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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTIRENDABA/SP
A P R E S E N TAÇ Ã O
A Prefeitura Municipal de Potirendaba/SP, em cumprimento ao Plano Nacional de
Educação - PNE aprovado pela Lei nº. 13.005/2014, que determina a elaboração dos Planos
Estaduais, Distrital e Municipais com vigência para dez anos, apresenta o Plano Municipal
de Educação de Potirendaba/SP, norteado pelos princípios de promoção da gestão
democrática da educação pública, autonomia dos entes federados e regime de colaboração.
O Plano Municipal de Educação de Potirendaba/SP, coordenado pela
Coordenadoria Municipal de Educação, adotou uma metodologia que promoveu a
participação de profissionais da educação da Rede Pública Estadual, da Rede Pública
Municipal, da Rede Privada de Educação, de pais e/ou responsáveis por alunos, de alunos,
da sociedade civil, de cidadãos potirendabanos que representaram diversos segmentos
envolvidos com a área educacional.
Ao todo, o Plano Municipal de Educação estabelece 20 metas, divididas em eixos:
Níveis de Ensino, Modalidades de Ensino, Formação e Valorização dos Profissionais da
Educação; Financiamento da Educação e Acompanhamento e Avaliação, além de inúmeras
estratégias para serem cumpridas, de 2015 a 2025, com o objetivo de melhorar a qualidade
social do ensino de Potirendaba/SP.
Portanto, esta proposta representa a síntese de um documento elaborado de forma
coletiva, com características próprias de um processo amadurecido e construído no confronto
de ideias, interesses e conflitos, em que muitos exercitaram a difícil tarefa de ceder, dialogar,
priorizar e, principalmente, ousar.
O processo de construção do Plano Municipal de Educação representou um grande
desafio. Desde a elaboração do diagnóstico, em que foi feita a seleção de informações
relevantes, para análise da realidade, a construção e redação do presente documento até a
reunião realizada no dia 10 de junho de 2015, na Escola João Casella para a aprovação do
PME.
Nesse sentido, é indispensável a garantia de um acompanhamento constante durante
o processo de implementação do PME com avaliações periódicas coordenadas pelo
Conselho Municipal de Educação e pela Coordenadoria Municipal de Educação.
É importante lembrar que a metodologia utilizada contemplou mecanismos de
participação bastante estimulados e os interessados puderam manifestar-se de diversas
formas, expondo seus interesses e necessidades e dando contribuições relevantes. Esse Plano
ao ser apreciado e votado pela Câmara Legislativa deve ter sua essência respeitada e
reconhecida como um documento construído coletivamente e que traduz os anseios por
educação de melhor qualidade para a sociedade de Potirendaba.
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II
CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
1. Aspectos Históricos:

O primeiro proprietário de
terras na área onde se forma
Potirendaba é Manoel Ponciano
Leite, que chega à região por volta
de 1820. Nove anos mais tarde,
João Antônio Siqueira adquire
deste uma gleba, cerca de 1044
alqueires de terras a fim de fixar
residência com sua família. No
entanto,
a
constituição
do
município tem início apenas em
1905, quando o engenheiro Luiz
Roncati faz a partilha das terras
entre os herdeiros da família Siqueira, reservando uma área para a fundação de um
patrimônio, cujo padroeiro é o Senhor Bom Jesus.
Cumprindo condições estabelecidas por ocasião da partilha, Luiz Roncati autorizou
José Rodrigues da Costa, vulgo Carioca, a construir casas no arraial, que seriam vendidas à
medida que surgissem os interessados. As primeiras casas de pau-a-pique começaram a ser
edificadas em 1907, substituídas em pouco tempo, por alvenaria, sendo a primeira unidade
adquirida por José Contador.
Iniciativa marcante no desenvolvimento da povoação, então conhecida por Três
Córregos, foi a construção da capela, construída por Lourenço Siqueira, Manoel Bento e
outros. A construção da capela e, principalmente, os cultivos de café, algodão, arroz e milho
dão impulso ao desenvolvimento. Em 1910, Manoel Mario da Silva estabeleceu a primeira
casa comercial e, no ano seguinte, foi instalado o distrito policial.
A povoação continuou seu desenvolvimento sendo criado, em 1919, o Distrito de
Paz, com a denominação Potirendaba.
O topônimo, de origem indígena, significa, conforme Departamento de Línguas
Indígenas da Universidade de São Paulo, lugar ou sítio das flores, jardim.
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Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Potirendaba, por Lei Estadual nº 1676, de 10
de dezembro de 1919, no Município de Rio Preto. Nos quadros de apuração do
Recenseamento geral de I-IX-1920, Potirendaba figura como Distrito do Município de Rio
Preto.
Elevado à categoria de município com a denominação de Potirendaba, por Lei
Estadual nº 2098, de 26 de dezembro de 1925, desmembrado do Município de Rio Preto.
Constituído do Distrito Sede sua instalação verificou-se no dia 21 de março de 1926. Em
divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Município de Potirendaba (exPotirendaba) figura com o Distrito Sede. Na povoação de três Córregos e a denominação de
Potirendaba, por Lei Estadual nº 1676, supracitada, sendo instalado em 06, de abril de 1920.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no
quadro anexo ao Decreto-lei Estadual nº 9073, de 31 de março de 1938, o Município de
Potirendaba pertence ao termo judiciário de Rio Preto, e figura com o Distrito Sede.
No quadro fixado, pelo Decreto-lei Estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938, para
1939-1943, o Município é composto do Distrito Sede e pertence ao termo de Rio Preto, da
comarca de Rio Preto.
Em virtude do Decreto-lei Estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, que
fixou o quadro territorial para vigorar em 1945/1948, o Município ficou composto do
Distrito Sede e pertence ao termo e comarca de São José do Rio Preto. Permanece composto
apenas o Distrito Sede, comarca de São José do Rio Preto, nos quadros territoriais fixados
pelas Leis Estaduais nºs 233, de 24-XII-1948 e 2456, de 30-XII-1953 para vigorar,
respectivamente, nos períodos 1949/1953 e 1954/1958.
Em divisão territorial datada de 01-VII-1960, o município é constituído do Distrito
Sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15-VII-1999. (Fonte: IBGE)
Aniversário: 21 de março.
Fundação: 21 de março de 1926 (89 anos).
Gentílico: potirendabano e/ou potirendabense
Prefeita: Gislaine Montanari Franzotti - (2013–2016)
Etmologia: "Potirendaba" é um termo da língua tupi que significa "lugar onde estão as
flores", através da junção dos termos poty ("florido"), rendaba ("lugar") comum. Traduzido
por seus habitantes com o significado de "buquê de flores".
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2. Localização e Coordenadas Geográficas:

O Município de Potirendaba, localizado no Estado de São Paulo, com uma área de
342,4km², dista da Capital – São Paulo -

440km, pelas rodovias Washington Luiz e

Anhanguera, pertence a Mesorregião e Microrregião de São José do Rio Preto e tem como
municípios limítrofes as cidades Bady Bassitt, Cedral, Urupês, Mendonça e Nova Aliança.
Potirendaba, para fins de planejamento estadual, insere-se na região de Governo de
São José do Rio Preto, que congrega 31 municípios da Microrregião de São José do Rio
Preto.
Segundo a regionalização do IBGE, esta cidade brasileira está localizada na região
noroeste do Estado de São Paulo a uma latitude de 21° 02' 34" " sul e a uma longitude 49°
22' 37 " oeste, estando a uma altitude de 469 metros, com uma população em 2014 de 16.557
habitantes (IBGE).
Relevo: O município de Potirendaba esta situado no Estado de São Paulo, na região
denominada Planalto Ocidental Paulista, que ocupa toda porção Noroeste do Estado. O
relevo é representado pela predominância de uma topografia plana e o solo de média e alta
fertilidade.
Solo: O solo de Potirendaba de média e alta fertilidade com predominância do solo tipo
Podzólico vermelho amarelado.
Clima: O clima de Potirendaba é tropical, com temperaturas médias anuais de 24°C,
máxima de 37°C e mínima de 10°C.
Temperatura


Máxima: de 31.2°C. em janeiro e 27.5ºC. em julho;



Mínima: de 12.8°C. em junho e 12.2ºC. em julho;



Média: de 25.4°C. em janeiro e 19.9°C. em julho.

Vegetação: Em função dos tipos de solos e clima, a vegetação predominante nos dias atuais
é a de campos cerrados, alternada com capões de matas, que outrora tinham quase o
predomínio, mas que hoje, em virtude da ocupação humana, apresentam grandes
desmatamentos, o que transforma, em muito, o quadro vegetal. As matas ciliares ao longo
dos principais rios possuem uma certa evidência.
Hidrografia: Rios principais Cubatão, Ribeirão Bora, Ribeirão do Leite e Ribeirão Barra
Grande.
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3. Aspectos Populacionais:
A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à
taxa de 1,47% ao ano, passando de 13.356 para 15.449 habitantes. Essa taxa foi superior
àquela registrada no Estado, que ficou em 1,10% ao ano e superior à cifra de 1,06% ao ano
da Região Sudeste.

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana
em 2000 representava 86,34% e em 2010 a passou a representar 89,87% do total.
A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e
2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 2,2% em média ao ano. Em
2000, este grupo representava 14,5% da população, já em 2010 detinha 15,6% do total da
população municipal.
O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010,
com média de -0,3% ao ano. Crianças e jovens detinham 21,6% do contingente populacional
em 2000, o que correspondia a 2.891 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo
reduziu para 18,1% da população, totalizando 2.797 habitantes.

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 1,51% ao ano), passando de 8.825 habitantes em 2000
para 10.249 em 2010. Em 2010, este grupo representava 66,3% da população do município.
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Em 2014 o município apresenta uma população de 16.557 habitantes (IBGE),
experimenta uma taxa de crescimento ao ano, de 0,84%, enquanto que a região de governo
apontou 1,03% e o estado de São Paulo obteve 0,87% ao ano.
População residente, por situação do domicilio e sexo, segundo a mesorregião,
microrregião, o município de Potirendaba – Censo IBGE/2010
URBANA
RURAL
TOTAL
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
Mesorregião
706.371
733.284
69.151
60.414
1.569.220
Microrregião
Município
7.023
6.861
829
736
15.449
Com uma densidade demográfica de 46,61 habitantes por quilômetro quadrado, em
2014, Potirendaba caracteriza-se por uma densidade demográfica de cidade pequena.
Informação

Ano

Município
342,38
15.958

Região de
Governo
9.707,61
771.520

Área
População
Densidade Demográfica
(Habitantes/km2)
Taxa Geométrica de Crescimento
Anual da População – 2010/2014
(Em % a.a.)
Grau de Urbanização (Em %)
Índice de Envelhecimento (Em %)
População com Menos de 15 Anos
(Em % )
População com 60 Anos e Mais (Em
%)
Razão de sexo
Fonte: SEADE

2015
2014

Estado
248.222,36
42.673.386

2014

46,61

79,49

167,90

2014

0,84

1,03

0,87

2014
2014

90,91
95,80

92,58
87,07

96,21
64,32

2014

17,30

17,45

19,99

2014

16,57

15,19

12,85

2014

103,03

95,88

94,79

Por outro lado, o grau de urbanização do município é satisfatório (90,91%), quando
comparado com a região de governo (92,58%) e com o Estado de São Paulo (96,21%).
Já o envelhecimento da cidade fica evidente quando comparamos o índice de
envelhecimento entre o município (95,805), com e o Estado de São Paulo (64,32%).
A população com menos de 15 anos no município representa em 2014 17,30% do
conjunto dos habitantes, enquanto que na região de Governo representa 17,45% e para o
Estado de São Paulo representa 19,99%.
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Já a população com 60 anos ou mais de idade representa 16,57% da população,
enquanto que na região de Governo representa 15,19% e no Estado de São Paulo representa
12,85% da população. A cidade apresenta um índice de jovens menor e um índice de idosos
maior que a região de governo e o Estado como um todo.
Os dados ficam visíveis quando comparamos os percentuais por faixas de idade
entre o censo de 2000 e o de 2010 do IBGE:
Comparação dos Percentuais por Faixa de Idade entre os Censos de 2000 e 2010 – IBGE

0 a 14 anos

15 a 39 anos

40 a 59 anos

60 a + anos

Censo 2000

29,63%

43,11%

18,72%

14,02%

Censo 2010

24,08%

42,45%

18,34%

8,56%

Diferença

- (5,5%)

- (0,66%)

- (0,38%)

- (5,46%)

No que se refere à distribuição dos gêneros, a população feminina é ligeiramente
menor.

Os homens representam 51% e as mulheres 49% da população (Censo IBGE 2010).
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Segundo o Censo 2010 do IBGE, a população preta e parda em Potirendaba
representa 22,72% da população.

População Residente Por Cor/Raça - Fonte: IBGE Censo 2010
População
Porcentagem
Total
15.449
100%
Branca
11.873
76,85%
Preta
276
1,79%
Amarela
48
0,31%
Parda
3.252
21,05%
Indígena
Projeção Populacional 2014 – Potirendaba – Fonte: SEADE
Faixa Etária – Quinquenal
Homem
Mulher

00 a 04 anos
05 a 09 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 anos e mais
Total da Seleção
Total Geral da População

463
468
477
543
667
809
761
626
545
519
514
461
376
297
228
344
8.098
8.098

440
448
464
495
608
663
656
575
538
573
551
450
386
304
257
452
7.860
7.860

Total

903
916
941
1.038
1.275
1.472
1.417
1.201
1.083
1.092
1.065
911
762
601
485
796
15.958
15.958
Fonte: Fundação Seade.
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4. Aspectos Socioeconômicos:
4.1. Aspectos econômicos:
Em Potirendaba, a densidade de 3,10 habitantes por domicilio, enquanto no total do
Estado de São Paulo é de 3,22 habitantes/domicílios. A participação de domicílios com até
três moradores foi de 65,7%, enquanto a daqueles com mais de cinco moradores foi de
13,7%. A proporção de domicílios com apenas um morador foi de 9,9% em comparação com
os 12,3 observados no Estado.

Do total de domicílios particulares e permanentes de Potirendaba as residências
representam 63,30 %, e os domicílios alugados 27,45 %, cedidos 9,21 % e outra condição
0,04%.
Domicílios Particulares, por condição de Ocupação do domicilio – Fonte:
IBGE Censo/2010
Domicílios
Porcentagem
Total
100,00%
Próprio
63,30 %
Próprio já quitado
57,68 %
Próprio em aquisição
5,62 %
Alugado
27,45 %
Cedido
9,21 %
Cedido por empregador
2,35
Cedido de outra forma
6,86
Outra condição
0,04%
As casas alugadas representam 29,6 % do total de domicílios da cidade (4.476).
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Habitações existentes segundo a localização – IBGE: Censo 2010
Localização

Casa própria

Casa alugada

Urbana

2.860

1.325

Potirendaba apresenta uma distribuição de renda concentrada principalmente em
2 até 3 salários mínimos (26,49%), como rendimento nominal mensal domiciliar. A
população que recebe até 1 salário mínimo representa 6,36% dos domicílios.

Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal mensal domiciliar per
capita – Potirendaba – IBGE – Censo/2010

Variável
Classes de Rendimento Nominal Mensal
Domiciliar Per Capita

Total
Até 1/2 de salário mínimo
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo
Mais de 1 a 2 salários mínimos
Mais de 2 a 3 salários mínimos
Mais de 5 a 10 salários mínimos
Mais de 10 a 15 salários mínimos
Mais de 30 salários mínimos
Sem rendimento

Domicílios Particulares
Permanentes (Unidades)

4.983
19
317
958
1.002
1.002
177
20
85

Domicílios Particulares
Permanentes (Percentual)

100,00
0,26
6,36
19,23
26,49
20,11
3,55
0,40
1,71

Há que se destacar ainda o fato de que 0,26% recebem até ½ salário mínimo.
Potirendaba conta com 99,98% de domicílios particulares com existência de energia
elétrica.
Domicílios Particulares: existência de Energia Elétrica – Fonte: IBGE Censo/ 2010
Total
100,00%
Tinham
99,98 %
Tinham - de companhia distribuidora
99,94 %
Tinham - de companhia distribuidora - com medidor
98,29 %
Tinham - de companhia distribuidora - com medidor exclusivo
91,37
Tinham – de companhia distribuidora – com medidor –comum a mais de um domicílio
6,92
Tinham - de companhia distribuidora - sem medidor
1,65 %
Tinham - de outra fonte
0,04%
Não tinham
0,02%
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Potirendaba não alcança a totalidade de domicílios particulares com rede geral de
distribuição de água tratada (89,68 %), e 9,71 % tem poço ou nascente na propriedade.
Domicílios Particulares: forma de Abastecimento de Água – Fonte: IBGE Censo/ 2010

Total
Rede geral
Poço ou nascente na propriedade
Poço ou nascente fora da propriedade
Carro-pipa ou água da chuva
Rio, açude, lago ou igarapé
Poço ou nascente na aldeia
Poço ou nascente fora da aldeia
Outra

4.983
4.469
484
28
2

A cidade conta também com 96,43 % de lixo coletado. Destaca-se que 4,57 %
fornece outro destino que não a da coleta.
Domicílios Particulares: Destino do Lixo – Fonte: IBGE Censo/ 2010
Domicílio Porcentagem
Total
4.983
100%
Coletado
4.805
96,43 %
Coletado por serviço de limpeza
4.599
92,29 %
Coletado em caçamba de serviço de limpeza
206
4,13 %
Queimado (na propriedade)
169
3,39
Enterrado (na propriedade)
9
0,18
Jogado em terreno baldio ou logradouro
Jogado em rio, lago ou mar
Outro destino
O PIB per capita de Potirendaba em 2012 era de R$ 20.884,56, demonstrando um
processo de evolução desde 2007.
Produto Interno Bruto de Potirendaba - 2007 A 2012 – Fonte: SEADE

(em milhões de reais)
Valor adicionado na
Agropecuária
Valor adicionado na
Indústria
Valor adicionado no
Serviço
PIB per capita

2007

2008

2009

2010

2011

2012

23,62

22,60

28,62

35,77

48,24

41,19

38,86

45,85

59,65

91,64

90,62

86,83

170,21

184,60

220,32

281,44

311,22

327,76

11.487,65

12.310,85

14.493,94

18.236,51

19.997,45

20.884,56
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O setor da Agropecuária tem apresentado uma evolução. O setor da Indústria
apresentou uma evolução significativa até 2011 e depois uma queda. O setor de serviço
apresentou crescimento de 2007 a 2012.
O setor terciário é a base econômica de Potirendaba. Comércio, serviços e
administração corresponde a 59,2% do PIB da cidade. A indústria é de 27,2% do PIB. O
setor primário é relevante, com 13,4%.
A realidade socioeconômica do município de Potirendaba, Estado de São Paulo,
apresenta os seguintes indicadores: PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 327,76e PIB per
capita de R$20.884,56 (SEADE/2012);
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) equivalente a 0,747, conforme o
PNUD/2010 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Conforme o índice Paulista de Vulnerabilidade Social, Grupo 2 – Municípios que, embora com
níveis de riqueza elevados, não exibem bons indicadores sociais (SEADE/2012)
Economia

Ano

Município

Reg. Gov.

Estado

PIB (Em milhões de reais correntes)

2012

327,76

18.035,24

1.408.903,87

PIB per Capita (Em reais correntes)

2012

20.884,56

23.858,53

33.593,32

Participação no PIB do Estado (Em %)

2012

0,023264

1,280090

100,000000

Participação da Agropecuária no Total do Valor
Adicionado (Em %)

2012

14,09

6,80

1,89

Participação da Indústria no Total do Valor
Adicionado (Em %)

2012

29,70

6,80

24,99

Participação dos Serviços no Total do Valor
Adicionado (Em %)

2012

56,21

73,59

73,12

Participação nas Exportações do Estado (Em %)

2014

0,001796

1,576717

100,000000

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município
cresceu 86,2%, passando de R$ 118,3 milhões para R$ 220,3 milhões. O crescimento
percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 49,2%. A participação do PIB do
município na composição do PIB estadual aumentou de 0,02% para 0,02% no período de
2005 a 2010.
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A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de
Serviços, o qual respondia por 52,3% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou
industrial, cuja participação no PIB era de 27,1% em 2010, contra 16,5% em 2005. Variação
essa similar à verificada no Estado, em que a participação industrial cresceu de 16,5% em
2005 para 24,4% em 2010.

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em
consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de
atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da
Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco)
principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:
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Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca
da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco)
principais culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas permanentes e
aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:

A realidade socioambiental do Município apresenta-se bastante modificada pela
presença humana no desenvolvimento agropecuário e industrial. Sua área territorial é
ocupada na maioria por plantações de cana-de-açúcar e pela pecuária.
Agricultura Familiar:
O município possuía 594 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 79%
dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 38% da área, ocupavam 69%
da mão-de-obra do setor e participavam com 11% do valor da produção agropecuária
municipal.
Atualmente, temos 346 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaração
de Aptidão ao Pronaf) neste município. A tabela abaixo apresenta esses dados relativos
também ao seu Estado e ao Brasil:
Quantidade de Agricultores cadastrados com DAP. (Declaração de Aptidão ao Pronaf)
Município
346
Estado
78.580
Brasil

4.395.395
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Mercado de trabalho:
Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de 2010,
possuía 8.628 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo que
8.274 estavam ocupadas e 354 desocupadas. A taxa de participação ficou em 63,4% e a taxa
de desocupação municipal foi de 4,1%.
No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de maneira
comparativa:

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 51,0%
tinham carteira assinada, 18,9% não tinham carteira assinada, 22,8% atuam por conta própria
e 2,1% de empregadores. Servidores públicos representavam 3,6% do total ocupado e
trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 1,5%
dos ocupados.
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Das pessoas ocupadas, 1,9% não tinham rendimentos e 24,9% ganhavam até um
salário mínimo por mês.
O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 1.157,82.
Entre os homens, o rendimento era de R$ 1.327,82 e entre as mulheres de R$ 923,97,
apontando uma diferença de 43,71% maior para os homens.
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho
formal do município apresentou, por seis anos, saldo positivo na geração de novas ocupações
entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 1.089. No último ano, as
admissões registraram 1.939 contratações, contra 1.996 demissões.

O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 4.150 postos, 155,1% a mais em
relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para o Estado,
que cresceu 38,8% no mesmo período.
Potirendaba apresenta 4.887 vínculos empregatícios para uma população de
(SEADE 2013) habitantes. A maioria dos empregos encontra-se no setor de Formais da
Indústria, que representa 2.758 do total, seguido do setor Serviços, com 1.254.
Vínculos Empregatícios por Setor de Atividade – SEADE 2013
Empregos Formais
Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e
Aquicultura
Empregos Formais da Indústria
Empregos Formais da Construção
Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e
Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
Empregos Formais dos Serviços o Total de Empregos Formais

2013
4.887
109
2.758
302
464
1.254

O número de empregos formais conquistados em 31/12/2013 foi de 4.887.
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Entre janeiro de 2014 e dezembro de 2014, ocorreram admissões 2.140 e 1859
desligamentos.
Número de Estabelecimentos Comerciais Existentes, com os Respectivos Números de Pessoas
Trabalhando - Fonte: http://perfildomunicipio.caged.gov.br

Total de Estabelecimentos comerciais
Número de empregos formais Janeiro/2015
Admissões
Desligamentos

Potirendaba

Estado de São Paulo

1.727
2.920
2.140
1.859

2.441.901
12.795.859
6.182.946
6.193.801

Inclusão Produtiva
Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e de
atendimento sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional dos
indivíduos que fazem parte desse conjunto. Em fevereiro de 2013, o município contava com
215 pessoas cadastradas como MEI. Desse total, foi possível encontrar, também, indivíduos
cadastrados simultaneamente no Cadastro Único.
O gráfico abaixo mostra a evolução do total dos indivíduos, que estão cadastrados
tanto no Cadastro Único, quanto no MEI, para os meses de junho de 2012, novembro de
2012 e fevereiro de 2013:
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Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro
Único e no programa MEI, é possível observar as 5 (cinco) principais atividades econômicas
por eles desenvolvidas, conforme gráfico abaixo:

Transportes
O transporte público coletivo é realizado no município por meio de ônibus urbanos.
O transporte intermunicipal é realizado pela empresa Itamaraty que interliga Potirendaba/São
José do Rio Preto.
O município conta também com frota de táxis, sendo considerado serviço de caráter
essencial.
As principais rodovias que atendem Potirendaba são: João Neves, vicinal Abel
Pinto Maia, vicinal José Aguiar, vicinal Ângelo Micheletti e vicinal Luiz Brandolezzi.
A frota de veículos da cidade tem apresentado significativo crescimento nos últimos
cinco anos. O número total de veículos na cidade em 2014 é de 14700.
Evolução da Frota de veículos de Potirendaba: 2010/2014 - IBGE

Automóvel
Caminhão
Micro-Ônibus e
Caminhoneta
Motocicleta
Ônibus
Frota de Reboques
Outros
Total de Veículos

2010

2011

2012

2013

2014

4.646
595
889

4.945
640
977

5.383
724
1.140

5.801
752
1.247

6.144
772
1.396

1.608
65
283
1
8.087

1.725
66
322
1
8.676

1.827
72
380
1
9.527

1.924
77
431
1
10.233

2.045
75
512
2
10.946
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Finanças públicas
A receita orçamentária do município passou de R$ 15,5 milhões em 2005 para R$
28,1 milhões em 2011, o que retrata uma alta de 80,9% no período ou 15,98% ao ano.
A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades
econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 27,30% em
2005 para 18,00% em 2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a
proporção aumentou de 39,73% para 37,46%.
A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
diminuiu no município, passando de 27,82% da receita orçamentária em 2005 para 25,02%
em 2011. Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os municípios do
Estado, que ficou em 8,16% em 2011.

As despesas com educação, saúde, administração, urbanismo e previdência social
foram responsáveis por 77,30% das despesas municipais. Em assistência social, as despesas
alcançaram 2,10% do orçamento total, valor esse inferior à média de todos os municípios do
estado, de 4,21%.
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4.2. Aspectos Sociais:
Pobreza e Transferência de Renda
Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010,
a população total era de 15.449 residentes, dos quais 37 se encontravam em situação de
extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa
que 0,2% da população municipal viviam nessa situação. Do total de extremamente pobres,
10 (27,5%) viviam no meio rural e 27 (72,5%) no meio urbano.
No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utilizam as informações do Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados,
atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até meio
salário mínimo per capita, permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de cada um dos
membros das famílias e as características dos seus domicílios.
De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de
pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 1.805
famílias registradas no Cadastro Único e 464 famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família (25,71% do total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses cadastros para
o município:

De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e
incluiu no Programa Bolsa Família 11 famílias em situação de extrema pobreza.
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Assistência Social
Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são
importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O Benefício de
Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição
de renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na Constituição Federal
de 1988. No seu município, o gráfico abaixo confere informações acerca da quantidade de
beneficiários de BPC considerando o período de 2004 a 2013, por tipo de beneficiário:

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e
atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o caso dos
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de Atenção Integral à
Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais indicadores de atendimento nesse
âmbito, considerando os dados coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012:
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Saúde
Potirendaba conta com 1 Hospital, 4 Unidades de Saúde Municipais e 8
Consultórios isolados.
Fonte: http://cnes.datasus.gov.br
Centro de Saúde/Unidade Básica
Hospital
Consultório Isolado
Clínica/Centro de Especialidade
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT ISOLADO)
Centro de Atenção Psicossocial
Secretaria da Saúde

Total
4
1
8
2
3
1
1

Quantidade de Leitos- Fonte: http://cnes.datasus.gov.br
Descrição
Cirúrgico
Clínico Geral
Obstétrico
Pediátrico
Total

Total
7
15
6
3
31

Leito SUS
6
14
6
2
28

Ano
Saúde - Leitos de Internação

Leito não SUS
1
1
0
1
3

2008 2009 2010 2012 2013
28
28
28
28
31

2014
31
Fonte SEADE

O coeficiente por mil habitantes de médicos em Potirendaba tem apresentado
crescimento na cidade, igualando-se ao do Estado de São Paulo, porém sendo ainda mais
baixo que as Regiões Metropolitanas de Campinas e da cidade de São Paulo.
Médicos registrados no CRM/SP (Coeficiente por mil habitantes) do Estado de São
Paulo e Potirendaba – SEADE- 2014.

Saúde:
Médicos
Registrados
no CRM/SP

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1000: Total
do Estado de
São Paulo

82.821

85.334

86.845

90.384

92.598

95.884

98.583

101.987

106.280

109.788

113.518

3540804:
Potirendaba

6

5

5

5

6

6

6

6

6

8

9

22

A mortalidade infantil em Potirendaba é de 4,95 crianças por mil nascidos vivos,
segundo o SEADE /2013, sendo menor que a Região Metropolitana de São Paulo, de
Sorocaba, de Campinas, do Vale do Paraíba e Litoral Norte como um todo.
Mortalidade infantil – SEADE 2013

Nas edições de 2008 e 2010 do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS),
Potirendaba classificou-se no Grupo 3, - Municípios com nível de riqueza baixo, mas com
bons indicadores nas demais dimensões.
No âmbito do IPRS, o município registrou avanços nas dimensões Riqueza e
Longevidade.
No que se refere às condições de vida, o Índice Paulista de Responsabilidade Social
de 2010 (SEADE), classifica Potirendaba com um índice 35, na dimensão Riqueza, abaixo
do total do Estado de São Paulo (45).
Potirendaba somou pontos em seu escore de riqueza no último período, e avançou
posições nesse ranking. Entretanto, seu índice situa-se abaixo do nível médio estadual.
Potirendaba ocupou as seguintes posições no ranking de Riqueza 2008: 400ª; 2010:
293ª.
Condições de Vida – Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS – Dimensão Riqueza Fonte: SEADE – 2008 /2010

Ano
Total do Estado de São Paulo
Região de Governo de São José do Rio
Preto
Potirendaba

2002
50
39

2004
52
41

2006
55
43

2008
58
46

2010
60
48

28

30

36

39

35
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Já na dimensão Longevidade, Potirendaba realizou avanços nesta dimensão,
somando pontos no escore e situa-se acima da média estadual. Com esse desempenho, o
município conquistou posições no ranking.
Potirendaba ocupou as seguintes posições no ranking de longevidade: 2008: 81ª;
2010:93ª.
Condições de Vida – Índice Paulista de Responsabilidade Social IPRS – Dimensão Longevidade
Fonte: SEADE 2008/2010

Ano
Total do Estado de São Paulo
Região de Governo de São José do Rio
Preto
Potirendaba

2002
65
74

2004
67
74

2006
70
75

2008
72
76

2010
74
77

75

75

75

76

76

No indicador escolaridade mesmo Potirendaba estando acima do nível médio
estadual, perdeu um ponto nesse escore e retrocedeu sua posição relativa nesse ranking.
Potirendaba ocupou as seguintes posições no ranking de escolaridade: 2008: 28ª; 2010: 150ª.
Condições de Vida – Índice Paulista de Responsabilidade Social IPRS – Dimensão Escolaridade
Fonte: SEADE 2008/2010

Ano
2002
2004
2006
2008
2010
Total do Estado de São Paulo
52
54
65
68
69
Região de Governo de São José do Rio
59
61
72
75
59
Preto
Potirendaba
57
57
67
71
58
Quanto ao IDH, (Índice de Desenvolvimento humano), Potirendaba obteve 0,523
em 1991, 0,674 em 2000, em 2010 0,747 apontando uma evolução na melhoria das
condições de vida da população. Entretanto, este índice alcançado em 2010 ficou abaixo do
alcançado por São Paulo.
Índice de Desenvolvimento Humano – UNESCO 2010
Município

IDHM

IDHM Renda

IDHM Longevidade

IDHM Educação

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

Potirendaba

0,523

0,674

0,747

0,635

0,694

0,737

0,748

0,811

0,857

0,301

0,543

0,661

SÃO PAULO

0,557

0,704

0,805

0,650

0,706

0,855

0,759

0,806

0,855

0,351

0,614

0,725

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Potirendaba 0,747 é , em 2010, o
que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e
0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com
índice de 0,857, seguida de Renda, com índice de 0,737, e de Educação, com índice de
0,661.
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Entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,674 em 2000 para 0,747 em 2010 - uma
taxa de crescimento de 10,83%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância
entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 15,45%
entre 2000 e 2010.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,661), seguida por Renda e por Longevidade.
Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,523 em 1991 para 0,674 em 2000, uma taxa
de crescimento de 28,8%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 71,12%
entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos
foi Educação (com crescimento de 0,118), seguida por Renda e por Longevidade.
Entre 1991 e 2010, o IDHM do município passou de 0,523, em 1991, para, 0,747em
2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso
implica em uma taxa de crescimento de 42,82% para o município e 47% para a UF; e em
uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 57,18% para o município e
53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos
foi Educação, seguida por Renda e por Longevidade. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo
índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida
por Longevidade e por Renda.
O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, é de 0,45, sendo que 1,00 é
o pior número e 0,00 é o melhor. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é de 21,66%,
o limite inferior da incidência de pobreza é de 9,68%, o superior é de 18,34% e a incidência
da pobreza subjetiva é de 9,37%.
Recursos Humanos
A Administração Municipal conta com 666 servidores, entre os quais 56,8% são
estatutários. Entre 2009 e 2010 o município realizou concurso público.
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5. Aspectos Culturais:

O Município de Potirendaba
conta com dois importantes Centros
Culturais, o Centro de Eventos “Seresteiros
da Saudade” com um belo anfiteatro, com

Praça da Matriz

capacidade para 300 lugares e o Centro
Cultural
Jandira
Maria
Casonato.
Potirendaba
possui
seis
bibliotecas públicas com um acervo de
aproximadamente 50 mil volumes à
disposição de seus munícipes, atendendo
das
07h30min
as
17h30minh,
aproximadamente 500 (quinhentas) pessoas
por mês.

