programa  para  a  formaeao  inicial  e  continuada  de  profissionais  da  educagao;  e  o
atendimento em educagao especial;

7.23)  desenvolver  currfculos  e  propostas  pedag6gicas  especificas  para  educaeao
escolar  para  as  escolas  do  campo,   considerando  o  fortalecimento  das  pfaticas
socioculturais de cada comunidade produzindo e disponibilizando materiais didaticos
especificos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiencia;

7.24)  mobilizar  as  familias  e  setores  da  sociedade  civil,  articulando  a  educagao

formal com experiencias de educaeao popular e cidada, com os prop6sitos de que a
educagao  seja  assumida  como  responsabilidade  de  todos  e  de  ampliar o  controle
social sobre o cumprimento das politicas pdblicas educacionais;

7.25) promover a articulaeao dos programas da area da educagao, de ambito local e
nacional,  com  os  de  outras  areas,  como  sadde,  trabalho  e  emprego,  assistencia
social,   esporte  e  cultura,   possibilitando  a  criagao  de  rede  de  apoio  integral  as
familias, como condieao para a melhoria da qualidade educacional;

7.26)  universalizar,  mediante articulacao entre os 6rgaos  responsaveis  pelas areas
da sadde e da educagao, o atendimento aos @s) estudantes da rede escolar pdblica
de  educagao  basica    do  campo  por  meio  de  ag6es  de  prevengao,  promogao  e
atengao a sadde;

7.27)   estabelecer   ag6es   efetivas   especificamente   voltadas   para   a   promogao,

prevengao,   atengao   e   atendimento   a   sadde   e   a   integridade   fisica,   mental   e
emocional  dos  (das)  profissionais  da  educagao  do  campo,  como  condigao  para  a
melhoria da qualidade educacional;

7.28)  fortalecer,  com  a  colaboraeao  tecnica  e  financeira  da  Uniao,  em  articulacao
com  o  sistema  nacional  de  avaliagao,   os  sistemas  estaduais  de  avaliagao  da
educaeao  basica,  com  participagao,  por adesao,  das  redes  municipais  de  ensino,

para  orientar as  politicas  pdblicas  e  as  pfaticas  pedag6gicas,  com  o fornecimento
das informag6es sobre a avaliaeao Nacional as escolas e a sociedade;

7.29)  promover,  com  especial  enfase,  em consonancia  com  as diretrizes do  Plano
Nacional   do   Livro   e   da   Leitura,   a   formaeao   de   leitores   e   a   capacitagao   de

professores,    bibliotecarios    da    comunidade    para    atuar    como    mediadores    e
mediadoras  da  leitura,  de  acordo  com  a  especificidade  das  diferentes  etapas    e
modalidades de ensino para o desenvolvimento e da aprendizagem;
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7.30) o poder ptlblico incumbir-se-a de instituir projetos municipais para formagao de

professores (as) e alunos (as) para promover e consolidar politicas de preservagao
da mem6ria local;

7.31)  estabelecer politicas de estimulo as escolas  que  melhorarem  o desempenho
no ldeb, de modo a valorizar o m6rito do corpo docente, da direeao e da comunidade
escolar;

7.32)  garantir  que  no  P.P.P  de  cada  escola  do  campo  tenha  urn  plano  de  agao
especifico para a alfabetizaeao das criancas campesinas.

7.33) garantir que no prazo de dois anos a partir da vigencia deste documento, todas
as  escolas  situadas  no  campo,   elaborarao  o     seu   Projeto  politico  pedag6gico

(proposta    pedag6gica),    adotando    principios    de    uma        gestao    democfatica,
construfdas    no   ambito    da    autonomia    dessas    instituig6es,    serao    pensadas,
elaboradas,    executadas    e    avaliadas    sob    a    orientagao    das    DIRETRIZES
CURRICULARES  NACIONAIS  PARA A  EDUCACAO  BASICA  NAS  ESCOLAS  DO

CAMPO.

7.34)   garantir   que   as   propostas   pedag6gicas   das   escolas   do   campo   sejam
construidas,  considerando  a  identidade  da  escola,   que  se  vincula  as  quest6es
inerentes   a sua realidade,  ancorando-se na temporalidade e saberes pr6prios dos
estudantes desse contexto.

7.35)  assegurar  que  na  proposta  pedag6gica  de  cada  escola  campesina,  sejam
respeitadas  as  diferengas  sociais,     culturais,   politicas,   econ6micas,   de  genero,

geragao e  etnia.

7.36) garantir que este documento pensado para nortear a Educagao escolar formal
e  nao  formal  oferecida  nas  escolas  do  campo  deste  municipio,  assim  como  as

propostas pedag6gicas institucionais especificas para cada escola campesina estafa
sob  a  orientaeao  da  LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCACAO  NACIONAL,

PLANO     NACIONAL     DE     EDUCACAO     e     articulada     com     as     DIRETRIZES

OPERACIONAIS PARA EDUCACAO BASICA NAS ESCOLAS DO CAMPO.
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5.8.      META 8 -ELEVACAO DA ESCOLARIDADE/DIVERSIDADE

Elevar a escolaridade media da populaeao de  18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos,

de modo a alcangar, no minimo,12 (doze) anos de estudo no dltimo ano de vigencia

deste  Plano,  para  as  populag6es do  campo,  da  regiao  de  menor escolaridade  no

Pars  e  dos  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  mais  pobres,  e  igualar  a  escolaridade

media  entre  negros  e  nao  negros  declarados  a  Fundagao  lnstituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatistica - IBGE.

5.8.1.   INDICADORES

lNDICADOR 8A -Escolaridade media da populacao de 18 a 29 anos.
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INDICADOR 88 -Escolaridade media da populacao de 18 a 29 anos residente
em area rural.
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lNDICADOR 8C - Escolaridade  media da  popula§ao de  18 a 29 anos entre os
25% mais pobres.
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INDICADOR 8D - Razao entre a escolaridade  media da  populacao  negra e da
populacao nao negra de 18 a 29 anos.
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5.8.2.   ESTRATEGIAS

8.1)  institucionalizar  programas  e  desenvolver tecnologias  para  corregao  de  fluxo,

para acompanhamento pedag6gico individualizado e para recuperagao e progressao
parcial,    bern    como    priorizar   estudantes    com    rendimento    escolar   defasado,
considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados;
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8.2)  implementar programas de  educagao de jovens e adultos  para os segmentos
popu[acionais  considerados,  que  estejam  fora  da  escola  e  com  defasagem  idade-
serie,    associados    a    outras    estrategias    que    garantam    a    continuidade    da
escolarizaeao, ap6s a alfabetizagao inicial;

8.3)  garantir  acesso  gratuito  a  exames  de  certificagao  da  conclusao  dos  ensinos
fundamental e m6dio;

8.4)  expandir  a  oferta  gratuita   de  educagao   profissional  t6cnica   por  parte  das
entidades  privadas  de  service  social  e  de  formaeao  profissional  vinculadas  ao
sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pdblica,
para os segmentos populacionais considerados;

8.5)   promover,   em   parceria   com   as   areas   de   sadde   e   assistencia   social,   o
acompanhamento  e  o  monitoramento  do  acesso  a  escola  especificos   para  os
segmentos   populacionais   considerados,   identificar   motivos   de   absenteismo   e
colaborar  com  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municipios  para  a  garantia  de
frequencia   e   apoio   a   aprendizagem,   de   maneira   a   estimular   a   ampliaeao   do
atendimento desses (as) estudantes na rede pt]blica regular de ensino;

8.6)  promover  busca  ativa  de jovens  fora  da  escola  pertencentes  aos  segmentos
populacionais considerados,  em parceria com as areas de assjstencia social, sadde
e protegao a juventude.

