PLANEJAMENTO MUNICIPAL - GESTÃO ESTRATÉGICA

DIRETRIZ VI: GESTÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM: TODOS PELA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Projeto

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Objetivo

Espaços Escolares de
Ensino Fundamental

Melhorar a infraestrutura de escolas municipais, com oferta
de Ensino Fundamental.

Ergonomia e
Tecnologia no
Ambiente Escolar

Mobiliar e equipar, de modo satisfatório, as escolas
municipais e CMEI.

Espaços Escolares de
Educação Infantil

Brincar e Aprender

Melhorar a infraestrutura das instituições com oferta de
creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos).

Equipar instituições, com oferta de Educação Infantil, para
a prática de atividades lúdicas.

Metas

1) Elaboração de projetos de rede elétrica e de combate a
incêndio, em 2018, para as 14 escolas municipais com oferta
de Ensino Fundamental.
2) Reforma das 14 escolas municipais como oferta de Ensino
Fundamental, a partir de 2018.
1) Aquisição, para fins de reposição, de mobiliários para salas
de aula e setores administrativos das escolas municipais e
CMEI.
2) Aquisição, para fins de reposição, de equipamentos para as
cozinhas das escolas municipais e CMEI.
3) Aquisição, para as escolas e CMEI, de equipamentos de
informática para secretarias escolares, salas de aula, equipes
diretivas e pedagógicas.
4) Garantia de serviços de internet, com qualidade, para uso
de alunos e de profissionais da educação em instituições de
ensino.
1) Elaboração de projetos de rede elétrica e de combate a
incêndio, em 2018, para todos os CMEI, com prioridade para o
CMEI Branca de Neve e CMEI CAIC.
2) Reforma geral de todos os 18 CMEI em funcionamento.
1) Aquisição de 25 parquinhos infantis para instituições com
oferta de creche e pré-escola.
2) Aquisição de brinquedos pedagógicos para escolas e CMEI
com oferta de Educação Infantil.
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Educação Infantil:
Direito de Todos

Projeto

Mais Educação, Mais
Oportunidades
Educativas

1) Inauguração, em 2018, de CMEI no Bairro Nova Floresta
(220 crianças).
2) Inauguração, em 2018, de CMEI no Bairro Alto Limoeiro (220
crianças).
3) Inauguração, em 2019, de CMEI no Bairro Coração
Ampliar o atendimento em creche (0 a 3 anos) e pré-escola Eucarístico (220 crianças).
(4 e 5 anos).
4) Inauguração, em 2020, de CMEI do Bairro Várzea (220
crianças).
5) Construção de escola de Educação Infantil, modalidade préescola, na região central da cidade.
6) Construção de novas salas no anexo da E.M. Pref. Jacques
Corrêa da Costa, localizado na Rua Caetés.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
Objetivo

Metas

1) Ampliar o atendimento do PROETI, na E.M. Prof. Aristides
Memória, de 26% para 42% do total de alunos, (aumento de
75 alunos);
2) Ampliar, a partir de parceria com o governo federal, o
número de escolas municipais de Ensino Fundamental
Ampliar parcerias com o governo federal, outras Secretarias participantes do Programa Novo Mais Educação.
do Município e Fundações para a oferta de Educação em 3) Manter, nos próximos 4 anos, o convênio com a Fundação
Tempo Integral.
Banco do Brasil para a execução do Programa AABB
Comunidade, com garantia de contrapartida financeira do
município.
4) Elaborar manual de orientação e padronização das ações
dos programas de Educação Integral.
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Projeto

Caminhos da Escola:
Transporte com
Segurança

Projeto
Direitos de
Aprendizagem no
Ensino Fundamental

Projeto
Alimentação Escolar
Saudável

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivo

Metas

1) Garantia de vistoria semestral dos veículos de transporte
escolar, com fiscalização periódica realizada por técnicos da
Secretaria Municipal de Transporte;
2) Aquisição, em 2019 e 2020, de 5 veículos de transporte
escolar, de tamanho médio, equipados para atender normas
Transportar profissionais da educação e alunos residentes de segurança e acessibilidade;
no campo para instituições escolares municipais e 3) Garantia, em 2018, de monitor nas rotas que transportam
estaduais, garantindo segurança e acessibilidade.
crianças de 4 a 10 anos;
4) Medição anual para verificação da quilometragem de todas
as rotas de transporte escolar; 5) Cobrar manutenção
periódica, pela Secretaria Municipal de Agricultura, das
estradas rurais pelas quais circulam veículos de transporte
escolar.

PROGRAMA: QUALIDADE DO ENSINO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Objetivo
Metas
1) Elevação de índices no IDEB: média 7,5 para os anos iniciais
Melhorar a qualidade do ensino ofertado e os resultados de
do Ensino Fundamental e 7,0 para os anos finais do Ensino
aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino.
Fundamental.

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Objetivo

Metas

1) Aumento de percentual de 30% para 50% referente a
compras de Agricultura Familiar;
Oferecer aos alunos de instituições escolares municipais 2) Capacitação semestral de 100% dos Auxiliares de Serviço
alimentação balanceada e saudável.
que atuam nas cozinhas das instituições escolares;
3) Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para
100% dos Auxiliares.
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Projeto
Kits de Materiais
Escolares

Projeto

PROGRAMA: MATERIAL ESCOLAR
Objetivo

Metas

1) Licitação, compra e distribuição de kits de material escolar
Distribuir kits com materiais escolares para alunos da para alunos da Educação Infantil (pré-escola) e Ensino
Educação Infantil (pré-escola) e do Ensino Fundamental.
Fundamental matriculados e frequentes em escolas
municipais.

PROGRAMA: GESTÃO DEMOCRÁTICA
Objetivo

Metas

Escola Democrática,
Gestão Participativa

1) Oferta de capacitação anual para que conselheiros possam
Fomentar a gestão democrática e participativa na rede atuar de forma efetiva nos diferentes Conselhos instituídos;
municipal de ensino.
2) A cada dois anos, ofertar curso de gestão aos Diretores de
Escolas e Coordenadores de CMEI eleitos.

Formação e
Desenvolvimento
Profissional

1) Realização anual de Tecendo Vivências para divulgação e
premiação de práticas exitosas, envolvendo no mínimo 1
relato de experiência de cada instituição (escolas municipais e
CMEI);
2) Realização anual de Seminário de Educadores, com
presença de pesquisadores da área de Educação, com
Estimular e possibilitar a formação continuada e
relevância no cenário nacional.
desenvolvimento dos profissionais da educação.
3) Orientação pedagógica, através de encontros de
planejamento coletivo, para docentes dos anos finais do
Ensino Fundamental.
4) Aperfeiçoamento para todos os profissionais da educação
municipal, tendo em vista a oferta de, no mínimo, 40 horas de
formação continuada por ano.
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Projeto

Legislação Educacional
em Foco

PROGRAMA: REGULAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Objetivo

Metas

1) Inspeção anual, com caráter pedagógico, para todas as
instituições públicas e privadas de Educação Infantil; escolas
Regular e supervisionar Escolas Municipais e CMEI, zelando municipais de Ensino Fundamental;
para que a legislação educacional seja cumprida e 2) Capacitação trimestral de Secretários Escolares para correta
implementando ações para a elevação da qualidade do escrituração escolar;
ensino.
3) Publicação de Guia de Orientações Básicas em Legislação
Educacional, contendo procedimentos de escrituração e
inspeção escolar da rede municipal de ensino.
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