A Prefeitura Municipal de Potirendaba oferece aos seus munícipes eventos culturais
como: capoeira, coral, danças, flauta doce, Karatê, orquestra, fanfarra, exposições de
trabalhos escolares, palestras, cursos, oficinas, Festa das Nações, Festa do Peão, Carnaval,
Corpus Christi, Festa Junina, Festa de Santos Reis.
Em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo desenvolve o
Projeto Guri com uma orquestra contendo: 17 violões, 15 violinos, 3 violas, 3 violoncelos, 5
percussões, coral com 25 vozes, oferecendo cursos de: violão, violino, viola, violoncelo,
percussão e coral. Com a Coordenadoria do Bem-Estar Social e Conselho Tutelar
desenvolve os Projetos: Recanto Feliz; Aprendiz 1 e 2, Agente Jovem.
O município conta com: dois centros de idiomas privados, Wizard e Kumon; com a
Associação Comercial e Industrial de Potirendaba; Rotary Club; Lar São Vicente de Paulo;
APAE de Potirendaba; Lions Club; Associação Recreativa dos Tangarás, Clube Icaraí e o
belíssimo Clube de Lazer Jardim Panorama.
Em seu calendário cultural, Potirendaba apresenta anualmente:
 em janeiro o “Reveillon”: a cidade fecha os anos com muita animação, emoção e
inovação. A festa da virada do ano é realizada na Praça da Matriz, onde milhares de
pessoas celebram o início do novo ano.
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 em fevereiro ou março o “Carnaval”: um dos melhores carnavais do interior paulista, o
“Carnapoti” é reconhecido pela mistura do axé com o sertanejo. São dois trios elétricos
com os melhores shows para fazer os foliões sentirem o ritmo e a energia do melhor
carnaval.
 em julho a “Festança das Nações”: grandes shows e comidas típicas fazem da Festança
das Nações ser sucesso absoluto atraindo grande público. Com uma mega estrutura, a
atração da festa fica por conta das diversas barracas com sabores e cultura de países.
 em julho o “Festival de Inverno: acontece no Centro de Eventos “Seresteiros da
Saudade”, realizado em todas as terças, quartas e quintas-feiras do mês de julho, a
partir das 19 horas, com entrada gratuita, e atrações culturais e artísticas.
A iniciativa do Festival é para que os estudantes tenham um lazer durante as férias de
julho, com muita música, competições de torneio de truco, karaokê, tênis de mesa, bola
queimada, cama elástica (para crianças), pimbolim, skate, treino de jiu-jitsu, karatê,
capoeira, cinema, slackline e shows ao vivo. Além da programação musical com muita
música sertaneja, pagode e rock, durante o Festival também acontece grandes
campeonatos.


em agosto a “Exposhow”: traz todos os anos espetáculos, bons shows, montarias,
grande público, muita festa e alegria para os amantes do mundo country, além de
movimentar o setor de agronegócios do município e região.

 em outubro a “Semana de Arte e Cultura”: a semana tem o objetivo de divulgar ao
público grandes manifestações artísticas e culturais. Todos os dias a programação tem
atrações variadas e apresentações por toda a cidade.
 em dezembro a “Chegada do Papai Noel”: os enfeites espalhados pela cidade
anunciam que o Natal e o fim de ano já estão batendo na porta e crianças de todo o
município vão assistir a Chegada do Papai Noel na cidade.
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6. Aspectos Educacionais
Estrutura e Rede Escolar
O município em 2015 apresenta as instituições educacionais que se seguem:
a) 6 (seis) escolas Municipais: 3 (três) Escolas de Educação Infantil; 3 (três)
Escolas de Ensino Fundamental.
b) 1 (uma) escola Estadual: 1 (uma) Escola de Ensino Médio e EJA Ensino
Médio, presencial.
c)

1 (uma) escola Privada de Educação Infantil (Creche e Pré-escola), Ensino
Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Ensino Médio.

Estabelecimentos de Ensino, por Dependência Administrativa, segundo a
etapa/modalidade ministrada, no ano de 2014 - Fonte: DataEscolaBrasil/INEP
ESCOLAS

Educação Infantil: Creche
Educação Infantil: Pré-escola
Educação Infantil Atividades Complementares
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais
Ensino Fundamental Anos Finais; EJA
Fundamental Anos Iniciais e Finais, presencial.
Ensino Médio e EJA Ensino Médio
Educação Infantil, Ensino Fundamental: Anos
Iniciais, Finais e Ensino Médio

Total

Municipal

Estadual

Privada

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

Órgãos Educacionais e Unidades Escolares/Endereço-Telefone. Fonte: Município
Nome
Coordenadoria Municipal de
Educação

Endereço
Av. Conego Teodoro Béa, 1403

Telefone: (17)
3249-1813

Creche Municipal Jesus José Attab

Rua Angelo Giusepe Cruciol, 660

Creche Municipal Professora Iara
Aparecida da Silva Lopes
EM Professor Osmar Brigo
EM Maestro Antonio Amato
EM João Casella
EM Vitorio Botaro
Central de Alimentos

Rua Armando Fedozzi, 40

3249-1446
3249-2045

Rua Tiradentes, 1406
Rua Benjamin Constant, 661
Av. Barão do Rio Branco, 960
Rua João Garcia Peres, 1240

3249-3991
3249-1206
3249-1264
3249-1806

Rua João Antônio de Siqueira, s/n

3249-3844

Conforme resultados finais do censo escolar 2014, o município contempla, na
Educação Básica, rede municipal, estadual e privada, 3334 (três mil, trezentos e trinta e
quatro) alunos, em 144 (cento e quarenta e quatro) turmas e com 189 (cento e oitenta e nove)
docentes.
O município apresenta os seguintes órgãos colegiados: Conselho Municipal de
Educação, Lei nº 1908/2001; Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Lei 1872/2000,
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, Lei nº 2138/2007, Conselho
Tutelar,

Conselho

Municipal

do

Idoso,

CONDEMA,

Conselho

Municipal

de
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Desenvolvimento Rural, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da
Saúde, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONSEG.
O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal foi instituído pela Lei
nº 2142 de 25/05/2007, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério
Municipal de Potirendaba.
Tem transporte Escolar mantido pela Prefeitura e mantém alimentação escolar de
ótima qualidade.
Estrutura Pedagógico-Administrativa
A Coordenadoria Municipal de Educação é constituída pela Coordenadora
Municipal de Educação; por Supervisores de Ensino; Secretários; Escriturários;
Nutricionista; Merendeira; Motoristas para Transporte de Alunos; Ajudante Geral.
As Escolas municipais contam com uma equipe de gestores: Diretor, Vice-Diretor e
o Coordenador Pedagógico.
Em 2015 a rede municipal apresenta: professores efetivos; docentes admitidos em
caráter temporário (ACT); funcionários nas escolas (secretários, escriturários, auxiliares de
classe, inspetores de alunos, serviços gerais, merendeiras e zeladores).

3

1

2

1

1

10

Motorista
Transporte
de
Alunos

Distribuição
Merenda

Merendeira

Ajudante
Geral

Escriturário

Secretário

Supervisor

Nutricionista

Profissionais da Coordenadoria Municipal de Educação de Potirendaba/2015 - Fonte: Município

1

15

Secretário

Escriturário

Inspetor de
Alunos

Atendente

Ajudante Geral

Monitor

Merendeira

Zelador

Estagiário

1
1

0
0

1
1

2
1

0
0

0
0

0
0

13
1

11
4

2
0

0
0

4
3

1
1
1
1
6

1
1
1
1
4

1
2
1
1
7

1
2
1
1
8

0
1
0
0
1

4
5
5
5
19

0
0
0
1
1

1
1
3
3
22

0
0
0
0
15

1
1
1
1
6

0
0
1
1
2

5
3
6
2
23

Diretor

ESCOLAS

Creche Municipal Jesus José Attab
Creche Municipal Professora Iara
Aparecida da Silva Lopes
EM Professor Osmar Brigo
EM Maestro Antonio Amato
EM João Casella
EM Vitorio Botaro
TOTAL GERAL

Vice-Diretor

Coordenador

Profissionais da Rede Municipal de Ensino de Potirendaba/2015 – Fonte: Município
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Plena
Pedagogia

Licenciatura
na área que
Atuam

Curando PósGraduação

PósGraduação

Com Mestrado

Com
Doutorado

Mestrado e
Doutorado

0

6

24

0

0

6

13

0

0

0

Creche Municipal Professora Iara
Aparecida da Silva Lopes

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

EM Professor Osmar Brigo

1

0

23

1

0

0

0

0

0

0

EM Maestro Antonio Amato

0

0

2

55

0

0

37

0

0

1

EM João Casella

1

1

30

1

2

29

1

0

0

0

EM Vitorio Botaro

3

1

25

18

12

2

9

2

2

0

Total

5

10

104

75

14

37

60

2

2

1

Especialização

Com
Magistério

Creche Municipal Jesus José Attab

Com
Magistério
Cursando
Pedagogia

Escolas

Formação de Docentes da Rede Municipal de Educação /2015 - Fonte: Município

7. Diretrizes do Plano Municipal de Educação
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

erradicação do analfabetismo;
universalização do atendimento escolar;
superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
melhoria da qualidade da educação;
formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e
éticos em que se fundamenta a sociedade;
promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
valorização dos (as) profissionais da educação;
promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.

30

III
NÍVEIS DE ENSINO
A – EDUCAÇÃO BÁSICA
1. EDUCAÇÃO INFANTIL
1.1. Diagnóstico:
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. O direito à Educação
Infantil está assegurado pela Constituição Federal que estabelece:
Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(...)
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco)
anos de idade
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, art. 29, a
Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco
anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
As Emendas Constitucionais 053 e 059/2009, em consonância com a necessidade de
se garantir a igualdade no acesso, seja em creches (0-3 anos) ou pré-escola (4-5 anos),
estabelece ainda a obrigatoriedade de oferta de vagas na pré-escola, determinando um prazo
para a universalização do atendimento à essa faixa etária.
Assim, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil “as creches e pré-escolas” se constituem, em estabelecimentos educacionais públicos
ou privados que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade por meio de
profissionais com a formação específica legalmente determinada, a habilitação para o
magistério superior ou médio, assumindo a responsabilidade de compartilhar e
complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias.
O binômio educar e cuidar reflete o entendimento que se deva ter sobre o
desenvolvimento humano. Por ele a criança é vista como “um ser completo, total e
indivisível, o que torna indispensável à atenção às práticas que focalizam o atendimento das
necessidades físicas, emocionais, afetivas, cognitivas-linguísticas e sociais de forma
integrada, sem privilegiar uma necessidade em detrimento de outra (...)”. Esta concepção que
faz parte da Proposta Pedagógica para a Educação Infantil da Coordenadoria Municipal de
Educação de Potirendaba pode ser entendida como uma base para a definição das metas e
estratégias para a Educação Infantil.
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Na educação Infantil as crianças devem ter à sua disposição práticas que articulem
suas experiências e os seus saberes com os conhecimentos do patrimônio cultural, artístico,
científico e tecnológico, efetivadas pelas relações sociais que se estabelecem entre elas e
com os professores, consolidando a construção na integralidade de suas identidades.
As crianças da Educação Infantil do município de Potirendaba provêm na sua
maioria de famílias economicamente menos favorecidas, necessitando, de um investimento
que garanta o atendimento básico para o seu desenvolvimento neste nível de ensino. Daí a
importância da intervenção na infância, através de programas de desenvolvimento infantil,
que englobam ações integradas de educação, saúde, nutrição e apoio familiar.
O Governo Federal contemplou o município em 2012, pelo Programa Proinfância,
através do Plano de Ações Articulada/PAR, com a construção de duas Escolas de Educação
Infantil, objetivando contribuir com o atendimento da demanda de crianças de 0 a 5 anos.
Uma escola está sendo construída à Rua Felisberto Valezi, s/n, no Bairro Jardim dos
Eucaliptos, com possibilidade de término de construção ainda no presente ano, 2015. A outra
escola está sendo construída à Rua Severino Ariosi, s/n, no Bairro Jardim Panorama, com
previsão de conclusão de construção para o ano de 2016. As duas escolas atenderão até 120
(cento e vinte) crianças, o que possibilitará a ampliação do atendimento de crianças de 0-5
aos, em 30%. O atendimento de crianças de 0-3 anos será ampliando em 20% e o de
crianças de 4-5 anos, em tempo integral, será ampliado em 10%. Na matrícula de tempo
integral é respeitada a opção da família.
Tabela 1. Matrícula Educação Infantil: Ano 2014 – Fonte: Município
0-3 anos
4-5 anos
ESCOLAS MUNICIPAIS
Creche/Período
Pré-escola/Período
URBANAS
Total
Parcial Integral
Parcial
Contra turno
Creche Municipal Jesus José Attab
0
322
0
0
322
EM Prof Osmar Brigo
0
0
189
0
189
Creche Municipal Professora Iara
Aparecida da Silva Lopes Atividades
190
190
Complementares
TOTAL
0
322
189
190
701
ESCOLA PRIVADA / URBANA
Sistema Objetivo de Ensino Potirendaba
07
0
21
0
28
Sociedade ED
Fonte MEC/INEP

Observa-se na tabela 1, as crianças matriculadas na creche, frequentam a escola em
tempo integral, sete horas ou mais de duração. A rede privada, com uma unidade no
município, matriculou apenas 07 (sete) crianças na faixa etária de 0- 3 anos, representando
0,97% das matrículas da educação infantil, em 2014.
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Tabela 2. População e Estatísticas Vitais do Município de Potirendaba: Fonte: SEADE

Idade Escolar/Anos
2011
2012
2013
2014
De 0 a 3
723
723
722
722
De 4 a 5
365
365
366
364
Ao compararmos os números de matrículas de 2011 a 2014, gráfico 1, com a
população do município, tabela 2, observa-se que as crianças na faixa etária de 4-5 anos
estão sendo atendidas na pré-escola em sua totalidade.
No gráfico 1, a seguir, constam as matrículas da rede pública municipal no período
de 2006 a 2014.

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar: Todos Pela Educação

Observando-se as matrículas na Educação Infantil, gráfico 1, é possível afirmar que:


na pré-escola nos anos de 2006, 2007 e 2008, existiu um crescer, em
seguida houve um decréscimo, chegando em 2014 praticamente com o mesmo
número de matriculas de 2006;

na creche, embora houve um crescer de matrículas, no período de
2009 a 2014, chegando neste ultimo ano sem atingir o número de crianças
matriculadas em 2006.
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O gráfico 2, aponta dados referente ao atendimento na rede municipal na faixa
etária de 0 a 3 anos. Em 2014 a rede municipal atendeu 45,0% das crianças de 0-3 anos.
Assim, podemos dizer que o município está próximo do atendimento da Meta 1, no que
tange ao atendimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 anos até
o final da vigência do PNE /2025.
A tabela que segue indica os profissionais e seu nível de formação no período de
2007 a 2013.
Tabela 3. Formação do Docente de Educação Infantil na Rede Pública: 2007-2013
Ensino
Ensino Médio
Ensino
Ano
Ensino Médio
Fundamental
Normal / Magistério
Superior
2007
0%
0
44,4%
12
2007
0%
83,3%
44,4%
2008
0%
0
44%
11
2008
0%
83,3%
44%
2009
0%
0
30%
6
2009
0%
66,7%
30%
2010
0%
0
37,5%
9
2010
0%
60%
37,5%
2011
0%
0
20%
4
2011
0%
80%
20%
2012
0%
0
22,7%
5
2012
0%
66,7%
22,7%
2013
0%
0
31,3%
10
2013
0%
83,3%
31,3%
Fonte: MEC/INEP/DEED/ Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

A formação mínima dos profissionais e docentes que atuam nesse nível de ensino
atende o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Para a viabilização da formação dos profissionais da educação da rede municipal,
no decorrer do ano letivo, além dos momentos de estudos nos Horários de Trabalho
Pedagógico Coletivo (HTPCs), também são oferecidos cursos, palestras e oficinas em que
são promovidos momentos formativos abertos a todos os professores. Assim, o município
continuará adotando estratégias para formação em serviço, dos profissionais do magistério.
A Coordenadoria Municipal de Educação tem priorizado o atendimento de
qualidade e respeito à Educação Infantil. O desafio vai além da oferta de vagas e da
ampliação da rede. Busca também o aprimoramento e a valorização do profissional através
de formação continuada, adequação e construção de instituições, conferindo à Educação
Infantil um caráter educacional com a elaboração e, implementação da Política Municipal de
Educação Infantil.
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Cabe observar que o Município continuará empenhando seus esforços para cumprir
a obrigatoriedade de oferta de vagas para a educação infantil de 4-5 anos e para o
atendimento de 50% de crianças de 0-3 anos.