5,9.      META9 -EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Elevar a  taxa  de  alfabetizagao  da  populaeao  com  15  (quinze)  anos  ou  mais  para

93,5%  (noventa e ties inteiros e cinco d6cimos por cento) ate 2020 e,  ate o final da

vigencia   deste   PME,   erradicar   o   analfabetismo   absoluto   e   reduzir   em   50%

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
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5.9.1.   INDICADORES

lNDICADOR 9A -Taxa  de alfabetiza¢ao da  popula§ao de  15 anos ou mais de

idade,

|ETdsd        H!Esiad;.        RE}rdunt:i;+rs.

Meta  8rasii'  93LS0i6 Meta  8rasilT  93.50* Meta  Brasil   93.50%

PB -  Borborema

Fon{e  EstaGo  Regi5o e BJast -IBGE;Pes¢i+isa Neclocal po. Ames&r8 de Doimacflca ip14A0 i -.TS 13

=en3€  MLjnr. ipS e }rd€sc-f/esisci -lgGE.`Cense Papgbeional -:010

INDICADOR 98 -Taxa de analfabetismo funcional da popula§ao de 15 anos ou

mais de idade.
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5.9.2.   ESTRATEGIAS

9.1 ) assegurar a oferta gratuita da educagao de jovens e adultos a todos os que nao
tiveram acesso a educacao basica na idade pr6pria;
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9.2)  realizar  diagn6stico  dos  jovens  e  adultos  com  ensino  fundamental  e  m6dio
incompletos,  para  identificar a  demanda ativa  por vagas  na  educagao de jovens  e
adultos;

9.3)   implementar  ag6es  de  alfabetizagao  de  jovens  e  adultos  com  garantia  de
continuidade da escolarizagao basica;

9.4) criar estrat6gias motivadoras que possibilitem melhorar a frequencia dos alunos

que estudam na Educagao de Jovens e Adultos;

9.5)  realizar  chamadas  pdblicas  regulares  para  educagao  de  jovens  e  adultos,
promovendo  busca ativa  em  regime  de colaboraeao entre  os  6rgaos competentes
municipais e em parceria com organizac6es da sociedade civil;

9.6)  realizar  avaliagao,   por  meio  de  instrumentos  de  avaliagao  especificos,   que
permita aferir o grau de alfabetizaeao de jovens e adultos com  mais de  15  (quinze)
anos de idade;

9.7)  executar  ag6es  de  atendimento  ao  (a)  estudante  da  educaeao  de  jovens  e
adultos por meio de programas suplementares de transporte,  alimentagao e sadde,
inclusive    atendimento    oftalmol6gico    e    fornecimento    gratuito    de    6culos,    em
articulagao com a area da sadde;

9.8) apoiar t6cnica e financeiramente,  em regime de colaboragao entre o estado e a
Uniao,   projetos   inovadores   na   educaeao   de  jovens   e   adultos   que   visem   ao
desenvolvimento de  modelos  adequados as  necessidades especificas  desses  (as)
alunos (as);

9.9)   implementar  programas  de  capacitaeao  tecnol6gica  da  populagao  jovem  e
adulta, direcionados para os segmentos com baixos niveis de escolarizaeao formal e
para os (as) alunos (as) com deficiencia,  articulando os sistemas de ensino,  a Rede
Federal  de  Educaeao  Profissional,  Cientifica  e  Tecnol6gica,  as  universidades,  as
cooperativas e as associag6es,  por meio de ag6es de extensao desenvolvidas em
centros  vocacionais  tecnol6gicos,   com  tecnologias  assistivas  que  favoregam   a
efetiva inclusao social e produtiva dessa populaeao;

9.10)  considerar,  nas  politicas  pdblicas  de jovens  e  adultos,  as  necessidades  dos
idosos,  com  vistas  a  promogao  de  politicas  de  erradicagao  do  analfabetismo,  ao
acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, a
implementagao     de     programas     de     valorizagao     e     compartilhamento     dos
conhecimentos e experiencia dos idosos e a inclusao dos temas do envelhecimento
e da velhice nas escolas;
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9.11) garantir que,  no P.P.P. das escolas, sejam contempladas ag6es especificas da
Educaeao de Jovens e Adultos.

5.10.   IVIETA 10 -EJA INTEGRADA A EDUCACAO PROFISSI0NAL

Oferecer,  no minimo,  50/o (cinco por cento) das matriculas de educa9ao de jovens e

adultos,   nos   ensinos   fundamental   e   m6dio,   na   forma   integrada   a   educaeao

profissional, ate o tlltimo ano de vigencia desse PME.

5.10.1.               INDICADORES

INDICADOR 10 -Percentua[ de matriculas de educa9ao de jovens e adultos na
forma integrada a educa9ao profissional.
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5.10.2.        ESTRATEGIAS

10.1)   manter   programa   nacional   de   educagao   de  jovens   e   adultos   voltado   a
conclusao do ensino fundamental e a formaeao profissional inicial;

10.2)  formar  grupo  de  apoio  de  forma  a  estimular  o  educando  a  conclusao  da
educagao basjca;

10,3) expandir as matri'culas na educagao de jovens e adultos, de modo a articular a
formagao   inicial   e   continuada   de   trabalhadores   com   a   educaeao   profissional,
objetivando a elevaeao do nivel de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;

10.4)  fomentar  a  integragao  da  educagao  de  jovens  e  adultos  com  a  educagao
profissional,  em cursos planejados,  de acordo com as caracteristicas do pdblico da
educagao  de jovens  e  adultos  e  considerando  as  especificidades  das  populag6es
itinerantes e do campo;

10.5) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiencia e
baixo  nivel  de  escolaridade,  por  meio do acesso  a educagao  de jovens  e adultos
articulada a educagao profissional;

10.6) implantar programa  municipal de reestruturagao e aquisigao de equipamentos
voltados a expansao e a melhoria da rede fisica de escolas ptlblicas que atuam na
educagao   de   jovens   e   adultos   integrada   a   educaeao   profissional,   garantindo
acessibilidade   a   pessoa   com   deficiencia,   em   parceria   com   a   Uniao   e   entes
federados;

10.7)   estimular   a   diversificagao   curricular   da   educagao   de   jovens   e   adultos,
articulando  a  formagao   basica   e   a   preparagao   para   o   mundo  do  trabalho   e
estabelecendo inter-rela?6es entre teoria e pfatica, nos eixos da ciencia, do trabalho,
da tecnologia  e da cultura e cidadania,  de forma a  organizar o tempo e o espape
pedag6gico adequados as caracteristicas desses alunos;