Creche Municipal Jesus José Attab “Duca”
1.2. METAS E ESTRATÉGICAS:
Meta:
1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PME.
Estratégias:
1.1 Atender a demanda da educação infantil, ampliando a oferta para que, até o final da
década atinja 50% da população de zero a três anos e 100% da população de quatro e
cinco anos. Ao findar a década, alcance da meta de 70% das crianças de zero a três.
1.2 Revisar, com a participação da equipe de supervisores da Coordenadoria Municipal
de Educação, no prazo de um ano, os padrões de infraestrutura, visando assegurar o
atendimento das especificidades do desenvolvimento das faixas etárias atendidas nas
instituições de educação infantil (creches e pré-escola), no que se refere a:
a) espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o espaço
externo, rede elétrica e segurança;
b) instalações sanitárias e para higiene pessoal das crianças;
c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentação;
d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento de atividades, conforme as
diretrizes curriculares para a educação infantil; mobiliário, equipamentos e
materiais pedagógicos;
e) arborização.
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1.3 Promover a divulgação dos padrões de infra-instrutura estabelecidos, conforme
instrução normativa, a ser definida e publicada, contemplando as situações de
credenciamento, autorização para o funcionamento, reforma, ampliação e construção
de instituições de educação infantil públicas e privadas (lucrativas e não lucrativas).
1.4 Divulgar a obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos.
1.5 Garantir programa de formação continuada a 100% dos profissionais de educação
infantil, com colaboração da União, do Estado e de universidades públicas, para que
até o final da vigência deste plano, todos os profissionais que atuam na educação
infantil tenham realizado cursos de formação continuada.
1.6 Implantar a partir do segundo ano de vigência deste Plano um sistema de
acompanhamento e avaliação da educação infantil, em todos os estabelecimentos
públicos e privados, visando a qualidade do ensino.
1.7 Garantir o ingresso de 100% de professores nas instituições de Educação Infantil com
habilitação específica na área, através de concurso público até o final da vigência
deste Plano.
1.8 Fortalecer políticas intersetoriais entre as áreas de educação, saúde e assistência
social, a partir da vigência deste plano, visando o desenvolvimento de programas às
crianças de 0-5 anos e suas famílias.
1.9 Buscar mecanismos de colaboração entre todos os setores da educação, saúde e
assistência social, na manutenção, expansão, administração, controle e avaliação das
instituições que atendem as crianças de zero a cinco anos.
1.10 Assegurar alimentação escolar de qualidade em 100% dos estabelecimentos do
sistema público municipal e conveniado, com colaboração financeira da União e
Estado, respeitando o cardápio regional e legislação vigente.
1.11 Ampliar em 5%, a partir de 2017, a oferta para crianças de 4-5 anos em período
integral em todas as unidades de ensino, com condições materiais, estrutura física e
pedagógica adequadas, respeitada a opção da família.
1.12 Assegurar, que os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, não
vinculados ao FUNDEB, sejam aplicados, prioritariamente, na educação infantil a
partir do segundo ano da vigência deste plano.
1.13 Realizar estudos sobre custo da educação infantil com base nos parâmetros de
qualidade nacional e municipal, para melhoria da eficiência e da qualidade do ensino,
a partir do segundo ano da vigência deste plano.
1.14 Inserir no currículo, conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e
à valorização da pessoa idosa, educação para o trânsito, à questão ambiental e a
étnico-racial, a partir da vigência deste Plano.
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1.15 Assegurar para 100% das unidades de ensino, a partir de 2020, a quantidade ideal de
alunos por turma, conforme instrução normativa, a ser definida e publicada.
1.16 Garantir para 100% dos alunos da educação infantil a aplicação de testes de acuidade
visual, auditiva e bucal em parceria com a área de saúde, de forma a detectar
problemas e oferecer apoio adequado, a partir da vigência deste plano.
1.17 Garantir no prazo de 5 anos alinhamento do currículo de maneira que todas as escolas
tenham um currículo em consonância com as necessidades da infância.
1.18 Garantir formação à toda a equipe gestora para a consolidação e a disseminação dos
estudos recentes sobre infância e a Educação infantil.
1.19 Implantar os Conselhos Escolares e/ou outras formas de participação da comunidade
escolar e local na melhoria da estrutura e funcionamento das instituições de educação
infantil públicas, bem como no enriquecimento das oportunidades educativas e dos
recursos pedagógicos, garantindo-se maior integração na relação família-escola.
1.20 Garantir até o ano de 2025, que o atendimento pedagógico de crianças a partir de 6
meses nos berçários seja feito por professores habilitados e qualificados em formação
superior.
1.21 Elaborar e/ou atualizar os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, a partir da
revisão da política e das disposições contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, envolvendo os diversos profissionais da educação, bem
como os seus usuários.
1.22 Garantir materiais pedagógicos, como: agendas, uniformes, materiais didáticos,
brinquedos e jogos pedagógicos, bem como mobiliários adequados à faixa etária,
para todas as turmas de Educação Infantil da rede municipal, com reposições de
acordo com a necessidade de cada instituição.
1.23 Garantir que pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação na faixa etária de 0-5 anos, frequentem um período
escolar em sala regular da educação infantil, inclusão, e no contra turno seja
assegurado o atendimento educacional especializado complementar e ofertado em
salas de recursos multifuncionais da própria escola e/ou em instituições
especializadas, como opção da família.

EMEI Prof. Osmar Brigo

Creche Municipal Iara Aparecida da Silva Lopes
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2. ENSINO FUNDAMENTAL
2.1. Diagnóstico:
Atualmente, os documentos que norteiam a Educação Básica são a Lei nº 9.394/96,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica e o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pelo
Congresso Nacional em 26 de junho de 2014. Outros documentos fundamentais são a
Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O acesso à Educação, gratuita e de qualidade, é um direito público e subjetivo do
cidadão e o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular, implica
responsabilidade da autoridade competente, nos termos do art. 208, §11, da Constituição
Federal.
O Ensino Fundamental é uma das etapas da Educação Básica no Brasil. Tem
duração de 9 anos, sendo a matrícula obrigatória para todas as crianças com idade entre 6 e
14 anos. A obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária implica a responsabilidade
conjunta dos pais ou responsáveis, pela matrícula dos filhos, do Estado, pela garantia de
vagas nas escolas públicas e da sociedade, por fazer valer a própria obrigatoriedade.
A organização do Ensino Fundamental divide-o, na prática, em 2 (dois) ciclos. O
primeiro, que corresponde aos primeiros 5 (cinco) anos (chamados Anos Iniciais do Ensino
Fundamental) é desenvolvido, usualmente, em classes com um único professor regente. No
segundo ciclo, que corresponde aos Anos Finais, o trabalho pedagógico é realizado por uma
equipe de professores especialistas em diferentes disciplinas.
O Ensino Fundamental é básico na formação do cidadão, como estabelece o art.
32°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois o mesmo deve possibilitar ao
cidadão o pleno domínio da leitura, da escrita e do conhecimento matemático. Além disso, a
escola deve criar mecanismos que estimulem a análise crítica do processo histórico cultural,
fazendo com que os alunos se utilizem de instrumentos diversos para a compreensão e
intervenção no contexto social em que estão inseridos.
O objetivo do Ensino Fundamental brasileiro é a formação básica do cidadão. Para
isso, segundo o artigo nº 32 da LDB 9394/96, é necessário:
I o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
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IV o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
No Brasil não existe um currículo padronizado para o Ensino Fundamental, mas a
LDB de 1996 estabelece como obrigatório o ensino de Língua Portuguesa, Matemática,
conhecimentos do mundo físico e natural, bem como da realidade social e política
(especialmente a brasileira), Arte, Educação Física e Música (que pode ser trabalhada na
disciplina de Arte).
Dessa forma, embora não seja padronizado, o currículo tem uma base nacional
comum, a qual deve ser complementada por cada sistema de ensino, de acordo com as
características regionais e sociais, desde que obedeçam às seguintes diretrizes:
I a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;
II consideração das condições de escolaridade dos (das) alunos (as) em cada
estabelecimento; orientação para o trabalho;
III promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais,
como reza o artigo 27º da LDB 9394/96.
No Ensino Fundamental o município adota a organização do segmento em Anos
Iniciais do Ensino Fundamental: do 1° ao 5° ano e anos Finais do Ensino Fundamental: do 6°
ao 9° ano.
O Ensino Fundamental no município de Potirendaba é oferecido pelo poder público
municipal que administra três instituições de ensino, bem como por pessoa jurídica de direito
privado, que mantém e administra uma instituição de ensino particular.
A instituição privada atende uma escola e está subordinada à Diretoria de Ensino
Região de São José do Rio Preto.

Tabela 1. Escolas de Ensino Fundamental – Regular- Urbana – Censo 2014
Rede Municipal EM Maestro Antonio Amato – Anos Finais

Rede Privada

EM João Casella – Anos Iniciais
EM Vitorio Botaro – Anos Iniciais e Anos Finais
Potirendaba Sociedade ED Sistema Objetivo de Ensino
VITORIO BOTARO E

Privada

VITORIO BOTARO EM
e
VITORIO BOTARO EM
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Tabela 2. Matrícula/Ensino Fundamental: Fonte: INEP - Censo Escolar
ANO

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Municipal
Anos
Anos
Iniciais
Finais
706
746
860
756
893
748
912
759
915
765
959
745
959
745

Privada
Anos
Anos
Iniciais
Finais
71
69
80
72
80
73
84
65
87
69
84
89
84
89

Todas Redes
Anos
Anos
Iniciais
Finais
777
815
940
828
973
821
996
824
1002
834
1043
834
1033
857

De acordo com o censo demográfico, ao referir-se à taxa de atendimento, a
porcentagem de crianças que frequentaram a escola, dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos, em
Potirendaba, em 2010, foi de 98%, equivalendo a 1703 (um mil, setecentos e três)
estudantes. (Fonte: IBGE/Censo Demográfico).
De acordo com o censo demográfico, ao referir-se ao percentual de pessoas de 16
anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído, em Potirendaba, indica o percentual
de 80,4%.(Fonte: IBGE/Censo Demográfico).
Assim, para cumprir a meta 2, do PNE, o município deverá ampliar o atendimento
de seus alunos em mais 2% a partir de 2016 e possibilitar que até 2025, 95% da população
de 06 a 14 anos, conclua o Ensino Fundamental, ou seja ampliar o atendimento de 80,4%
para 95% .
Em 2010, 100,0% das crianças concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental. (IBGE/
PNAD 2013).
Em 2013, 98,92% das crianças concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental. (Fonte
Município).
Nas escolas de Ensino Fundamental a rede municipal matriculou em 2014, 1704
(um mil, setecentos e quatro) alunos e na rede privada 173 (cento e setenta e três) alunos.
Em 2013 o município, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atingiu a meta,
cresceu e alcançou a pontuação 6.1, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), ultrapassando a meta nacional (2022) de 6,0. Nos anos finais do Ensino
Fundamental o município em 2009, 2011 e 2013 atingiu respectivamente as pontuações; 5.1;
4.8 e 5.4. Em 2013 nos anos finais o município atingiu a meta e cresceu.
No ano de 2013, na Prova Brasil, no 5º ano do Ensino Fundamental 61,0% dos
alunos obtiveram pontuação acima do nível considerado adequado em Português e em
Matemática. No 9º em Português foram 57,0% e Matemática 34,4%.
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Tabela 3. Taxa de Aprovação Ensino Fundamental: Fonte: MEC/INEP/Deed/CSI
Ano

Aprovação
Anos Iniciais
Anos Finais
92,4%
85,0%
92,1%
91,6%
94,4%
91,7%
93,9%
89,6%
95,8%
89,2%
94,2%
91,5%
92,2%
82,3%

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Abandono
Anos Iniciais
Anos Finais
0,5%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0,8%
0%
0%
0,2%
0%
0%
5,20%

Reprovação
Anos Iniciais
Anos Finais
7,1%
12,0%
7,9%
8,4%
5,6%
8,3%
6,1%
9,6%
4,2%
10,8%
5,6%
8,5%
7,8%
12,5%

Ao apresentar a taxa de rendimento do Ensino Fundamental, da rede municipal,
observa-se que os as taxas de abandono têm sido excelentes, praticamente 0%. Todavia, nos
anos finais, em 2014, 41 (quarenta e um) alunos abandonaram a escola, apresentando um
percentual de 5,20%. As taxas de reprovação ainda se apresentam elevadas, anos iniciais, em
7 (sete) anos, média de 6,32% e nos anos finais média de 10%. Nos anos finais, de 100
alunos matriculados, 10 foram retidos.
Em relação a situação de distorção idade-série, em 2006, segundo dados oficiais do
Ministério da Educação/INEP, entre os alunos do ensino fundamental, 16,0% estão com
idade superior à recomendada nos anos iniciais e 17,0% nos anos finais. Em 2.013, entre os
alunos do ensino fundamental, 10,0% estão com idade superior à recomendada nos anos
iniciais e 19,0% nos anos finais. Assim, em 2013, nos anos iniciais (1º ao 5º ano), a média da
taxa de distorção foi de 10,0%. Isto significou que, de cada 100 alunos, aproximadamente 10
estavam com atraso escolar de 2 anos ou mais. Detalhando por ano: 1% no 1º ano; 5% no 2º
ano; 14% no 3º ano; 16% no 4º ano e 11% no 5º ano.
Nos anos finais (6º ao 9º ano), a média da taxa de distorção foi de 19,0%. Isto
significou que, de cada 100 alunos, aproximadamente 19 estavam com atraso escolar de 2
anos ou mais. Detalhando por ano: 21% no 6º ano; 23% no 7º ano; 17% no 8º ano e 14% no
9º ano.
Tabela 4. Taxa de distorção idade-série: Ensino Fundamental - Escolas Municipais
Ano
Anos Iniciais
Anos Finais
2006
16%
17%
2007
15%
19%
2008
14%
19%
2009
10%
16%
2010
10%
18%
2011
10%
17%
2012
9%
18%
2013
10%
19%
2014
8,2%
15,9%
Fonte Censo Escolar/INEP 2010/ QEdu.org.br.
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O aluno é considerado em situação de distorção idade-série quando a diferença
entre a idade do aluno e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais. Percebe-se que
a distorção idade-série se eleva à medida que se avança nos níveis de ensino. A não
correspondência entre a idade cronológica do aluno e o ano a ser cursado ocorre
principalmente devido à retenção por aprendizagem e/ou por frequência.
O município não tem efetuado matrículas de alunos para cursarem o ensino
fundamental em tempo integral, mas tem oferecido a filhos de pais trabalhadores, estudantes
dos anos iniciais do ensino fundamental, atividades educacionais no contra turno. Assim,
ofereceu em 2011 para 5,1% (49) alunos; em 2012 para 5,8% (56) alunos e em 2013 para 6%
(60) alunos.
Acreditamos que a oferta de Educação Integral proporcionará a melhoria dos
índices de educação do município e contribuirá para diminuir as desigualdades sociais e de
aprendizagem entre os alunos de comunidades economicamente desfavorecidas. Também,
cremos que as atividades oferecidas fora dos muros da escola efetiva um sentimento de
pertencimento do aluno em relação ao seu meio e abre as portas da sociedade para este
cidadão/aluno.
Visando oferecer atividades de enriquecimento curricular, estimular a utilização e
articulação das escolas com os diferentes espaços educativos e equipamentos públicos, como
centro comunitário, biblioteca, parques, ginásio de esportes, pretendemos ampliar, até 2025,
o tempo de permanência para 25% dos estudantes do ensino fundamental da rede pública
municipal.
Não se trata simplesmente de ampliar o “tempo de permanência na escola”, mas
sim, garantir uma Educação Integral com perspectivas de que o horário expandido represente
ampliação de oportunidades e de situações que promovam aprendizagens significativas e
emancipadoras para os nossos alunos, cidadãos do município com direito a educação de
qualidade.
Sabemos que os desafios serão de grandes proporções para o município,
principalmente para prover as escolas de Tempo Integral com mais profissionais, promover a
formação desses profissionais e implementar e implantar um currículo integrado e
diversificado, caminhando para a formação integral e global de nossas crianças e jovens.
Para tanto, necessitaremos da colaboração de parceiros, como do Governo do
Estado de São Paulo, do Ministério da Educação, através do FNDE, com o repasse
financeiro ao município, em caráter suplementar, objetivando a construção e o
aparelhamento das escolas em Tempo Integral.
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Referente a formação de professores, podemos observar na tabela a seguir que mais
de 70% de professores dos três primeiros anos do ensino fundamental possuem Habilitação
em Nível Superior.