10.8) fomentar a  produgao de  material  didatico,  o  desenvolvimento de curriculos e
metodologias especificas, os instrumentos de avaliagao, o acesso a equipamentos e
laborat6rios e a formagao continuada de docentes das redes pdblicas que atuam na
educagao de jovens e adultos articulada a educagao profissional;

10.9) fomentar a oferta ptlblica de formagao inicial e continuada para trabalhadores e
trabalhadoras articulada a educagao de jovens e adultos, em regime de colaboragao
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e com apoio de entidades privadas de formagao profissional vinculadas ao sistema
sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento a pessoa com deficiencia,
com atuagao exclusiva na modalidade;

10.10)     institucionalizar     programa     municipal     de     assistencia     ao     estudante,
compreendendo ag6es de assistencia social,  financeira e de apoio psicopedag6gico
que   contribuam   para  garantir  o  acesso,   a   permanencia,   a  aprendizagem  e  a
conclusao  com   exito  da  educagao  de  jovens  e  adultos  articulada  a  educa9ao
profissional;

10.11)   implementar  mecanismos  de   reconhecimento   de   saberes   dos  jovens   e
adultos trabalhadores, a serem considerados na articulaeao curricular dos cursos de
formagao inicial e continuada e dos cursos tecnicos de nivel m6dio;

10.12)  garantir que  o  Poder Ptlblico  Municipal  disponibilize  profissionais  habilitados

para acolher os filhos dos alunos da  Educagao de Jovens e Adultos,  no periodo de
suas atividades pedag6gicas, no espago fisico das escolas, os quajs estao inseridos.

5.11.   META 11 -EDUCACA0 PROFISSIONAL

Triplicar as matriculas da educagao profissional tecnica de nfvel m6dio, assegurando

a  qualidade  da  oferta  e  pelo  menos  50%  (cinquenta  por  cento)  da  expansao  no

segmento pdblico.

5.11.1.               INDICADORES

lNDICADOR llA -Matriculas em educacao profissional t6cnica de nivel m6dio.

|BJaat      qlEstats£

Meta  Brasil,  4.808L838  matrl'culas  Meta  BrasilL  £.SOS.638  ma{rfculas

20.130
Paralba

=onte.  I}JEP.;'Censo Eseofar da Edu¢a£So Bas€® -=013
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lNDICADOR 118 -Matriculas em educagao profissional t6cnica de nivel m6dio
na rede ptlblica.

|E/a5Of       HEsld€:

Meta  Brasil`  2.503.i65  matTI`culas  Meta  Brasjl   2.503.465  matriculas

=ante  llJEpf'Censo Es€ctar dB Educ8§6o 8dre -:313

5.11.2. ESTRATEGIAS

16.02 5
Parajba

11.1)  expandir  as  matriculas  de  educagao  profissional  tecnica  de  nivel  m6dio  na
Rede   Federal   de   Educagao   Profissional,   Cientifica   e  Tecnol6gica,   Ievando  em
consideragao   a   responsabilidade   dos   lnstitutos   na   ordenagao   territorial,    sua
vinculagao com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais,  bern como
a interiorizagao da educa9ao profissional;

11.2) fomentar a expansao da oferta de educagao profissional t6cnica de nivel m6dio
nas redes pdblicas estaduais de ensino;

11.3) fomentar a expansao da oferta de educagao profissional t6cnica de nivel m6dio
na  modalidade  de  educagao  a  distancia,  com  a  finalidade  de  ampliar  a  oferta  e
democratizar  o   acesso  a   educagao   profissional   pt]blica   e  gratuita,   assegurado
padfao de qualidade;

11.4)  estimular  a  expansao  do  estagio  na  educagao  profissiona]  tecnica  de  nivel
medio e do ensino medio regular,  preservando-se seu cafater pedag6gico integrado
ao  itinefario  formativo  do  aluno,  visando  a  formagao  de  qualificag6es  pr6prias  da
atividade   profissional,   a   contextualizagao   curricular   e   ao   desenvolvimento   da
juventude;

11.5)  ampliar  a  oferta  de  programas  de  reconhecimento  de  saberes  para  fins  de
certificagao profissional em nivel t6cnico;
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11.6)  ampliar a  oferta  de  matriculas  gratuitas  de  educagao  profissional  t6cnica  de
nivel medio pelas entidades privadas de formagao profissional vinculadas ao sistema
sindical  e entidades  sem  fins  lucrativos  de  atendimento a  pessoa  com  deficiencia,
com atuaeao exclusiva na modalidade;

11.7)  expandir a  oferta de financiamento estudantil  a  educagao  profissional  t6cnica
de nivel medio oferecida em instituig6es privadas de educagao superior;

11.8)  institucionalizar  sistema  de  avaliagao  da  qualidade  da  educaeao  profissional
t6cnica de nivel medio das redes escolares ptlblicas e privadas;

11.9)   expandir  o   atendimento   do   ensino   medio   gratuito   integrado   a   formagao

profissional  para  as  populag6es  do  campo  e  para  as  comunidades  indigenas  e
quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades;

11.10)  expandir  a  oferta  de  educagao  profissional  tecnica  de  nivel  medio  para  as

pessoas com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotagao;

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusao media dos cursos tecnicos de nivel
medjo  na  Rede  Federal  de  Educagao  Profissional,  Cientifica  e  Tecnol6gica  para
90%  (noventa por cento) e elevar,  nos cursos presenciais,  a relaeao de alunos (as)
por professor para 20 (vinte);

11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistencia estudantil e
mecanismos de mobilidade academica, visando a garantir as condie6es necessarias
a  permanencia  dos  (as)  estudantes  e  a  conclusao  dos  cursos  t6cnicos  de  nivel
m6dio;

11.13)  reduzir as desigualdades etnico-raciais e regionais no acesso e permanencia
na  educagao  profissional  tecnica  de  nivel  m6dio,  inclusive  mediante  a  adogao  de

politicas afirmativas,  na forma da lei;

11.14) estruturar sistema nacional de informaeao profissional, articulando a oferta de
formagao  das  instituie6es  especializadas  em  educagao  profissional  aos  dados  do
mercado  de  trabalho  e  a  consultas  promovidas  em  entidades  empresariais  e  de
trabalhadores
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5.12.   META 12 -EDUCACAO SUPERIOR

Elevar  a  taxa  bruta  de  matricula  na  educagao  superior  para  50%  (cinquenta  por

cento)  e  a  taxa  liquida  para  33%  (trinta  e  tres  por  cento)  da  populagao  de  18

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,  assegurada a qualidade da oferta e expansao

para,  pelo  menos,  40°/o  (quarenta  por cento)  das  novas  matriculas,  no  segmento

pdblico.

5.12.1.               INDICADORES

lNDICADOR  12A  -  Taxa  de  escolariza§ao  bruta   na  educacao  superior  da
populaeao de 18 a 24 anos.

|a7a6*     |Esaes

#:;'%50€¢
8rasil                                                      Para!ba

Forte  Estadle. Regtao e Btast -lBGE/Paputga Nactonel poe Amessr8 ae Dome:I'to9 i PIIA0 I -:313

Fonte   Mun€ipro 8 ivleesJrregtao -lBGErpesQulsa ljecLonal pot PJTgiva d€ Damcai`bes { P}l|B} -:31:

lNDICADOR   128   -   Taxa   de   escolarizacao   liquida   ajustada   na   educacao
superior da popula§ao de 18 a 24 anos.

•Brast      HEs!ado

M€ta  8I.asjl    33i; Meta  BTas.I.   33%

£2"%           £2o'Z%o
Brasil                                                           Paraiba

Fonfe  Estaco, Regtao e Br®st -lB€E/f>esquiaa f4a€Ional pow Amoctro Ce demaeitos ipMii`D i -3SI 3

=onte  Manx:i'po e Mesorfegrio -lBGfr`PesqLils,a Nacional per Amostr8 ¢e Domici.tog I PltAD I -:O I :

ifeMEca?erffi?I
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5.12.2.        ESTRATEGIAS

12.1) ctimizar a capacidade instalada da estrutura fisica e de recursos humanos das
instituie6es    pt]blicas    de    educagao    superior,    mediante    ag6es    planejadas    e
coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso a graduaeao;

12.2)  ampliar  a  oferta  de  vagas,  por  meio  da  expansao  e  interiorizagao  da  rede
federal de educagao superior, da Rede Federal de Educagao Profissional,  Cientifica
e   Tecnol6gica   e   do   sistema   Universidade   Aberta   do   Brasil,   considerando   a
densidade  populacional,  a  oferta  de  vagas  pdblicas  em  relagao  a  populaeao  na
idade   de   refefencia   e   observadas   as   caracteristicas   regionais   das   mioro   e
mesorregides definidas pela Fundagao lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
- lBGE,  uniformizando a expansao no territ6rio nacional;

12.3)  elevar  gradualmente  a  taxa  de  conclusao  media  dos  oursos  de  graduagao
presenciais  nas  universidades  pdblicas  para  90°/o  (noventa  por  cento),  ofertar,  no
minimo,  urn tengo das vagas em oursos notumos e elevar a relagao de estudantes
por  professor  (a)  para   18  (dezoito),   mediante  estrategias  de  aproveitamento  de
ccteditos  e  inovag6es  academicas  que  valorieem  a  aquisigao  de  competencias  de
nivel superior;

12.4) fomentar a oferta de educaeao superior pdblica e gratuita prioritariamente para
a formagao  de  professores e  professoras  para a  educagao  basica,  sobretudo  nas
areas de ciencias e matematica,  hem coma para atender ao d6fice de profissionais
em areas especificas;

12.5)  ampliar as  politicas de  inclusao  e  de assistencia  estudantil  dirigidas  aos  (as)
estudantes  de  instituig6es  pdblicas,  bolsistas  de  instituig6es  privadas  de educagao
superior e beneficiarios do Fundo de Financiamento Estudantil -FIES, de que trata a
Lei  ng  10.260,  de  12 de julho de 2001,  na educagao superior,  de modo a  reduzir as
desigueldades  6tnico-raciais  e  ampliar  as  taxas  de  acesso  e   permanencia   na
educagao  superior de estudantes egressos da escola  ptlblica,  afrodescendentes e
indigenas e de estudantes com deficiencia,  transtomos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotagao, de forma a apoiar seu sucesso academico;

12.6)  expandir  o  financiamento  estudantil  por  meio  do  Fundo  de  Financiamento
Estudantil  -FIES,  de  que  trata  a  Lei  n°  10.260.  de  12  de  iulho  de  2001,  com  a
constituieao    de    fundo    garantidor    do    financiamento,    de    forma    a    dispensar
progressivamente a exigencia de fiador;
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12.7)  assegurar,  no  minimo,  10%  (dez  por  cento)  do  total  de  cteditos  curricu[ares
exigidos  para  a  graduagao  em  programas  e  projetos  de  extensao  universitaria,
orientando sua aeao, prioritariamente, para areas de grande pertinencia social;

12.8) ampliar a oferta de estagio como parte da formagao na educagao superior;

12.9)  ampliar  a  participagao  proporoional  de  grupos  historicamente  desfavorecidos
na educagao superior, inclusive mediante a adoeao de politicas afirmativas, na forma
da lei;

12.10) assegurar condig6es de acessibilidade nas instituig6es de educagao superior,
na forma da legislacao;

12.11)  fomentar  estudos  e  pesquisas  que  analisem  a  necessidade  de  articulagao
entre   formagao,    curriculo,    pesquisa   e   mundo   do   trabalho,   considerando   as
necessidades econ6micas, sociais e culturais do Pals;

12.12) consolidar e ampliar programas e ag6es de incentivo a  mobilidade estudantil
e  docente  em   cursos  de  graduagao  e   p6s-graduaeao,   em   ambito   nacional   e
intemacional, tendo em vista o enriquecimento da formagao de nivel superior;

12.13)  expandir  atendimento  especifico  a  populae6es  do  campo  e  comunidades
indigenas e quilombolas,  em relagao a acesso,  permanencia,  conclusao e formagao
de profissionais para atuacao nessas populag6es;

12.14)  mapear  a  demanda  e  fomentar  a  oferta  de  formaeao  de  pessoal  de  nivel
superior,  destacadamente  a  que  se  refere  a  formagao  nas  areas  de  ciencias  e
matematica, considerando as necessidades do desenvolvimento do Pats. a inovaeao
tecnol6gica e a melhoria da qualidade da educaeao basica;

12.15)  institucionalizar  programa  de  composigao  de  acervo  digital  de  referencias
bibliogfaficas   e   audiovisuais    para    os   cursos   de   graduaeao,    assegurada   a
acessibilidade as pessoas com deficiencia;

12.16) consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso a educagao
superior como forma de superar exames vestibulares isolados;

12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada periodo letivo
na educacao superior pdblica;

12.18) estimular a expansao e reestruturagao das instituig6es de educagao superior
estaduais  e  municipais  cujo  ensino  seja  gratuito,   por  meio  de  apoio  t6cnico  e
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financeiro   do   Govemo   Federal,   mediante   termo   de   adesao   a   programa   de
reestruturagao,  na forma  de  regulamento,  que considere a  sua  contribuigao  para a
ampliagao de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino
dos entes mantenedores na oferta e qualidade da educagao basica;

12.19)  reestruturar com  enfase  na  melhoria  de  prazos e  qualidade  da  decisao,  no
prazo de 2 (dois) anos, os procedimentos adotados na area de avalfaeao,  regulagao
e supervisao,  em relagao aos processos de autorizagao de oursos e instituig6es, de
reconhecimento   ou   renovagao   de   neconhecimento   de   cursos   superiores   e   de
caedenciamento ou  recredenciamento de instituig6es,  no ambito do sistema federal
de ensino;

12.20)  ampliar,   no  ambito  do  Fundo  de  Financiamento  ao  Estudante  do  Ensino
Superior -FIES, de que trata a Lei n° 10.260, de 12 de iulho de 2001, e do Programa
Universidade para Todos -PROUNI,  de que trata a  Lei  n°  11.096.  de  13 de  ianeiro
de  2005,  os  beneficios  destinados  a  concessao  de  financiamento  a  estudantes
regularmente  matrioulados  em  oursos  superiores  presenciais  ou  a  distanci.a,  com
avaliagao   positiva,    de   acordo   com    regulamentaeao    pr6pria,    nos    processos
conduzidos pelo Minist6rio da Educagao;

12.21) fortalecer as redes fisicas de laborat6rios multifuncionais das lES e lcTs nas
areas   estrategicas   definidas   pela   politica   e   estrat6gias   nacionais   de   ciencia,
teonologia e inovagao.