Tabela 5. Porcentagem de Professores dos três primeiros anos do Ensino
Fundamental com superior completo e com pós-graduação

Ano
Com pós-graduação Stricto Sensu
Com superior completo
2007
91,3%
21
4,3%
1
2008
91,7%
22
0%
0
2009
83,3%
25
3,3%
1
2010
80,6%
29
0%
0
2011
86,1%
31
0%
0
2012
76,5%
26
0%
0
2013
77,1%
27
0%
0
Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Em 2015 o município apresenta 104 (cento e quatro) professores com Habilitação
Plena em Pedagogia; 75 (setenta e cinco) com Habilitação em Licenciatura na Área de
Atuação; 60 (sessenta) com formação em Pós-Graduação; 2 (dois) professores com
Mestrado; 2 (dois) com Doutorado e 1 (um) professor com Mestrado e Doutorado.
Assim, fica garantido a continuidade de frequência em cursos, palestras, reuniões,
seminários, orientações e programas de formação em serviço para aprofundamento dos
conhecimentos de todos os profissionais que exercem funções educacionais nas escolas e ou
na Coordenadoria Municipal de Educação, objetivando sempre o oferecimento de educação
de qualidade.
Como estabelece o Plano Nacional de Educação, nos cinco primeiros anos de
vigência do Plano Municipal de Educação, o Ensino Fundamental deverá atingir a sua
universalização, sob a responsabilidade do Poder Público, considerando a indissociabilidade
entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar. O direito ao Ensino Fundamental
não se refere apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade, até a sua conclusão, para
crianças, jovens e adultos da zona rural e zona urbana.
O atraso no percurso escolar, resultante da reprovação, repetência e da evasão,
sinaliza para a necessidade de políticas educacionais destinadas à correção das distorções
idade/série.
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A oferta qualitativa deverá regularizar os percursos escolares, permitindo que as
crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo mínimo e necessário para concluir
essa etapa de ensino, eliminando o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade
da população de Potirendaba.

EMEF João Casella

2.2. METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
2: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos público e
gratuito com qualidade socialmente referenciada para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos
95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa
na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.
Estratégias:
2.1 Buscar recursos financeiros junto ao Governo do Estado de São Paulo e do Governo
Federal para a construção de duas unidades escolares, para funcionamento em tempo
integral, visando ampliar o atendimento, garantindo a universalização e a conclusão
com sucesso dos alunos do Ensino Fundamental.
2.2 Proceder ao mapeamento, por meio de censo educacional, das crianças fora da escola,
por bairro ou distrito de residência e/ou locais de trabalho dos pais, visando localizar
a demanda e universalizar a oferta de ensino obrigatório.
2.3 Assegurar, em colaboração com a União, o Estado e o Município, no prazo de cinco
anos a partir da data de aprovação deste Plano, a universalização do atendimento de
toda demanda do ensino fundamental, garantindo o acesso, buscando a permanência
e a efetiva aprendizagem de todos os alunos na escola.
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2.4 Fortalecer o acompanhamento e a frequência dos alunos durante o ano letivo,
mediante a colaboração das famílias, órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência e juventude;
2.5 Implementar a partir da vigência deste Plano, os padrões mínimos de infraestrutura
para o ensino fundamental, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos:
a) salas climatizadas, iluminação, ventilação e insolação dos prédios escolares, até
2025;
b) espaço para prática de esporte, recreação e artes e quadras poliesportivas
c)
d)
e)
f)
g)
h)

cobertas, até 2025;
construção e/ou adequação dos espaços das bibliotecas escolares, até 2019;
atualização e ampliação do acervo das bibliotecas, até 2020;
adaptação dos edifícios escolares para garantir a acessibilidade dos alunos com
deficiência, até 2018;
instalação para laboratório de ciências, até 2025;
informática e equipamentos multimídia para o ensino, até 2018;
mobiliários adequados e adaptados, equipamentos e materiais pedagógico
específicos para o apoio do trabalho em sala de aula, até 2025.

2.6 Assegurar que a partir da vigência deste plano, as escolas reformulem seus projetos
pedagógicos, com a participação ativa dos pais e comunidade, baseando-se nas
Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e demais disposições legais.
2.7 Assegurar que 100% das escolas integrem até 2018 no Projeto Político Pedagógico,
a: educação e saúde (droga e sexualidade); a educação para o trânsito, com
abordagem transversal e contextual; a educação ambiental pautada na Lei Federal
9.795/99 de maneira integrada, contínua e permanente; a educação para a
diversidade; a educação e a qualidade de vida; a educação para o direito humano; a
educação para o empreendedorismo; a educação para a informação e comunicação; a
educação e os conteúdos da história e cultura afro-brasileira e indígena, Lei
10639/2003.
2.8 Reestruturar o currículo para educação básica garantindo: integração entre educação
infantil e anos iniciais e finais do ensino fundamental; a educação para a diversidade;
a educação e o meio ambiente; a educação e a qualidade de vida; a educação para o
trânsito; a educação para o direito humano; a educação para a saúde; a educação para
o empreendedorismo; a educação para a sexualidade; a educação para a informação e
comunicação; a educação e os conteúdos da história e cultura afro-brasileira e
indígena, observados os parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação
básica estabelecidos pela União, como referência para infraestrutura das escolas,
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recursos pedagógicos, bem como instrumento para adoção de medidas para a
melhoria da qualidade do ensino.
2.9 Fortalecer políticas intersetoriais entre as áreas de educação, saúde e assistência
social, a partir da vigência deste plano, visando o desenvolvimento de programas às
crianças e suas famílias.
2.10 Melhorar progressivamente os índices de produtividade do sistema, reduzindo em
50% a repetência e a evasão, até 2020.
2.11 Regularizar progressivamente o fluxo escolar com vistas à efetiva aprendizagem dos
alunos, reduzindo em 50% a distorção idade/série, até 2020.
2.12 Assegurar, em toda a rede de ensino, a implementação de uma política inclusiva que
respeite a diversidade.
2.13 Assegurar a formação, no ensino superior, visando a atender 50% dos professores
não licenciados da rede pública, nos cinco primeiros anos e os outros 50% a partir do
sexto ano da vigência do PME.
2.14 Garantir a implantação de programas de formação continuada para o professor a
partir da aprovação do PME.
2.15 Implantar em 100% das Unidades Escolares, meios de aperfeiçoamento e de
formação continuada, em serviço, aos profissionais da educação, reservando em sua
carga horária, tempo suficiente para estudo, planejamento e avaliação da proposta
pedagógica em execução.

EMEF Vitório Botaro

Meta:
5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro)
ano do ensino fundamental.
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Estratégias:
5.1 Garantir a alfabetização plena de todas as crianças, no máximo, até o terceiro ano do
Ensino Fundamental, a partir de 2016 e durante a vigência deste Plano.
5.2 Elaborar anualmente diagnóstico, considerando dados de alfabetização até o terceiro
ano do Ensino Fundamental, formação de professores, práticas pedagógicas e de
avaliação, sob a responsabilidade da Coordenadoria Municipal de Educação.
5.3 Elaborar e implementar anualmente um plano de ação com base no diagnóstico
realizado (5.2.), que contemple percurso/trajetória com submetas por período/ano,
estratégias de práticas pedagógicas e de avaliação, formação docente, sob
responsabilidade da Coordenadoria Municipal de Educação.
5.4 Instituir instrumentos de avaliação e monitoramento municipal para aferir a
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, sob responsabilidade da
Coordenadoria Municipal de Educação, a fim de acompanhar os (as) alunos (as) com
maior dificuldade no processo de alfabetização, em 100% (cem por cento) das turmas
de 1º a 3º ano, a partir da aprovação do PME.
5.5 Oferecer aulas de recuperação em horário oposto ao ensino regular.
5.6 Assegurar que no prazo de 5 anos, a partir da aprovação do PME, 100% (cem por

5.7

5.8
5.9
5.10

cento) das salas do 1º ao 3º ano tenham um número máximo de 25 (vinte e cinco)
alunos.
Garantir, fazendo constar no Projeto Político Pedagógico das escolas, a dimensão da
ludicidade e do aprender brincando nos currículos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, respeitando as características da faixa etária dos estudantes.
Incentivar Projetos que desenvolvam o prazer e hábito pela leitura e pela escrita.
Assegurar a implementação, a manutenção e o pleno funcionamento de “espaços de
leitura”, em todas as salas de aula de todas as etapas e modalidades de ensino.
Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e
a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua
efetividade.
5.11 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e da
aprendizagem dos alunos em colaboração com as famílias, Conselho de Escola,
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à
juventude.
5.12 Desenvolver ações para incentivar uma maior participação das famílias na vida
escolar dos alunos.
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Meta:
6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educação básica.
Estratégias:
6.1 Definir as diretrizes para a Educação de Tempo Integral na Rede Municipal de
Ensino, até 2018.
6.2 Oferecer educação integral em 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas de
forma a atender, pelo menos 25% dos alunos da educação básica até 2025, com a
colaboração de recursos técnicos e financeiros do Governo do Estado de São Paulo e
do Governo Federal.
6.3 Buscar recursos financeiros, junto ao Governo do Estado de São Paulo e ao Governo
Federal: Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Esporte,
Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cultura, para a ampliação e/ou
construção de escolas, visando a implantação de escolas de tempo integral,
funcionando em período de pelo menos sete horas diárias; com infraestrutura
adequada, professores e funcionários em número suficiente, um mínimo de 3
refeições adequadas e definidas por nutricionista; monitoria das tarefas escolares;
desenvolvimento da prática de esportes, de atividades artísticas e culturais.
6.4 Buscar recursos técnicos e financeiros junto ao Governo Federal: Ministério da
Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Esporte, Ministério do Meio
Ambiente, Ministério da Cultura, para a construção de 1 (um) “Centro
Cultural/Esportivo”, visando à criação e disseminação da cultura, do esporte e o
atendimento de alunos da Educação Básica em tempo integral.
6.5 Construir até 2025, com recursos financeiros do Governo Federal, 1 (um) “Centro
Cultural/Esportivo”, para atender em tempo integral, os alunos da rede municipal de
ensino, em atividades culturais como: dança, teatro, música, visual, arte plástica,
artesanato, atividades esportivas, natação, ginástica rítmica, jogos esportivos, entre
outras atividades.

EMEF Maestro Antonio Amato
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Meta:
7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB:
IDEB
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Anos Finais do Ensino Fundamental

2015
5,2
4,7

2017
5,5
5,0

2019
5,7
5,2

2021
6,0
5,5

IDEB do Município
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Município
Potirendaba

Ideb Observado
Metas Projetadas
2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
5.0 5.2 5.7 5.9 6.1
5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7

2021
6.9

Anos Finais do Ensino Fundamental
Município
Potirendaba

Ideb Observado
Metas Projetadas
2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
3.2 5.0 5.1 4.8 5.4 3.2 3.4 3.6 4.0
4.4 4.7 4.9

2021
5.2

Estratégias:
7.1 Manter e aprimorar sistema de avaliação municipal, a fim de diagnosticar o nível de
desempenho dos alunos do Ensino Fundamental, durante a vigência deste Plano.
7.2 Implantar e implementar programas de formação continuada e atualização a fim de
aperfeiçoar o quadro docente.
7.3 Realizar diagnóstico, de cada unidade escolar, identificando as necessidades
referentes a: recursos humanos, formação dos profissionais, práticas pedagógicas;
práticas avaliativas; reformulação e adequação do Projeto Político Pedagógico;
possibilitando melhorar o IDEB do município.
7.4 Ampliar o oferecimento do reforço e da recuperação escolar, priorizando as escolas e
alunos (as) que mais precisam.
7.5 Fortalecer e realizar acompanhamento mais próximo de alunos indicados pelas
unidades escolares, que precisem de atendimento diferenciado, inclusive indo à sua
residência em casos de muitas faltas, proporcionando um atendimento mais rápido
para aqueles que precisam de atendimento com psicólogos, pedagogos,
fonoaudiólogos, entre outras especialidades.
7.6 Reduzir gradativamente o limite de alunos por classe, chegando ao máximo de vinte
e cinco por turma, até 2025.
7.7 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento aos alunos, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
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7.8 Estabelecer ações efetivas, com parcerias da área da saúde e da assistência social do
município, especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da
educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.
7.9 Executar os planos de ações articuladas (PAR) dando cumprimento às metas de
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de
professores e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao
desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura
física da rede escolar.
7.10 Participar do programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para
escolas públicas, visando à equalização das oportunidades educacionais.
7.11 Garantir como política pública municipal em educação a adoção de material
apostilado de qualidade comprovada, de forma que aperfeiçoe o aprendizado dos
alunos através de avaliações periódicas e mantenha as escolas municipais com um
currículo unificado.
7.12 Em parceria com o Governo Federal, através do PAR/Plano de Ações Articuladas,
garantir transporte público gratuito para todos os estudantes da rede pública que dele
necessitem, priorizando a educação do campo, na faixa etária da educação escolar
obrigatória, visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a
partir de cada situação local, mediante a renovação e padronização integral da frota
de veículos, acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
7.13 Incentivar políticas públicas intersetoriais de combate à violência na escola, inclusive
pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção
dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção
das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um
ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade, estabelecendo parcerias
com órgãos de defesa da infância e juventude, garantindo seu acompanhamento.
7.14 Universalizar, inclusive com o apoio do Governo Federal, até o quinto ano de
vigência deste Plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de
alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno nas
escolas da rede municipal, promovendo a utilização pedagógica, de forma crítica das
tecnologias da informação e da comunicação.
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3. ENSINO MÉDIO
3.1. Diagnóstico:
A Constituição Federal, em seu art. 208, inciso II, atribui ao Estado o dever de
promover a progressiva universalização do ensino médio gratuito, porque esta é a etapa onde
se concretizam as ideias do pleno exercício da cidadania e o embasamento para exercer
atividades produtivas, bem como para dar prosseguimento nos estudos, alcançando níveis
mais elevados de educação, objetivando o pleno desenvolvimento pessoal.
A emenda Constitucional nº. 59 /2009, que tornou o ensino médio obrigatório, na
faixa etária de até 17 anos de idade, nos termos da nova redação do inciso I, do art.208 da
Constituição Federal, determinando também que a referida obrigatoriedade deverá se
concretizar até 2016.
Em Potirendaba, de acordo com a Constituição Federal e a lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional a oferta do Ensino Médio é de responsabilidade do governo do
Estado, sendo realizado na Escola Estadual Achiles Malvezzi.

Tabela 1. Escolas de Ensino Médio Regular- Urbana - Matrícula 2014
Escola Estadual Achiles Malvezzi
Rede Estadual
484
Rede Privada

Potirendaba Sociedade ED Sistema
Objetivo de Ensino

Potirendaba Sociedade ED Sistema
Objetivo de Ensino

35

Escola Estadual Achiles Malvezzi
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Com o objetivo de diagnosticar a situação do ensino médio no município,
analisamos os dados estatísticos fornecidos pelo MEC/INEP sobre o número de matrícula,
aprovação, reprovação, distorção idade/série e a formação dos professores que atuam nesse
nível de ensino e constatamos:


Total de escolas que oferecem esta etapa de ensino em 2015: 02 (duas), sendo
01 (uma) estadual e 01 (uma) privada.

Em 2014 a rede apresenta 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) alunos
matriculados e a rede privada 35 (trinta e cinco) alunos.

Em 2010, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental
completo é de 63,85% e a proporção de jovens de 18 a 24 anos com ensino médio completo
é de 54,05%.
Porcentagem da população de 18 a 24 anos com Ensino Médio Completo
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Segundo o Censo Demográfico de 2010 a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos
que frequentam a escola, é de 85,0% correspondendo a 544 alunos e a taxa de escolarização
líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos é de 53,3%. (IBGE/Censo
Populacional – 2010).