5.13.   META 13 -QUALIDADE DA EDUCACAO SUPERIOR

Elevar  a  qualidade  da  educagao  superior  e  ampliar  a  propongao  de  mestres  e

doutores do corpo docente em efetivo exercicio no conjunto do sistema de educagao

superior  para  75%  (setenta  e  cinco  por  cento),  sendo,  do  total,  no  minimo,  35%

(trinta e cinco por cento) doutores.
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5.13.1.               INDICADORES

INDICADOR 13A -Percentual de func6es docentes na educaeao superior com
mestrado ou doutorado.

|Braso      BEsiaso

Meta  Brasil   7596 M€ta 8rasil,  7596

Fente   lNEpt.tcehmso da E.dLi€ar:6o Superor -2C.1=

lNDICADOR 138 -Percentual de fun€6es docentes na educaeao superior com
doutorado.

|Btast      |Es{oi±o

#a:r:s]``%35QO             #;r:s,'!gr035c€
grasil                                                      Paraiba

Fonte`  lNEP/Censo da Edu€a¢ao SupeTior -Sol:

5.13.2. ESTRATEGIAS

13.1) aperfeigoar o Sistema Nacional de Avaliagao da Educagao Superior -SINAES,
de  que  trata  a  Lei  n°  10.861,  de  14  de  abril  de  2004,  fortalecendo  as  ag6es  de
avaliagao, regulagao e supervisao;
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13.2)  ampliar  a  cobertura  do  Exame  Nacional  de  Desempenho  de  Estudantes  -
ENADE,  de  modo  a ampliar o  quantitativo de estudantes e  de  areas  avaliadas  no
que diz respeito a aprendizagem resultante da graduagao;

13.3)   induzir  processo  continuo  de  autoavaliagao  das  instituig6es  de  educagao
superior,  fortalecendo  a  participaeao  das  comiss6es  pr6prias  de  avaliagao,   bern
como a aplicagao de instrumentos de avaliagao que orientem as dimens6es a serem
fortalecidas, destacando-se a qualificaeao e a dedicagao do corpo docente;

13.4)  promover a  melhoria  da  qualidade  dos  cursos  de  pedagogia  e  licenciaturas,

por meio da aplicagao de instrumento pr6prio de avaliagao aprovado pela Comissao
Nacional   de   Avaliagao   da   Educagao   Superior   -   CONAES,    integrando-os   as
demandas e necessidades das redes de educagao basica,  de  modo a permitir aos
graduandos   a   aquisigao   das   qualificag6es   necessarias   a   conduzir  o   processo
pedag6gico  de  seus  futuros  alunos  (as),  combinando  formagao  geral  e  especifica
com   a   pratica   didatica,   alem   da   educaeao   para   as   relag6es   etnico-raciais,   a
diversidade e as necessidades das pessoas com deficiencia;

13.5)  elevar o  padrao  de  qualidade  das  universidades,  direcionando  sua  atividade,
de   modo   que   realizem,   efetivamente,   pesquisa   institucionalizada,   articulada   a
programas de p6s-graduagao stricto sensu;

13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes -ENADE aplicado
ao  final  do  primeiro  ano  do  curso  de  graduagao  pelo  Exame  Nacional  do  Ensino
M6dio - ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduagao;

13,7)  fomentar  a  formagao  de  cons6rcios  entre  institui?6es  pdblicas  de  educagao
superior,  com vistas a potencializar a atuagao regional,  inclusive por meio de plano
de desenvolvimento  institucional  integrado,  assegurando  maior visibilidade  nacional
e intemacional as atividades de ensino, pesquisa e extensao;

13.8)  elevar  gradualmente  a  taxa  de  conclusao  media  dos  cursos  de  graduagao
presenciais  nas universidades pdblicas,  de modo a atingir 90%  (noventa  por cento)
e,  nas instituig6es privadas,  75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a
melhoria  dos  resultados  de  aprendizagem,  de  modo  que,  em  5  (cinco)  anos,  pelo
menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo
igual  ou  superior a 60%  (sessenta  por cento)  no  Exame  Nacional  de  Desempenho
de  Estudantes -  ENADE  e,  no dltimo ano de vigencia,  pelo  menos 75%  (setenta  e
cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a
75%   (setenta   e  cinco   por  cento)   nesse   exame,   em   cada   area   de  formagao
profissional;
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13.9)   promover  a  formagao   inicial   e  continuada   dos   (as)   profissionais  tecnico-
administrativos da educagao superior.

5.14.   META 14 -P6S-GRADUACAO

Elevar  gradualmente  o  ntlmero  de  matriculas  na  p6s-graduagao  stricto  sensu,  de

modo a atingir a titulagao anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000  (vinte e

cinco mil) doutores.

5.14.1.               INDICADORES

INDICADOR 14A -Nt]mero de titulos de mestrado concedidos por ano.

|Brasd       HE5!a€€
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lNDICADOR 148 -Ndmero de titulos de doutorado concedidos por ano.

|Braed      EEs!333

M€ta Brasil   2S.000 titulos                  Meta 8rasil`  2S.000 tj.ulos

306
Paraiba
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5.14.2. ESTRATEGIAS

14.1)   expandir  o   financiamento   da   p6s-graduagao   stricto   sensu   por   meio   das
agencias oficiais de fomento;

14.2)   estimular  a   integraeao   e   a   atuagao   articulada   entre   a   Coordenagao   de
Aperfeigoamento de Pessoal de Nfvel Superior -CAPES e as agencias estaduais de
fomento a pesquisa;

14.3) expandir o financiamento estudantil  por meio do  Fies a  p6s-graduaeao stricto
Sensu;

14.4)   expandir   a   oferta   de   cursos   de   p6s-graduagao   stricto   sensu,   utilizando
inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educacao a distancia;

14.5)  implementar ag6es para  reduzir as desigualdades 6tnico-raciais e regionais e
para favorecer o acesso das populag6es do campo e das comunidades indigenas e
quilombolas a programas de mestrado e doutorado;

14.6) ampliar a oferta de programas de p6s-graduaeao stricto sensu,  especialmente
os  de  doutorado,   nos  campi  novos  abertos  em  decorfencia  dos  programas  de
expansao e interiorizaeao das instituig6es superiores pdblicas;
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14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referencias bibliogfaficas para
os   cursos   de   p6s-graduagao,   assegurada   a   acessibiljdade   as   pessoas   com
deficiencia;

14.8)  estimular  a  participagao  das  mulheres  nos  cursos  de  p6s-graduaeao  stricto
sensu,  em  particular aqueles  ligados  as  areas  de  Engenharia,  Matematica,  Fisica,
Qufmica,  lnformatica e outros no campo das ciencias;

14.9) consolidar programas,  projetos e ag6es que objetivem a internacionalizaeao da

pesquisa  e  da  p6s-graduagao  brasileiras,   incentivando  a  atuagao  em  rede  e  o
fortalecimento de grupos de pesquisa;

14.10)  promover  o  intercambio  cientifico  e  tecnol6gico,   nacional  e  internacional,
entre as instituig6es de ensino, pesquisa e extensao;

14.11)   ampliar  o   investimento   em   pesquisas  com   foco   em   desenvolvimento   e
estimulo a inovagao,  bern como incrementar a formagao de recursos humanos para
a inovagao, de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de base
tecnol6gica;

14.12)   ampliar  o   investimento   na  formaeao   de   doutores   de   modo   a   atingir  a

propongao de 4 (quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes;

14.13)    aumentar   qualitativa    e    quantitativamente    o    desempenho    cientifico    e
tecnol6gico   do   Pals   e   a   competitividade   internacional   da   pesquisa   brasileira,
ampliando a cooperagao cientifica com empresas,  Instituig6es de Educagao Superior
- lES e demais lnstituig6es Cientificas e Tecnol6gjcas - lcTs;

14.14)  estimular  a  pesquisa  cientifica  e  de  inovagao  e  promover  a  formagao  de
recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da regiao
amaz6nica e do cerrado, bern como a gestao de recursos hidricos no semiarido para
mitigacao dos efeitos da seca e geragao de emprego e renda na regiao;

14.15)  estimular  a  pesquisa  aplicada,  no  ambito  das  lES  e  das  lcTs,  de  modo  a
incrementar a inovaeao e a produgao e registro de patentes.
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5.15.   META 15 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

Garantir,  em  regime de colaboraeao entre a Uniao,  os estados,  o  Distrito  Federal  e

os  municipios,  no  prazo  de  dois anos de vigencia  deste  PinE,  politica  nacional  de

formagao dos profissionais da educaeao de que tratam os incisos I,  11 e Ill do caput

do art.  61  da  Lei  n° 9.394,  de 20 de dezembro de  1996,  assegurado que todos os

professores e as professoras da educagao basica possuam formagao especifica de

nivel  superior,  obtida  em  curso  de  licenciatura  na  area  de  conhecimento  em  que

atuam.

5.15.1.      ESTRATEGIAS

15.1)   atuar,   conjuntamente,   com   base   em   plano   estrategico   que   apresente
diagn6stico  das  necessidades  de  formagao  de  profissionais  da  educagao  e  da
capacidade  de  atendimento,  por  parte  de  instituig6es  pdblicas  e  comunitarias  de
educaeao  superior  existentes  nos  estados,  Distrito  Federal  e  municipios,  e  defina
obriga96es reciprocas entre os participes;

15.2)   consolidar  e  ampliar  plataforma   el5¥r6hi:i   para  organizar  a   oferta  e  as
matriculas em cursos de Eo inicial e de profissionais da educagao,
bern como para divulgar e atualizar seus curriculos eletr6nicos;

15.3)   implementar   programas   especificos   para   formacao   de   profissionais   da
educagao para as escolas do campo e para a educagao especial;

15.4)  garantir,   por  meio  das  fune6es  de  avaliagao,   regu[agao  e  supervisao  da
educagao superior, a plena implementaeao das respectivas diretrizes curriculares;

15.5) valorizar as pfaticas de ensino e os estagios nos cursos de formagao de nivel
medio e superior dos profissionais da educaeao, visando ao trabalho sistematico de
articulagao entre a formagao academica e as demandas da educaeao basica;
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15.6)    implementar   cursos   e    programas   especiais    para    assegurar   formaeao
especifica  na  educagao superior,  nas  respectivas areas  de atuagao,  aos docentes
com formagao de nfvel m6dio na  modalidade normal,  nao licenciados ou licenciados
em  area  diversa  da  de  atuaeao  docente,  em  efetivo  exercicio,  buscando  parceria
com a Uniao ate o tlltimo ano de vigencia desse PME;

15.7)  implantar,  no  prazo  de  dois  anos  de  vigencia  desta  lei,  politica  nacional  de
formagao  continuada  para  os(as)  profissionais  da  educagao  de  outros  segmentos

que  nao  os  do  magist6rio,  construida  em  regime  de  colaboraeao  entre  os  entes
federados.

5.16.   META 16 -FORMAeAO

Formar,   em   nl'vel   de   p6s-graduagao,   cinquenta   por  cento  dos   professores  da

educagao  basica,  ate  o  dltimo  ano  de vigencia  deste  PME,  e  garantir a  todos(as)

os(as)  profissionais  da  educaeao  basica  formaeao  continuada  em  sua  area  de

atuagao,   considerando   as   necessidades,   demandas   e   contextualizae6es   dos

sistemas de ensino.

5.16.1. lNDICADORES

INDICADOR  16  -  Percentual  de  professores  da  educa€ao  basica  com  p6s-
graduaeao lato sensu ou stricto sensu.
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5.16.2.      ESTRATEGIAS

16.1)  realizar,  em  regime de colaboragao com  a  Uniao e o  Estado,  o  planejamento
estrat6gico para dimensionamento da demanda por formagao continuada e fomentar
a  respectiva  oferta  por  parte  das  instituie6es  pdblicas  de  educagao  superior,  de
forma organica e articulada as politicas de formaeao dos estados, do Distrito Federal
e dos municipios;

16.2)  consolidar  politica  nacional  de  formagao  de  professores  e  professoras  da
educagao   basica,   definindo   diretrizes   nacionais,   areas   prioritarias,   instituie6es
formadoras e processos de certificagao das atividades formativas;

16.3)  aderir  e  expandir  programa  de  composigao  de  acervo  de  obras  didaticas,

paradidaticas  e  de  literatura  e  de  dicionarios,  e  programa  especifico  de  acesso  a
bens  culturais,  incluindo  obras  e  materiais  produzidos  em  libras  e  em  braile,  sem

prejuizo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da
rede  pdblica de  educaeao basica,  favorecendo a construgao do conhecimento e a
valorizaeao da cultura da investigagao, ate o dltimo ano da vigencia desse PME;

16.4) ampliar e consolidar portal eletr6nico para subsidiar a atuagao dos professores

e  das  professoras  da  educagao  basica,  disponibilizando  gratuitamente  materiais
didaticos e pedag6gicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessivel;

16.5) fortalecer a formacao dos professores e das professoras das escolas pdblicas
de educagao basica,  em parceria com o Estado,  Uniao e universidades por meio da
implementagao  das  ag6es  do  Plano  Nacional  do  Livro  e  Leitura  e  da  instituieao  de

programa nacional de disponibilizagao de recursos para acesso a bens culturais pelo
magist6rio pdblico.
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5.17.   META 17 -vALORizAeAO DOs pROFissioNAls DO MAGlsTERio

Valorizar os(as)  profissionais do  magisterio das redes pdblicas de educaeao basica

de  forma  a  equiparar  seu  rendimento  m6dio  ao  dos(as)  demais  profissionais  com

escolaridade equivalente. ate o final do sexto ano de vigencia deste PME.