No ano de 2014, segundo a Fundação SEADE, Potirendaba apresentou taxa
de escolarização líquida no Ensino Médio de 69,67%, dos jovens de 15 a 17 anos.
Fluxo de Matrícula:
Tabela 2. Ensino Médio: Rede Estadual /Rede Privada Matrícula/ Taxas - Concluintes

Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Matrícula
Est. Priv.
434
41
474
26
490
28
467
28
469
24
491
33

Abandono
Est. Priv.
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
0

Reprovação
Est. Priv.
21
0
28
0
12
0
12
0
21
0
7
0

Aprovação
Est.
Priv.
78%
100%
71%
100%
84%
100%
86%
96%
78%
100%
85%
100%

Concluintes
Est.
Priv.
99
14
101
9
117
8
134
5
117
8
126
13

Fonte: SEADE

Fonte: SEADE

Na tabela acima constatamos que a matrícula de alunos da rede estadual vem
aumentando no período diurno e diminuindo no período noturno.

53

Considerando os dados sobre as taxas de distorção idade-série (tabela abaixo) no
Ensino Médio, o município apresenta, no ano de 2006, o índice de 23,8% na rede pública e
em 2014, apresenta o percentual de 20,9%. Observa-se que apenas nos anos de 2008 e 2012
o percentual de distorção idade-série foi menor que 20,0%.
Tabela 3. Taxa de distorção idade-série - Ensino Médio
Ano
Rede Pública Estadual
Rede Privada
2006
23,8%
2007
26,2%
2008
17,7%
4,9%
2009
22,2%
3,8%
2010
23,7%
3,6%
2011
23,1%
2012
18,8%
2013
21%%
2014
20,9%
Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI

Causas externas ao sistema educacional contribuem para que adolescentes e jovens
se percam pelos caminhos da escolarização, agravadas por dificuldades da própria
organização das escolas e do processo ensino-aprendizagem. Os números de reprovação
ainda são bastante desfavoráveis.
Tabela 4. Alunos Matriculados no Ensino Médio e Habitantes Pertencentes à faixa etária
compatível.
Nº de Habitantes com idade
Alunos
Ano
Alunos Atendidos
entre 15 a 17 anos
Matriculados
2011
654
495
75,68%
2012
637
493
77,39%
2013
617
524
84,92%
2014
600
484
80,6%
2015
582
504
86,59
Fontes: IBGE – 2010 e SEADE

Conforme a tabela 4, para atingir a Meta 3. do Plano Nacional de Educação, o
município deverá reivindicar, ao Governo do Estado de São Paulo, a ampliação de vagas e,
colaborar na busca de alunos para cursarem o Ensino Médio, pelo menos, mais 14% de
alunos na faixa etária, de 15 a 17 anos.
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3.2. METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do
período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Estratégias:
3.1 Colaborar com o Governo do Estado de São Paulo para a universalização do

3.2

atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos até 2016, bem como a
elevação, até 2025, da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% nesta
faixa etária.
Incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das
condições de funcionamento da escola.

3.3

Promover em regime de colaboração a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social,
saúde e do Conselho Tutelar do município.

3.4

Em parceria com o Governo do Estado, fazer a chamada, no prazo de 1 (um) ano da
população em idade escolar que não ingressou ou não concluiu o Ensino Médio.
Garantir por meio de regime de colaboração com o Governo do Estado o acesso e a
permanência, dos jovens entre 15 e 17 anos, nesta etapa da educação escolar.
Reivindicar junto ao Governo Estadual a oferta diurna e noturna de vagas para o
Ensino Médio, suficiente para garantir o atendimento dos estudantes que trabalham.
Colaborar com o programa nacional de renovação do Ensino Médio, previsto no
Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014),
Meta 3, estratégia 3.1, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens

3.5
3.6
3.7

3.8

interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de
currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens,
tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e
laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de
professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais.
Participar do pacto com a União, Estados e Municípios, no âmbito da instância
permanente de que trata o § 5o do art. 7o da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de
2014, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que
configurarão a base nacional comum curricular do Ensino Médio.
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B – EDUCAÇÃO SUPERIOR
1. EDUCAÇÃO SUPERIOR

1.1. Diagnóstico:
Numa sociedade que se propõe justa e desenvolvida, a Educação Superior passa a
representar não mais a aspiração ou privilégio de poucos, mas a etapa inicial do processo
contínuo da formação de seus cidadãos, daí o investimento em educação nessa faixa etária
ser indispensável.
Para esse atendimento espera-se uma crescente diversificação no Ensino Superior,
de maneira que as oportunidades se multipliquem e as formações se adéquem às expectativas
sociais, culturais, econômicas, científicas e humanísticas que se impõem numa sociedade
moderna.
O sistema de Educação Superior deve contar com um conjunto diversificado de
instituições que atendam a diferentes demandas e funções. O seu núcleo estratégico há de ser
composto pelas universidades, que exercem as funções que lhe foram atribuídas pela
Constituição: ensino, pesquisa e extensão. Esse núcleo estratégico tem como missão
contribuir para o desenvolvimento do País e a redução dos desequilíbrios regionais, nos
marcos de um projeto nacional.
A manutenção das atividades típicas das universidades – ensino, pesquisa e
extensão – que constituem o suporte necessário para o desenvolvimento científico,
tecnológico e cultural do País, não serão possíveis sem o fortalecimento do setor público.
Paralelamente, a expansão do setor privado deve continuar, desde que garantida a qualidade.
Entretanto, como resultado conjugado de fatores demográficos, aumento das
exigências do mercado de trabalho, além das políticas de melhoria do ensino médio, prevê-se
uma explosão na demanda por Educação Superior. A matrícula no ensino médio deverá
crescer nas redes estaduais, sendo provável que o crescimento seja oriundo de alunos das
camadas mais desfavorecidas economicamente da população.
A diretriz básica para o bom desempenho desse segmento é a autonomia
universitária, exercida nas dimensões previstas na Carta Magna: didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
Em 2013, temos 32,3% de matrículas no Brasil, na faixa etária de 18 a 24 anos de
idade, considerando todas as matrículas em cursos de graduação, mestrado e doutorado.
No Brasil, foram criadas 35.151 matrículas entre 2012 e 2013 na Rede Pública do
Ensino Superior, que correspondem a 13,1% das novas matrículas no período, da faixa etária
considerada internacionalmente como parâmetro comparativo (18 a 24 anos).
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É importante frisar que Potirendaba não conta com Instituições de Ensino Superior
instaladas no município.
Do ponto de vista da organização legal da educação superior, não cabe ao
município atuar nesse nível de ensino, tarefa reservada à União, aos Estados e ao Distrito
Federal. Entretanto o presente Plano deve estabelecer metas e estratégias para esse nível de
ensino, reservando ao Município o papel de articulador e colaborador.
1.2. METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por
cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurada à qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.
Estratégias:
12.1 Apoiar, contribuir e incentivar ações e iniciativas em regime de colaboração com a
União, o Estado e as Universidades públicas e privadas, buscando assegurar o acesso
dos munícipes a este nível de ensino.
12.2 Articular-se com instituições de ensino superior instaladas na região para que
ofereçam cursos de capacitação e extensão para profissionais da sociedade em geral,
bem como para aturem junto aos produtores rurais e pequenos e médios empresários,
objetivando difundir novas técnicas de administração e de produção.
12.3 Buscar cursos na Universidade Aberta do Brasil – UAB, acompanhar a matrícula, a
frequência e colaborar na redução da evasão dos alunos nestes cursos.
12.4 Disponibilizar bolsas para alunos estagiários e incentivar parcerias como, por
12.5
12.6

12.7
12.8

exemplo, PROUNI.
Estabelecer com as instituições instaladas na região, programas de incentivo para que
a população do município possa cursar o Ensino Superior.
Garantir, através de parcerias com instituições de educação superior públicas e
privadas, a oferta de cursos de extensão, para atender às necessidades da educação
continuada de adultos, com ou sem formação superior.
Incentivar e garantir a gratuidade, parcial ou total através de bolsas de estudo na Área
da Educação em cursos dos quais há carência de profissionais habilitados.
Incentivar o aumento das matrículas nos cursos de formação de professores.
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12.9 Ofertar, quando necessário e possível, através do Município, meios de acesso aos
cursos instalados em outras cidades da região.
12.10 Reivindicar do Estado ações no sentido de implantar cursos superiores públicos e
gratuitos, com recursos de multimídia, com presença flexibilizada e utilização de
ferramentas de ensino à distância.
12.11 Tomar medidas necessárias para facilitar o acesso dos estudantes às Instituições de
ensino Superior, quanto ao transporte escolar.
Meta:
13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto
do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento),
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
Estratégia:
13.1 Contribuir com a União e o Estado para que ao final do decênio esta meta seja
alcançada.

Meta:
14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta
mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
Estratégia:
14.1 Contribuir com a União e o Estado para que ao final do decênio esta meta seja
alcançada.
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IV
MODALIDADES DE ENSINO
1. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
1.1. Diagnóstico:
A Constituição Federal determina, como um dos objetivos do Plano Nacional de
Educação, a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do
analfabetismo (art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos
humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade.
Contemplada na Constituição Federal (art. 208, I) e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (art. 4º e 37º), a Educação de Jovens e Adultos é um direito subjetivo
que se situa acima de qualquer conveniência externa, seja ela Nacional, Estadual ou
Municipal. Isto porque a EJA refere-se a um direito firmado na ética e no direito que
garantem a um só tempo, a universalidade, a particularidade e a diferenciação da Educação
dos Jovens e Adultos.
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica que integra
a estrutura da educação nacional, com o objetivo de assegurar as funções sociais reparadora,
equalizadora e qualificadora dos jovens e adultos.
Potirendaba apresenta em 2014 uma população aproximada de 15.958 mil
habitantes (Fonte: SEADE), destes aproximadamente 1100 habitantes são analfabetos. Um
dos desafios do município será à minimização do analfabetismo não é apenas a oferta de
vagas, mas conhecer quem são estas pessoas, onde estão, o que sabem, e o que querem os
diferentes grupos etários, como meio para a consistente definição das estratégias de ensino
que parta da alfabetização e alcancem a perspectiva profissional, ou mesmo, pessoal.
Para que haja avanço no reconhecimento destas especificidades, torna-se necessária
a definição de políticas públicas específicas que vislumbre aspectos formais de
escolarização, bem como políticas de qualificação profissional e ocupacional reconhecendo a
EJA como um direito dos sujeitos ao longo da vida.
Para além da questão apontada, constitui-se um desafio para o município de
Potirendaba, elevar a escolaridade da população jovem e adulta considerando a diversidade
que a compõe. É necessário considerar a questão da população idosa: suas condições de
fragilidade física e emocional próprio da condição etária, propondo políticas de EJA
adequados aos seus interesses e necessidades educativas.
Esse entendimento não deve se restringir à escolarização e à restauração de um
direito, negado anteriormente (função reparadora), mas sim ser entendido como forma de
proporcionar oportunidades iguais aos desiguais (função equalizadora), bem como educação
continuada e permanente (função qualificadora).
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Ter em vista uma formação que permita a mudança de perspectiva dos Jovens e
Adultos para além da educação formal, privilegiando sua participação plena nos processos
de inclusão social requer-se uma formação integral que possibilite a articulação da educação
formal à qualificação profissional.
Potirendaba oferece a EJA na Escola Municipal Maestro Antônio Amato, Ensino
Fundamental, presencial, período noturno, com 81 alunos matriculados em 2014, sendo
21(vinte e um) nos anos iniciais e 60 (sessenta) nos anos finais.
A Rede Estadual oferece o Ensino Médio, EJA, na Escola Estadual Achiles
Malvezzi presencial, período noturno, com 73 alunos matriculados em 2014.
Potirendaba não apresenta matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma
integrada à Educação Profissional.

Fonte: SEADE

Observa-se na figura acima redução no número de alunos atendidos na EJA, Ensino
Fundamental, entre os anos de 2007 a 2012. Em 2013 e 2014 houve um pequeno
crescimento nas matrículas.
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Tabela 1. Matrícula na Educação de Jovens e Adultos na Rede Pública
Ano
Rede Estadual
Rede Municipal
Ensino Fundamental
Ensino
Ensino Fundamental
Anos
Anos
Médio
Anos Finais
Iniciais
Finais
2007
95
97
36
0
2008
99
99
46
0
2009
97
87
77
0
2010
36
0
29
41
2011
00
0
30
39
2012
00
0
25
34
2013
00
0
20
48
2014
73
0
21
60
Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar

Total
228
244
261
106
69
59
68
81

Na tabela 1, visualiza-se a redução gradativa no número de matrículas dos anos
iniciais do Ensino Fundamental; nos últimos anos do período considerado.
O Ensino Médio na Rede Estadual (tabela acima/gráfico abaixo), no período de
2007 a 2010 matriculou 327 alunos e no período de 2011 a 2014 matriculou apenas 73
alunos, registrando uma queda de 77,50% nas matrículas da EJA no Ensino Médio.

Tabela 2. Matrícula na Educação de Jovens e Adultos na Rede Pública Urbana/ por Idade
Ano
Total Até 17 anos De 18 a 29 anos
De 30 a 59 anos
60 anos ou mais
2007
228
30
131
62
5
2008
244
43
115
85
1
2009
261
53
122
86
0
2010
106
20
40
46
0
2011
69
17
9
43
0
2012
59
8
14
36
1
2013
68
20
12
35
1
Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Analisando os dados da tabela 2, observa-se ano a ano, redução de matrículas, com
maior redução na faixa etária de até 29 (vinte e nove) anos. A faixa de 60 anos ou mais
concentra o menor número de matrícula, não apresentando matrículas no período de 2009 a
2011.
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Alfabetização de jovens e adultos- IBGE/Censo Populacional – 2010:
 A taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade, no Brasil é de
91,5%. (IBGE/PNAD: 2013)
 A Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade, em
Potirendaba é de 93,1%.
 Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade, em
Potirendaba é de 26,0% em 2010.
 A Taxa de Escolarização Líquida da População de 15 a 17 anos em porcentagem,
segundo a Fundação SEADE, em 2014 é de 69,67%.

Conforme IBGE/Censo Populacional/2010, referente a Elevação
Escolaridade/Diversidade, Potirendaba apresenta as seguintes taxas:
a) Escolaridade média da população de 18 a 29 anos, igual a 9,4%.
b)
c)
d)

da

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área rural, igual a
8,3%.
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres,
igual a 8,0%.
Razão entre a escolaridade média da população negra e da população não negra
de 18 a 29 anos, igual a 79,3%.
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Tabela 4 - Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de Alunos de 18 a 29 anos Por
Cor/Raça
Ano
Não declarada
Branca
Preta
Parda
Amarela
Indígena

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

111
95
82
25
2
3
4

15
16
29
11
7
10
8

1
0
1
2
0
0
0

4
4
10
2
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Na Tabela 4, nota-se que a cor/raça branca é a predominante, seguida da cor/raça
parda e da preta. Existe uma quantidade significativa de alunos que não declaram a cor/raça.
Não existem alunos matriculados da cor/raça amarela e indígena.
1.2. METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
8. Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte
e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo
no último ano de vigência deste Plano e igualar a escolaridade média
entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE.
Estratégias:
8.1 Realizar censo municipal, até 2018, para mapeamento da situação de jovens, adultos
e idosos não alfabetizados ou com escolaridade incompleta e das demandas
existentes para alfabetização, Ensino Fundamental, Médio e Educação Profissional.
8.2 Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento
e o monitoramento do acesso à escola, específicos para os segmentos populacionais
considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com o Estado para a
garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação
do atendimento desses estudantes na rede pública regular de ensino.
8.3 Anualmente promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos
segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência
social, saúde e órgãos de proteção à juventude, com divulgação das vagas existentes
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de cursos ofertados na modalidade da educação de jovens e adultos, através de rádio,
TV, imprensa escrita, carros de som, com plantão de matrículas em bairros
determinados.
8.4 Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino
fundamental e do ensino médio.
8.5 Fomentar e estabelecer parcerias para a criação de programas de incentivos e
valorização às culturas afro-brasileiras;
8.6 Ampliar parcerias com o governo estadual, federal, municipal e os órgãos colegiados,
por meio de recursos e incentivos para que o aluno tenha condições e motivação para
dar continuidade na escolaridade, sentindo-se importante na construção de um mundo
melhor e mais justo.
Meta:
9: Elevar a taxa de alfabetização da população de 15 (quinze) anos ou
mais, de 93,1% para 97,0% até 2023 e, até o final da vigência deste
PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Estratégias:
9.1

9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

Perseguir o cumprimento da meta no sentido de elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 anos ou mais e erradicar, até 2025, o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
Ampliar as ações para a diminuição da evasão na educação de jovens e adultos.
Assegurar que, anualmente, os professores que atuam na educação de jovens e
adultos realizem ao menos um curso de formação, de no mínimo, 30 horas.
Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos,
com vistas à promoção de políticas de superação do analfabetismo, ao acesso a
tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à
implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos
e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas
escolas.
Manter salas da educação de jovens e adultos em instituições/locais que atendam
idosos, oferecendo atividades recreativas e socialização dos mesmos na sociedade em
geral.
Incentivar a construção de um currículo que atenda as especificidades da modalidade
tendo como ponto de partida as necessidades de aprendizagem do educando,
considerando seus saberes e fazeres, incentivando a abordagem interdisciplinar
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11
9.12

9.13

9.14

estruturada pela relação teoria e prática, promovendo uma integração com a educação
profissional.
Desenvolver projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses alunos,
com o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação/MEC.
Executar ações, em regime de colaboração, de atendimento a estudantes da Educação
de Jovens e Adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação
e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em
articulação com a área da saúde e assistência social.
Garantir material didático adequado à EJA: livros e outros materiais necessários,
definidos pelos professores em diálogo com a comunidade escolar e suas
necessidades.
Implantar na Coordenadoria Municipal de Educação, Coordenação específica
incumbida de promover e acompanhar a Educação de Jovens e Adultos, até a
vigência deste plano.
Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade
da escolarização básica.
Implementar programas e projetos especiais, em área de concentração de analfabetos
e de baixa escolaridade, como forma de inclusão social a partir de 2017 até a vigência
deste plano.
Realizar a cada dois anos, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de
Educação, reuniões para diagnosticar as condições do ensino do município e avaliar o
progresso da implementação e reorientar as ações dessa Meta.
Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de
alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade.