5.17.1. lNDICADORES

INDICADOR 17 -Razao entre salarios dos professores da educaeao basica, na
rode pt]blica (nao federal), e nao professores, com escolaridade equivalente.

|EJa5#      HE§ta/:c

Meta  Bra5jl.   ` 009Ko Meta  Brasjl.  I 00€6

Fonte. Estedo. Regrio e Braed - lgGEfpesou6e ltJaeional per Amostr8 €€ DomaFtos i PtlAD I - :'S 13

5.17.2. ESTRATEGIAS

17.1)  constituir,  por  iniciativa  do  municfpio,  ate  o  final  do  segundo  ano  de  vigencia

deste PME, f6rum permanente, com representaeao dos trabalhadores da educagao,
sindicatos e 6rgaos afins para acompanhamento da atualizagao progressiva do valor
do  piso  salarial  nacional  para  os  profissionais  do  magist6rio  pdblico  da  educagao

basica;
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17.2) constituir como tarefa do forum  permanente o acompanhamento da evolueao
salarial  por  meio  de  indicadores  da  Pesquisa  Nacional  por Amostra  de  Domicilios

(Pnad),  periodicamente divulgados pela Fundagao lnstituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (lBGE);

17.3)  implementar,   no  ambito  da  Uniao,  dos  estados,   do  Distrito  Federal  e  dos
municipios,  planos  de  carreira  para  os(as)  profissionais  do  magisterio  das  redes
pdblicas  de  educagao  basica,   observados  os  criterios  estabelecidos  na  Lei   n°
11.738,   de   16  de  julho  de  2008,   com   implantagao  gradual  do  cumprimento  da

jornada  de  trabalho  em  urn  dnico  estabelecimento  escolar,   respeitando  o  direito
adquirido do profissional do magisterio;

17.4) ampliar a assistencia financeira especifica da Uniao aos entes federados para
implementagao  de  politicas  de  valorizagao  dos(as)  profissionais  do  magist6rio,  em

particular o piso salarial nacional profissional.

5.18.   META 18 -PLANOS DE CARREIRA D0 MAGISTERIO

Assegurar,  no  prazo  de  dois  anos,  a  existencia de  planos de  carreira  para  os(as)

profissionais da educagao basica e superior pdblica de todos os sistemas de ensino

e,  para o plano de carreira dos(as)  profissionais da educagao basica ptlblica, tomar

como  referencia  o  piso  salarial  nacional  profissional,  definido  em  lei  federal,  nos

termos do inciso VIIl do art. 206 da Constituigao Federal.

5.18.1.        ESTRATEGIAS

18.1)  estruturar a  rede  pdblica  municipal  de  educagao  basica  de  modo  que,  ate  o
inicio do terceiro  ano de vigencia  deste  PME,  80%  noventa  por cento,  no  minimo,
dos respectivos  profissionais do magisterio e 50% cinquenta  por cento,  no  minimo,
dos respectivos profissionais da educaeao nao docentes sejam ocupantes de cargos
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de   provimento  efetivo  e  estejam   em  exercicio   nas   redes  escolares  a  que  se
encontrem vinculados;

18.2)  implantar,  na  rede  pdblica  municipal  de  educaeao  basicaT  acompanhamento

dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes,

concedendo  efetivagao  a  todo  profissional  que  ingressar  na  carreira  por  meio  de
concurso pdblico que  nao cometer faltas graves,  ou  seja,  que  realize seu  trabalho
em consonancia com as quest6es humanifarias.

18.3)  aderir  a  iniciativa  do  Ministerio  da  Educagao,  a  cada  dois  anos  a  partir  do

segundo  ano  de  vigencia  deste  PME,  prova  nacional  para  subsidiar os  estados,  o
Distrito  Federal  e  os  municipios,   mediante  adesao,   na  realizagao  de  concursos

pdblicos de admissao de profissionais do magisterio da educagao basica pdblica;

18.4)  prever,   no  plano  de  carreira  dos  profissionais  da  educagao  do  municipio,
licengas  remuneradas e  incentivos  para  qualificaeao  profissional,  em  nfvel  de  p6s-

graduagao stricto sensu (mestrado);

18.5) garantir que a progressao de carreira seja concedida imediatamente ao fim dos
cursos de formagao em  especializag6es e/ou  p6s-graduagao e que os actescimos
financeiros sejam incorporados aos vencimentos do professor da educaeao basica;

18.6)  realizar  anualmente,  a  partir  do  segundo  ano  de  vigencia  deste  PME,   por

iniciativa  do  Minist6rio  da  Educagao,  em  regime  de  colaboragao,  o  censo  dos(as)

profissionais da educagao basica de outros segmentos que nao os do magisterio;

18.7)   considerar   as   especificidades   socioculturais   das   escolas   do   campo   no

provimento de cargos efetivos para essas escolas, de acordo com a necessidade;

18.8)   priorizar   o   repasse   de   transfefencias   federais   volunfarias,    na   area   de
educagao, para os estados, o Distrito Federal e os municipios que tenham aprovado
lei   especifica   estabelecendo   planos   de   carreira   para   os(as)   profissionais   da
educacao;

18.8) garantir a existencia de comiss6es permanentes de profissionais da educacao
de todos os sistemas de ensino, em todas as instancias da federaeao, para subsidiar
os 6rgaos competentes na elaboraeao,  reestruturagao e implementagao dos planos
de carreira, ate o segundo ano de vigencia desse PME;
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18.9) estimular a revisao do plano de carreira dos profissionais do magist6rio a cada

dois anos.

5.19.   META 19 -GESTAO DEMOCR^TICA

Assegurar  condig6es,   no  prazo  de  3  (tres)  anos,   para  a  efetivagao  da  gestao

democfatica da educagao, associada a crit6rios tecnicos de m6rito e desempenho e

a consulta pdblica a comunidade escolar,  no ambito das escolas ptlblicas,  prevendo

recursos e apoio tecnico da Uniao para tanto.

5.19.1.              ESTRATEGIAS

19.1)   priorizar   o   repasse   de   transfefencias   voluntarias   da   Uniao   na   area   da
educagao para os entes federados que tenham aprovado legislacao especifica que
regulamente  a  mat6ria  na  area  de  sua  abrangencia,  respeitando-se  a  legislagao
nacional,   e   que   considere,   conjuntamente,   para   a   nomeaeao   dos  diretores   e
diretoras  de  escola,  atrav6s  de  crit6rios  tecnicos  de  m6rito  e  desempenho,  bern
como a participagao da comunidade escolar;

19.2)  garantir  que  os  gestores  escolares  acompanhem  os  programas  de  apoio  e
formagao  dos  conselhos  de  acompanhamento  e  controle  social  do  Fundeb,  dos
conselhos de alimentagao escolar e dos conselhos escolares;

19.3)  incentivar  a  municipio  a  constituir  F6rum  Permanente  de  Educagao,  com  o
intuito de efetuar o acompanhamento da execugao deste PME e dos seus planos de
educagao, a cada 2 anos;

19.4)    estimular   a   constituigao   e   o   fortalecimento   de   gfemios   estudantis   e
associag6es   de   pais,    assegurando-se-lhes,    inclusive,    espagos   adequados   e
condig6es de funcionamento nas escolas, buscando parcerias com entes federados,
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e fomentando a sua articulagao organica com os conselhos escolares,  por meio das
respectivas representae6es ;

19.5) estimular a constituigao e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos
municipais de educagao, como instrumentos de participagao e fiscalizagao na gestao
escolar   e   educacional,    inclusive    por   meio   de   programas   de   formagao   de
conselheiros, assegurando-se condie6es de funcionamento aut6nomo;

19.6) estimular a  participagao da comunidade em  geral  na formulagao dos  projetos
politico-pedag6gicos,  curriculos  escolares,  planos  de  gestao  escolar  e  regimentos
escolares, assegurando a participagao dos pais na avaliacao de docentes e gestores
escolares;

19.7)  favorecer  processos  de  autonomia  pedag6gica,  administrativa  e  de  gestao
financeira nos estabelecimentos de ensino;

19.8) desenvolver programas de formaeao de gestores escolares,  bern como aplicar
prova nacional especifica, a fim de subsidiar a definigao de crit6rios objetivos para o
provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesao.

5.20.   META 20 -FINANciAMENTO DA EDucAeAO

Ampliar o investimento ptiblico em educaeao pdblica de forma a atingir,  no minimo, o

patamar de sete por cento do Produto lnterno Bruto (PIB) do pars no quinto ano de

vigencia  desta  lei  e,  no  minimo,  o  equivalente  a  dez  por cento  do  PIB  ao  final  do

decenio'

5.20.1. ESTRATEGIAS

20.1)  garantir fontes  de  financiamento  permanentes  e  sustentaveis  para  todos  os
niveis,  etapas  e  modalidades  da  educaeao  basica,  observando-se  as  politicas  de
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colaboragao entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato
das Disposig6es Constitucionais Transit6rias e do §  1° do art.  75 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de  1996,  que tratam da capacidade de atendimento e do esforgo
fiscal de cada ente federado,  com vistas a atender suas demandas educacionais a
luz do padrao de qualidade nacional;

20.2) aperfeigoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadagao da
contribuigao social do salario-educagao;

20.3)  destinar  a  manutengao  e  desenvolvimento  do  ensino,   em  acfescimo  aos
recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituigao Federal,  na forma da lei
especifica,  a  parcela  da  participagao  no  resultado  ou  da  compensagao  financeira

pela  exploragao  de  petr6leo  e  gas  natural  e  outros  recursos,  com  a  finalidade  de
cumprimento  da  meta  prevista  no  inciso  Vl  do  caput  do  art.  214  da  Constituigao
Federal;

20.4)  fortalecer os  mecanismos e os  instrumentos que  assegurem,  nos termos  do

pafagrafo  dnico  do  art.  48  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  4  de  maio  de  2000,  a
transpatencia e  o controle social  na  utilizagao  dos  recursos  pdblicos  aplicados em
educagao,  especialmente a  realizagao de audiencias  pt]blicas,  a  criagao de  portais
eletr6nicos   de  transpafencia   e   a   capacitagao   dos   membros   de   conselhos   de
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboragao entre o Ministerio
da  Educagao,  as  secretarias  de  educagao  dos  estados  e  dos  municipios  e  os
tribunais de contas da Uniao, dos estados e dos municipios;

20.5)   desenvolver,    por   meio   do   lnstituto   Nacional   de   Estudos   e   Pesquisas
Educacionais   Anisio   Teixeira   (Inep),   estudos   e   acompanhamento   regular   dos
investimentos e custos  por aluno da educagao  basica e superior pdblica,  em todas
as suas etapas e modalidades;

20.6) no prazo de dois anos da vigencia deste PME, sera implantado o Custo Aluno-

Qualidade     inicial     (CAQi),     referenciado     no    conj.unto    de     padr6es     minimos
estabelecidos  na  legislagao  educacional  e  cujo  financiamento  sera  calculado  com
base nos respectivos insumos indispensaveis ao processo de ensino-aprendizagem
e  sera  progressivamente  reajustado  ate  a  implementaeao  plena  do  Custo  Aluno
Qualidade (CAQ);

20.7)   implementar   o   Custo   Aluno   Qualidade   (CAQ)   como   parametro   para   o
financiamento da educagao de todas etapas e modalidades da educagao basica,  a
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partir   do   calculo   e   do   acompanhamento   regular   dos   indicadores   de   gastos
educacionais com investimentos em qualificagao e remuneragao do pessoal docente
e   dos   demajs   profissionais   da   educagao   pdblica,   em   aquisigao,   manutengao,
construgao e conservagao de instalae6es e equipamentos necessarios ao ensino e
em aquisieao de material didatico-escolar, alimentagao e transporte escolar;

20.8)  o  CAQ  sera  definido  no  prazo  de ties  anos  e  sera  continuamente  ajustado,
com   base   em   metodologia   formulada   pelo   Ministerio   da   Educagao   (MEC),   e
acompanhado pelo F6rum Nacional de Educagao (FNE),  pelo Conselho Nacional de
Educagao (CNE) e pelas Comiss6es de Educacao da Camara dos Deputados e de
Educaeao, Cultura e Esportes do Senado Federal;

20.9) regulamentar o pafagrafo dnico do art. 23 e o art. 211  da Constituigao Federal,

no prazo de dois anos,  por lei complementar,  de forma a estabelecer as normas de
cooperacao  entre  a  Uniao,   os  estados,   o  Distrito  Federal  e  os  municipios,  em
mat6ria educacional, e a articulagao do sistema nacional de educagao em regime de
colaboragao,  com  equilibrio  na  repartigao  das  responsabilidades  e  dos  recursos  e
efetivo cumprimento das fune6es redistributiva e supletiva da  Uniao no combate as
desigualdades  educacionais  regionais,  com  especial  atengao  as  regi6es  Norte  e
Nordeste;

20.10) cabefa a Uniao, na forma da lei, a complementagao de recursos financeiros a
todos os estados,  ao Distrito Federal e aos municipios que nao conseguirem atingir
o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;

20.11)   aprovar,   no   prazo   de  ties   anos,   Lei   de   Responsabilidade   Educacional,
assegurando padrao de qualidade na educagao basica, em cada sistema e rede de
ensino,  aferida  pelo  processo de metas de qualidade aferidas  por institutos oficiais
de avaliagao educacionais;

20.12) definir criterios para distribuieao dos recursos adicionais dirigidos a educacao
ao    longo    do    decenio,    que    considerem    a    equalizaeao    das    oportunidades
educacionais,   a  vulnerabilidade  socioecon6mica  e  o  compromisso  t6cnico  e  de

gestao do sistema de ensino, a serem pactuados na instancia prevista no § 5° do art.
7o desta lei.
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