Meta:
10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas
de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na
forma integrada à educação profissional.
Estratégias:
10.1 Integrar o currículo do EJA à educação profissional.
10.2 Oferecer aos educandos do EJA, bolsa de estudo em programas de educação
profissional específicos, mediante critérios preestabelecidos como: assiduidade,
pontualidade, participação e envolvimento nas atividades escolares.
10.3 Garantir material didático atualizado às novas tecnologias.
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10.4

Reivindicar junto ao Governo do Estado de São Paulo a implantação de um programa
de educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na modalidade de
educação de jovens e adultos.

1. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
1.1. Diagnóstico:
A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional situam a
educação profissional na confluência dos direitos do cidadão à educação e ao trabalho. A
Constituição Federal, em seu artigo 277, destaca o dever da família, da sociedade e do
Estado em “assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
Através da LDB 9.394/96, a educação profissional deve levar ao “permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”, por isso tem como objetivos não só a
formação de técnicos de nível médio, mas a qualificação, re-profissionalização, habilitação
nível superior e a requalificação para trabalhadores com qualquer escolaridade.
Nesse novo contexto, a educação profissional é vista como um bem educacional, ao
qual todo cidadão deve ter acesso, beneficiando-se das conquistas científicas e tecnológicas
da sociedade. É essencial que o trabalhador compreenda todo o processo produtivo e domine
não apenas o “fazer”, mas também o “saber fazer”, o “saber criar”, o “saber mudar”, o “saber
conviver” e o “saber ser”.
A Educação Profissional é uma modalidade de ensino complementar a Educação
Básica, sem, contudo concorrer com ela ou substituí-la. Uma Educação Profissional de
qualidade pressupõe uma Educação Básica de qualidade.
Há três níveis de educação profissional segundo a legislação brasileira:
 Nível básico: voltado para estudantes e pessoas de qualquer nível de instrução e
pode ser realizado por qualquer instituição de ensino.
 Nível técnico: voltado para estudantes de ensino médio ou pessoas que já
possuam este nível de instrução e pode ser realizado por qualquer instituição de
ensino com autorização prévia das secretarias estaduais de educação ou
secretarias estaduais de ciência e tecnologia, dependendo do Estado.
 Nível tecnológico: voltado para pessoas que queiram cursar um ensino superior
tecnológico e pode ser realizado por qualquer instituição de ensino com
autorização prévia do Ministério da Educação/MEC.
Do ponto de vista da organização nacional, não cabe ao Município atuar na
educação profissional relativamente aos cursos técnicos de nível médio e superior, pois a
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legislação brasileira vigente estabelece que a tal obrigação cabe à União, Estados e Distrito
Federal. Diante de tal realidade, nessas modalidades de ensino o papel do município também
é apenas de colaborador e articulador. Entretanto, o Município de Potirendaba não apresenta
em sua área de abrangência, escola e cursos de educação profissional e tecnológico, assim,
pretende com a colaboração dos Governos Federal e Estadual, implantar, até o final da
vigência do presente plano, escola e cursos de educação profissional visando solidificar o
compromisso com a elevação dos níveis de escolaridade d e sua população.
Assim, o município estipula como uma de suas prioridades a implantação de Escola
e de Cursos de Educação Profissional e Tecnológica para atender as demandas produtivas e
sociais locais, em consonância com o desenvolvimento sustentável e com a inclusão social,
buscando garantir aos trabalhadores de baixa renda, empregados e desempregados,
especialmente para adolescentes e jovens menos favorecidos economicamente, o
atendimento gratuito em cursos e programas de Educação Profissional Tecnológica.
1.2. METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
11: Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50%
(cinquenta por cento) da expansão no segmento público.
Estratégias:
11.1 Reivindicar junto ao Governo do Estado de São Paulo a implantação da oferta de
educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual de ensino.
11.2 Buscar a implantação de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores,
inclusive cursos articulados com a educação de jovens e adultos.
11.3 Buscar parcerias com os governos federal e estadual visando à expansão da oferta de
matrículas gratuitas de educação profissional técnica, de forma integrada ao ensino
público, para os segmentos populacionais considerados.
11.4 Verificar anualmente os espaços e a ampliação de atendimento nas escolas para
cursos de formação Profissional em Potirendaba.
11.5 Realizar anualmente ações de conscientização junto ao público alvo da educação
profissional, a fim de auxiliá-los na leitura correta do cenário de mercado de trabalho,
para que escolha de forma assertiva o caminho e curso para sua qualificação.
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11.6 Apoiar, contribuir e incentivar ações e iniciativas em regime de colaboração com a
União e o Estado, buscando assegurar o acesso dos munícipes a essa modalidade de
ensino.
11.7 Realizar levantamento da demanda para a educação profissional técnica de nível
médio, em regime de colaboração com a União e o Estado.
11.8 Atuar junto ao Estado para ampliação da oferta de programas de reconhecimento de
saberes para fins da certificação profissional em nível técnico.
EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
1.1. Diagnóstico:
A educação ao longo dos tempos tem buscado acompanhar as transformações que a
contemporaneidade exige. Diante dessa perspectiva o respeito e atendimento à diversidade
constituem-se em premissas básicas. Nesse contexto, a inclusão apresenta-se como
necessária para que se faça cumprir a legislação vigente, que, de acordo com a Constituição
Federal em seu artigo 208 - inciso III estabelece o direito das pessoas com necessidades
especiais de receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino. Para tanto,
faz-se necessário à integração plena dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação às classes escolares regulares, fazendo
valer, a estes, a oportunidade de usufruir dos seus direitos norteados por princípios éticos
entre os quais se destaca o de reconhecer e respeitar o preceito de oportunidades iguais
perante a diversidade humana.
Por Educação Especial, modalidade de educação escolar, conforme especificado na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, entende-se um processo
educacional definido em uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar,
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a
garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e
modalidades da Educação Básica.
A Educação Especial deve ser oferecida em todas as instituições escolares, de modo
a propiciar ao aluno, além do pleno desenvolvimento das potencialidades sensoriais, afetivas
e intelectuais os direitos especiais de acordo com as suas necessidades, mediante proposta
pedagógica da escola que contemple meios para recuperação e atendimento do aluno,
avaliação e certificação, articulação com as famílias e a comunidade, juntamente com um
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conjunto de outros elementos que permitam flexibilizar objetivos, conteúdos e
procedimentos relativos à própria dinâmica escolar, com base nos princípios da escola
inclusiva.
A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais
especiais na rede regular de ensino, não consiste apenas na permanência física desses alunos
junto aos demais educandos, mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas,
bem como desenvolver o potencial desses educandos, respeitando suas diferenças e
atendendo suas necessidades.
Todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar, podem apresentar
necessidades especiais. No entanto, existem necessidades educacionais que requerem da
escola, uma série de recursos e apoios de caráter mais especializado, que proporcionem ao
aluno meios para acesso ao currículo.
Quanto mais cedo se der a intervenção educacional, mais eficaz ele se tornará no
decorrer dos anos, produzindo efeitos mais profundos sobre o desenvolvimento das crianças.
Por isso, o atendimento deve começar precocemente, inclusive como forma preventiva.
Em relação às crianças com altas habilidades (superdotadas), a identificação
levará em conta o contato sócio-econômico e cultural e será feita por meio de observação
sistemática do comportamento e do desempenho do aluno, com vistas a verificar a
intensidade, a freqüência e a consistência dos traços, ao longo de seu desenvolvimento.
Os alunos que apresentarem necessidades educacionais especiais e requeiram
atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos, auxílios e apoios
intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola
comum não tenha conseguido prover, serão atendidos, em caráter extraordinário, em
instituições de ensino especial, atendimento esse complementado, sempre que necessário e
de maneira articulada, por serviços das áreas de saúde, trabalho e assistência social.
Considerando as questões envolvidas no desenvolvimento e na aprendizagem das
crianças, jovens e adultos, com necessidades educacionais especiais, a articulação e a
cooperação entre os setores de educação, saúde e assistência social é fundamental e
potencializa a ação de cada um deles.
Como é sabido, o atendimento não se limita à área educacional, mas envolve
especialistas, sobretudo da área da saúde e da psicologia e depende da colaboração dos
diferentes órgãos do poder público, inclusive em termos de recursos.
O Projeto Pedagógico da Escola deve incluir os educandos com necessidades
especiais e seguir as mesmas diretrizes da Educação Básica. Esse projeto deverá atender o
princípio de flexibilização, para que os currículos das classes comuns considerem conteúdos
que tenham caráter básico, com significado prático e instrumental, metodologias de ensino,
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adaptações curriculares, recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação que sejam
adequados à promoção do desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais.
Entretanto, não há como ter uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento
e aprendizagem dos educandos especiais sem que a equipe escolar (gestores, professores e
funcionários), esteja envolvida e preparada para atendê-los adequadamente.
O município deve oferecer ensino de qualidade para todos, desenvolvendo políticas
educacionais obedecendo aos princípios da política nacional, garantindo o direito ao acesso
do aluno, eliminando os obstáculos, tanto pedagógicos, como arquitetônicos, promovendo a
construção de uma sociedade justa e igualitária.
Em Potirendaba, a modalidade de Educação Especial está estruturada nas seguintes
frentes:
a) Atendimento de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, realizado nas salas de recursos
multifuncionais.
b) Atendimentos
de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, realizados em escolas de
serviços especializados, como na APAE de Potirendaba.
Acompanhamento dos alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades matriculados no ensino regular.
d) Acompanhamento de alunos que requeiram cuidados específicos por
profissionais Cuidadores.
e) Orientação aos profissionais da educação no contexto da educação inclusiva.
f) Formação continuada em serviço aos profissionais da educação.
g) Avaliação diagnóstica diferencial e encaminhamentos a outros serviços dos
alunos com suspeita de deficiências ou transtornos.
Potirendaba apresenta em três escolas municipais, urbana com salas de recursos
c)

multifuncionais em pleno funcionamento.
A rede municipal possui profissional especializado e habilitado na sala de recursos
multifuncionais.
O atendimento aos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem na sala de
recursos multifuncionais tem como objetivo trabalhar as potencialidades do educando, de
forma individual ou coletiva, no contraturno. Estes alunos contam também com os
profissionais da área da saúde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional,
psicólogo do Centro de Prevenção e Orientação que atuam na orientação e execução de
ações para a inclusão e permanência dos alunos no ensino regular.
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Segundo dados do Observatório do Plano Nacional de Educação, a porcentagem de
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades,
matriculados em 2014, em classe comum, foi de 1,73% (58) alunos, sendo 57 destes na rede
pública e 1 (um) aluno matriculado na rede privada.
Dos 58 alunos com necessidades especiais matriculados em 2014, 1 (um) estava na
Educação Infantil em classe comum, 32 em classe comum dos anos iniciais do Ensino
Fundamental e 23 em classe comum, dos anos finais do Ensino Fundamental.
100% da população, de 4 a 17 anos, portadores de necessidades educacionais
especiais estão matriculados e frequentando as escolas do município de Potirendaba. (Fonte
IBGE/Censo Populacional – 2010)
A tabela abaixo registra o número de alunos matriculados que receberam
Atendimento Educacional Especializado entre os anos de 2009 a 2013, em Potirendaba,
conforme a síndrome.

Porcentagem de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação que recebem Atendimento Educacional Especializado
Ano

Alunos em
turmas de AEE

Baixa visão

Deficiência
intelectual

Deficiência
física

Deficiênci
a múltipla

Transtorno global
desenvolvimento

2009

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

2010

71,7%

33

50%

2

75,9%

22

0%

0

0%

0

66,7%

8

2011

66,1%

41

40%

2

73,2%

30

100%

4 100%

3

56,3%

9

2012

39,7%

25

20%

1

47,5%

19

3 100%

3

29,4%

5

2013

56,1%

23

33,3%

1

65,2%

15

2 100%

2

41,7%

5

75%
66,7%

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

A rede municipal de ensino, no período de 2009 a 2010 não apresenta alunos
matriculados com altas habilidades/superdotação, com cegueira e com surdez.
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1.2. METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados.

Estratégias:
4.1 Assegurar a inserção e permanência de pessoas com necessidades educacionais
especiais, de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos no sistema educacional, atendendo
100% da demanda, a partir da aprovação deste Plano.
4.2 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, para todos os alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno.
4.3 Firmar parcerias com as Secretarias da Saúde, Desenvolvimento Social, a fim de
apoiar o atendimento na Educação Básica com as crianças e adolescentes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados em todas as modalidades de ensino.
4.4 Ampliar as equipes de profissionais da educação para atender a demanda do processo
de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de
professores do atendimento educacional especializado, profissionais do apoio ou
auxiliares, interpretes de libras, guias-interpretes para surdos-cegos e professores
bilíngues;
4.5 Estabelecer no prazo de dois anos a partir da aprovação deste plano, padrões mínimos
de infra-estrutura necessários a escola para o acesso, permanência e sucesso das
pessoas com deficiência.
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4.6 Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática como apoio à
aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive através de parceria
com organizações da sociedade civil voltadas para esse tipo de atendimento.
4.7 Assegurar atendimento educacional especializado, no contraturno escolar,
disponibilizando acesso ao currículo e proporcionando independência para a
realização de tarefas e a construção da autonomia, de modo que esse atendimento
não seja substitutivo da escolarização.
4.8 Criar, a partir de 2016, banco de dados no município para a obtenção de informações
detalhadas sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação de 4 a 17 anos.
4.9 Disponibilizar em cinco anos a partir da vigência deste plano, acervo literário, em
Braile e em caracteres ampliados, para 100% das escolas que possuem educandos
cegos e de baixa visão, com incrementos anuais de 20% de escolas, com a
colaboração dos governos Federal e Estadual.
4.10 Estabelecer parcerias com órgãos públicos e privados para identificar e atender os
alunos com altas habilidades e superdotação, no prazo de dois anos, a partir da
publicação deste plano.
4.11 Firmar convênio com o MEC/FNDE para garantir o transporte escolar com as
adaptações necessárias aos alunos que apresentem dificuldade de locomoção.
4.12 Firmar parcerias junto às Instituições de Ensino Superior e de referência na área da
pessoa com deficiência para o desenvolvimento de programas e projetos de
formação continuada para os professores da Educação Básica dos setores públicos e
privados, bem como das instituições de cunho filantrópico.
4.13 Garantir a inclusão no Projeto Político Pedagógico das Escolas Municipais de uma
política educacional inclusiva, oferecendo alternativas que contemplem a
diversidade, a partir da publicação deste Plano.
4.14 Implantar gradativamente, a partir do primeiro ano deste plano, programas de
atendimento aos alunos com altas habilidades nas áreas artística, intelectual ou
psicomotora.
4.15 Implantar o ensino de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS para os familiares de
alunos surdos e com deficiência auditiva e para profissionais da Unidade Escolar,
mediante programa de formação.
4.16 Incentivar a criação do Conselho de Deficientes no Município.
4.17 Manter e ampliar gradativamente programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições escolares públicas, garantindo o acesso e a
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permanência das crianças e alunos com deficiência por meio da adequação
arquitetônica e de recursos de tecnologia assistiva.
4.18 Promover formação continuada para diretores e professores da Educação Infantil;
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, na área da Educação
Inclusiva, focando o trabalho com práticas inclusivas e na avaliação do aluno com
deficiência.
4.19 Manter parceria com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social, a partir do
primeiro ano de vigência do plano, programas de orientação e acompanhamento a
100% das famílias dos alunos com necessidades educativas especiais.
4.20 Realizar 100% a acessibilidade arquitetônica das escolas do Município até o final da
vigência do plano.
4.21 Promover parcerias com a Secretaria da Saúde para o atendimento de alunos com
transtornos de conduta e transtornos mentais.
4.22 Promover políticas públicas de incentivo à formação continuada Lato e Stricto Sensu
aos professores da Rede Pública de Ensino.
4.23 Promover reflexões com as equipes gestoras sobre procedimentos de avaliação, bem
como, adaptações curriculares constituindo a implementação de normativas sobre
avaliação.
4.24 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
4.25 Assegurar a atuação de equipe multiprofissional composta por especialistas na área
de educação especial, psicólogos, fonoaudiólogo, assistente social, psicopedagogo,
instrutor de braile e libras, visando a consolidação da política de inclusão, durante a
vigência deste Plano.
4.26 Garantir aos alunos com deficiência sensorial o acesso ao sistema Braille e Libras nas
bibliotecas públicas, eventos, repartições e centros de formação, etc, a partir da
vigência deste Plano.
4.27 Garantir tecnologia assistiva aos alunos matriculados nas unidades de ensino com
diferentes tipos de deficiência, a partir de 2017.
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V
FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
1. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

1.1. Diagnóstico:
Nas últimas décadas do século XX, a principal preocupação dos governantes, em
relação a educação foi com a universalização do Ensino Fundamental e, mais recentemente,
da Educação Infantil.
A partir da década de 90, as discussões têm sido voltadas para a qualidade da
educação. Num mundo cada vez mais exigente é necessário o desenvolvimento de diferentes
capacidades – cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de inserção social e de relação
interpessoal.
Sendo assim, é preciso melhorar a qualidade do ensino e, para isso, implantar
uma política de formação continuada não só para professores, mas para todos os
profissionais que atuam nas unidades escolares.
Embora a maioria dos professores que atuam no Ensino Fundamental e Educação
Infantil do Município tenha formação em nível superior, os avanços técnico-científicos do
mundo moderno, exigem uma busca constante de novos saberes e de trocas de experiências.
Além da formação inicial, é preciso assegurar oportunidades visando promover o
aperfeiçoamento das competências dos professores para garantir melhor aprendizagem dos
alunos e melhor intervenção por parte das equipes escolares nos destinos da educação e da
profissão.
Paralelamente, é necessária uma política de valorização do magistério, que
assegure boas condições de trabalho, de salário e carreira.
A rede municipal de ensino conta, no presente ano letivo, 2015, com 104 (cento e
quatro) professores que atuam no ensino fundamental, sendo 50 (cinquenta) efetivos. A
educação infantil conta com 39 (trinta e nove), dos quais 15 (quinze) são efetivos. Os demais
são docentes contratados em caráter temporário, sendo 54 (cinquenta e quatro) professores
para o Ensino Fundamental e 24 (vinte e quatro) professores para a Educação Infantil.
Atuando na Educação Infantil e no ensino fundamental temos também o monitor,
atualmente são 15 (quinze).
Dentre os professores da rede municipal, 104 (cento e quatro) possuem formação
em nível superior, 60 (sessenta) possuem pós-graduação, 2 (dois) possuem mestrado e 2
(dois) professores possuem doutorado.
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O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério foi elaborado de acordo com as
diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional Lei nº 93934/96. O Plano garante o acesso à carreira somente através de
concurso público de provas e títulos, evolução funcional, horas de trabalho pedagógico
inclusas na jornada de docentes, piso salarial profissional, dentre outros preceitos.
Os demais profissionais que prestam serviços na educação, normalmente
denominados de servidores de apoio escolar, não possuem plano de carreira específico,
aplicando-lhes os direitos, deveres e vantagens aplicáveis aos demais servidores da
municipalidade.
METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência
deste PME, política nacional de formação dos profissionais da
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
Estratégias:
15.1 Realizar diagnóstico das necessidades de formação dos docentes, da educação básica
municipal em exercício e da capacidade de atendimento por parte das instituições
públicas, particulares e locais.
15.2 Apoiar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na educação
superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível
médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de
atuação docente, em efetivo exercício.
15.3 Apoiar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em
cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no
magistério da educação básica.
15.4 Aderir a programas específicos para formação de profissionais da educação da área
de atendimento educacional especializado.
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15.5 Utilizar e divulgar a utilização, pelas escolas e professores, das plataformas
eletrônicas que organizam a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e
continuada de profissionais da educação, bem como divulgar e atualizar seus
currículos eletrônicos.
15.6 Divulgar anualmente a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de
nível superior destinado à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos
profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério.
Meta:
16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento)
dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste
PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Estratégias:
16.1 Identificar as necessidades de formação inicial e continuada do pessoal técnico,
docente e administrativo.
16.2 Oferecer cursos de formação continuada para professores e acompanhar
sistematicamente o trabalho das escolas, a fim de garantir a aprendizagem de todos os
alunos, de acordo com as expectativas previstas na Proposta Pedagógica da Escola.
16.3 Oferecer formação continuada em serviço a todos os profissionais da educação e
funcionários das escolas, de acordo com as necessidades do Município e
especificidades de cada Escola.
16.4 Assegurar programas de formação continuada aos professores alfabetizadores.
16.5 Estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino Superior públicas para a
efetivação da formação continuada dos profissionais da educação.
16.6 Divulgar programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de
literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo
obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem
disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de educação
básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da
investigação.
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16.7 Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica, por
meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da
instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens
culturais pelo magistério público.
16.8 Divulgar portais eletrônicos que sirvam para subsidiar a atuação dos professores da
educação básica, que disponibilizem gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos
suplementares, inclusive aqueles com formato acessível.
16.9 Divulgar a implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura, bem
como da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para
acesso a bens culturais pelo magistério público.
16.10 Assegurar, sob responsabilidade da Coordenadoria Municipal de Educação, tempo
específico de estudo e planejamento durante o horário de trabalho para os professores
da Educação Básica.
16.11 Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o
último ano de vigência deste PME, e garantir a todos profissionais da Educação
Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Meta:
17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos
(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste PME.
Estratégias:
17.1 Garantir aos profissionais das Escolas, salários e condições de trabalho,
estabelecendo piso salarial, oportunidades de aperfeiçoamento profissional e canais
de participação na elaboração das políticas públicas.
17.2 Implantar política de melhoria das condições de trabalho dos profissionais da
educação.
17.3 Instituir mecanismos de melhoria da remuneração dos profissionais da educação.

78

Meta:
18: Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira
para os profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos
os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos profissionais da
Educação Básica pública, tomar como referência o piso salarial
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII
do art. 206 da Constituição Federal.
Estratégias:
18.1 Reestruturar o Plano de Carreira para os Profissionais do Magistério até 2016.
18.2 Verificar a possibilidade econômica/financeira do município para a elaboração e
implantação de plano de carreira dos profissionais da educação que atuam nas áreas
técnica e administrativa, em todos os níveis e modalidades de educação, até o ano de
2025.
18.3 Elaborar plano de acompanhamento do professor e dos demais profissionais da
educação em estágio probatório, por profissional com experiência de ensino, visando
assessorá-lo em suas necessidades e fundamentar, com base em avaliação
documentada, seu encaminhamento para aperfeiçoamento e/ou a decisão pela
efetivação ou não do mesmo ao final deste período.
18.4 Fomentar a oferta de cursos destinados à formação de profissionais da educação para
as áreas de administração escolar, multimeios, manutenção da infraestrutura e
alimentação, sem prejuízo de outras e em atendimento das demandas nas unidades
escolares.
18.5 Garantir a existência de uma comissão de profissionais da educação, eleita entre os
pares, sempre que se fizerem necessárias adequações e reformulações de Planos de
Carreira.
18.6 Intensificar, através das instâncias colegiadas, a fiscalização do cumprimento dos
planos de carreira.
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VI
GESTÃO DEMOCRÁTICA
1. GESTÃO DEMOCRÁTICA:

1.1. Diagnóstico:
Acreditando que democracia, cidadania e autonomia são, hoje, categorias
indispensáveis na edificação de uma sociedade mais justa e humana e, ao mesmo tempo,
imprescindíveis aos avanços na construção da qualidade social da educação, admite-se que
não se pode propor e, muito menos, fazer uma profunda mudança no sistema educativo sem
a existência de um projeto social mais amplo. Nesse sentido, a democratização da gestão
permitir que a escola, no âmbito da competência de cada unidade ou instância, pode ser
gerida por coletivos representativos que aperfeiçoem as suas práticas democráticas. Mais
ainda, a democratização da gestão refere-se ao direito saudável de que a sociedade participe
da construção e do acompanhamento da Política Educacional como forma de
aperfeiçoamento da educação e como exercício da democracia.
A Constituição da República Federativa do Brasil é o marco formal da garantia do
Estado Democrático de Direito, que assegura aos cidadãos o direito de participar da vida
pública, intervindo nas Políticas de Estado. No que se refere ao Plano Municipal de
Educação, especificamente trata-se das Políticas Públicas para a Educação no Município de
Potirendaba.
A Gestão Democrática permite que se perceba uma situação adversa, não como
ameaça, mas, sim, como uma nova oportunidade, o espaço ideal, para o crescimento e o
aperfeiçoamento do processo vivenciado.
A própria construção do Plano é fruto da participação de muitos segmentos da
sociedade, que, de forma coletiva, discutiram o contexto educacional, traduzindo a vontade
de realizar uma educação qualificada, na cidade.
O objetivo deste Plano é o de continuar garantindo, de forma crescente, a
participação de todos os segmentos nas decisões políticas para a Educação, em Potirendaba.
Para tanto, todos têm que ter consciência de que são co-responsáveis pela materialização e
defesa da educação como interesse público. Neste contexto, estão inseridas as Diretrizes, que
nortearão a Gestão Democrática, tendo a finalidade de promover e ampliar a participação dos
segmentos, que compõem as Associações de Pais e Mestres – APM, Conselhos Escolares,
Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do
FUNDEB, vinculados à Educação. O município conta também com Conselhos Municipais
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como o da Criança e do Adolescente, do Idoso, do Conselho Tutelar entre outros, os quais
atuam em suas esferas objetivando garantir a voz e a vez dos munícipes.
1.2. METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União para tanto.
Estratégias:
19.1 Estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de
pais, assegurando-se lhes, inclusive, espaços adequados e condições de
funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os
conselhos escolares, por meio das respectivas representações.
19.2 Estimular a implementação e o fortalecimento de conselhos escolares e o Conselho
Municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros,
assegurando-se condições de funcionamento autônomo.
19.3 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus
familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares,
planos de gestão escolar e regimentos escolares.
19.4 Favorecer processos de autonomia pedagógica e administrativa nos estabelecimentos
de ensino, até o final da vigência deste Plano.
19.5 Proporcionar ao Conselho Municipal de Educação condições de analisar, diagnosticar
e emitir pareceres técnicos a respeito da realidade educacional do município.
19.6 Garantir que o processo de escolha dos Conselheiros do Conselho Municipal de
Educação seja feito seguindo os princípios da participação democrática.
19.7 Garantir a capacitação e formação permanente dos Conselheiros do Conselho
Municipal de Educação.
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VII
FINANCIAMENTO EDUCACIONAL
1. FINANCIAMENTO EDUCACIONAL

1.1. Diagnóstico:
A Educação, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, em seu artigo
205, “é um direito de todos e dever do Estado”. No texto da Constituição Federal, o
financiamento da educação é tratado diretamente no artigo 212, que prevê a vinculação de
recursos e o artigo 213, que veicula a possibilidade de transferência de recursos para as
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem
finalidade não-lucrativa.
No que se refere ao orçamento na área da educação, a Constituição Federal
determina que a União deva aplicar, pelo menos, 18% de sua receita líquida de impostos
(excluídas as transferências) e os Estados, Distrito Federal e os Municípios devem aplicar,
pelo menos, 25% de sua receita líquida de impostos, na manutenção e desenvolvimento do
ensino.
A Constituição Federal determina as fontes, os tipos e os percentuais de recursos
indispensáveis para financiar a educação pública. Além desses recursos, há ainda as fontes
adicionais de financiamento, como a contribuição social do salário educação e recursos
transferidos através de programas e convênios, como aqueles que visam suplementar
programas de alimentação, saúde, transportes e outros na educação básica.
A Constituição estabeleceu também, mecanismos de redistribuição dos recursos
públicos, de modo a garantir um valor mínimo per capita igual para todos os municípios de
um mesmo estado, através da instituição do FUNDEB- Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias – art. 60).
O FUNDEB contempla as etapas e modalidades da Educação Básica, tendo a
vigência de 14 anos (até 2020) e sendo um fundo de natureza contábil, no âmbito de cada
Estado da Federação.
Os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino serão aplicados
apenas em despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos da educação básica de
responsabilidade do município, nas ações especificadas no artigo 70 da LDB 9394/96.
Os recursos financeiros, Municipais, Estaduais e Federais, aplicados na educação do
município de Potirendaba, de forma eficiente e transparente, possibilitam que os diversos
órgãos encarregados da fiscalização e acompanhamento, como a Câmara Municipal de
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Vereadores, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do FUNDEB e outros
organismos da sociedade civil, possam acompanhar, analisar e avaliar a aplicação dos
referidos recursos.
1.2. METAS E ESTRATÉGIAS:
Meta:
20: Garantir Educação Pública de Qualidade em toda a rede
municipal de ensino com abrangência de manutenção e adequação na
rede física, material didático, formação continuada dos profissionais
da educação, transporte escolar rural/urbana, alimentação,
equipamentos técnicos, de mídia e tecnológicos, valorização dos
profissionais da educação, acesso permanência, e sucesso dos
educandos.
Estratégias:
20.1 Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das escolas.
20.2 Garantir a aplicação de recursos financeiros na educação.
20.3 Garantir os recursos financeiros, materiais e humanos necessários à execução do
projeto político-pedagógico das unidades escolares.
20.4 Garantir, entre as metas dos Planos Plurianuais, vigentes nos próximos dez anos, a
previsão do suporte financeiro às metas constantes deste Plano.
20.5 Mobilizar a sociedade civil no acompanhamento e fiscalização da utilização dos
recursos da educação, garantidos por lei.
20.6 Oferecer cursos de formação continuada, para fortalecer, no mínimo, 95% dos
conselhos escolares, para sua plena atuação nas escolas.
20.7 Atender as unidades escolares com insumos necessários à promoção da qualidade da
educação.
20.8 Zelar pela transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e
financeiros, garantindo a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e
otimização do uso, aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos.
20.9 Garantir o cumprimento legal referente aos recursos municipais, artigo 212, Seção I
Da Educação, Capítulo III DA Educação, da Cultura e do Desporto, Título VIII Da
Ordem Social da Constituição da República Federativa do Brasil/1988; para o
período da execução deste Plano.
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III
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
1. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME
Frente à importância do Plano Municipal de Educação de Potirendaba, faz-se
necessário estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação para que as metas e
estratégias elencadas neste documento constituam-se em políticas públicas referentes à
década 2015 a 2025.
A Coordenadoria Municipal de Educação será o órgão responsável pela
coordenação do processo de implantação, consolidação do Plano e com o apoio do Conselho
Municipal de Educação fará o acompanhamento e avaliação do mesmo, definindo como
objetivos a realização do que segue:
a)
Organizar o sistema de acompanhamento e controle da execução do PME,
estabelecendo, inclusive, os instrumentos específicos para avaliação contínua e sistemática
das metas e estratégias previstas.
b)
Realizar, a cada dois anos, avaliação das metas e das estratégias do PME, com
o envolvimento de diferentes segmentos da educação e da sociedade, redimensionando-os,
quando necessário.
c)
Realizar duas audiências públicas, durante a vigência do plano, para prestar
contas da execução do mesmo à comunidade escolar, à Câmara de Vereadores e à sociedade
em geral.
d)
Analisar os resultados obtidos nas avaliações e comparar com as metas e
estratégias propostas no PME, identificando pontos de estrangulamento e propondo ações
para correção de rumos.
e)
Elaboração de relatórios circunstanciados, a cada dois anos, elaborados pelo
Conselho Municipal de Educação com a Coordenadoria Municipal de Educação,
descrevendo as metas alcançadas e as ações que não foram cumpridas nos prazos
estabelecidos. Referidos relatórios serão encaminhados ao Chefe do Poder Executivo, a
Câmara Municipal e uma cópia será arquivada na Coordenadoria Municipal de Educação.
A Comissão de Educação da Câmara Municipal fará acompanhamento permanente
da execução deste Plano Municipal de Educação.
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