
CONTRIBUIÇÕES COLHIDAS NA PLENÁRIA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 
PME EM 15/06/2015 NA EMEB PEDRO ESTHELLITA HERKENHOF

Meta: 1 
Estratégia: proposta de inclusão de nova estratégia
Instituir  a  criação  de  mecanismos  tecnológicos  e  atender  com plenitude  a  Educação 
Infantil  com profissionais habilitados e capacitados para acompanhar as crianças, bem 
como os professores que atuam nessa realidade.
Meta: 2
Estratégia: proposta de inclusão
Adequar e instituir mais vagas para “Conselheiros Tutelares” distritais, visando a demanda 
que acontece nas comunidades carentes e as dificuldades que os conselheiros têm em 
atender às solicitações das escolas.
Meta: 2 
Estratégia: proposta de inclusão de texto na estratégia 08 dessa meta
Quando  se  fala  em  promover  a  relação  das  escolas  com instituições  e  movimentos 
culturais  em  atividades  para  livre  formação  dentro  e  fora  dos  espaços  escolares. 
Gostaríamos de acrescentar a esta estratégia: 
Respeitando a dignidade, a ética, e o bom senso de elencar a essas movimentos culturais 
situações que promovam o bem estar da comunidade escolar.
Meta: 2
Estratégia: proposta de acréscimo no texto da estratégia 06 dessa meta
Ofertar a todos os discentes da Educação Municipal (Fundamental I e II) o funcionamento 
dos laboratórios de Informática e Ciência e Matemática. Fortalecer a utilização efetiva 
através de profissionais qualificados, disponíveis nesses laboratórios.
Meta: 2
Estratégia: proposta de reflexão para acolhimento na estratégia 10
De  acordo  com  o  item,  como  estimular  e  ofertar  para  a  população  do  campo  e 
quilombolas nas próprias comunidades um ensino de fundamental de qualidade se há 
situações de salas multisseriadas que dificultam o trabalho do profissional e o processo 
de aprendizagem do aluno? O número reduzido de alunos não seria barreira de forma a 
depositarem (transferidos) para outra Unidade de Ensino que não trabalha efetivamente a 
cultura e as tradições do local (comunidades quilombolas). Há amparo legal para essa 
junção?  Seria  relacionado  a  contratação  de  profissionais?  Esse  público  mesmo  que 
reduzido não merecia essa oferta? A partir dessa transferência, a escola perde clientela, 
deixa de dar continuidade ao processo cultural, entre outros. Independente da escola em 
si, a preocupação é o ensino de qualidade a esse público às vezes, privado de diversos 
recursos.
Meta: 2
Estratégia: proposta de inclusão de texto na estratégia 15 dessa meta
Instituir  que  a  formação  continuada  atenda  de  maneira  ampla  e  democrática  todo 
Educador ligado à Secretaria Municipal de Educação. (Servidores efetivos e em cargos 
temporários)



Meta: 4 
Estratégia: proposta de inclusão de nova estratégia para meta 15
Garantir a assistência e orientação necessária no campo nutricional inclusive, fornecendo 
alimentação  diferenciada,  para  o  pleno  desenvolvimento  dos  alunos  portadores  de 
deficiências e transtornos de aprendizagem.
Meta 2
Estratégia: inclusão de texto adicional na estratégia 9
Inclusive por meio de cursos e palestras regulares.
Estratégia: inclusão de texto adicional na estratégia 14 
Mecanismo e práticas, inclusive no campo nutricional.
Meta: 4
Estratégia: proposta de inclusão no texto
Inserir o cuidador, cargo criado pela Lei nº …, nas estratégias de formação e capacitação 
das estratégias da meta 04.
Meta: 4
Estratégia: Nova Estratégia
Promover capacitação prévia para professores da sala regular a que forem atender ou 
estão atendendo alunos com necessidades especiais.
Meta: 4
Estratégia: proposta de inclusão de nova estratégia
Estabelecer  número  de  alunos  a  serem  atendidos  por  turma  não  seja  superior  a  1, 
dependendo do grau de comprometimento do aluno.  Fixar  um número de alunos por 
turma (ou porcentagem)
Meta: 5
Estratégia: proposta de inclusão de texto dentro da estratégia 10
Esclarecer as famílias a responsabilidade primária pelo cuidar e educar a criança, não 
responsabilizando este cuidar e educar somente a escola.
Meta: 5
Estratégia: proposta de inclusão
Sugiro redução do período de progressão automática, pois ao final do 3º ano o aluno fica 
sendo “empurrado” durante os anos anteriores por alguns profissionais (não são todos, há 
uma pequena exceção que briga pela alfabetização da criança) e assim, ao final do 3º 
ano é angustiante que o aluno ainda não esteja alfabetizado. Poderia este período ser no  
máximo ao final do 2º ano.
Meta: 17
Estratégia: proposta de inclusão de nova estratégia
O  professor  DT  que  for  bem  avaliado  e  se  enquadrar  na  rotina  da  escola  poderia 
permanecer  na  mesma,  caso  haja  possibilidade,  evitando  assim  a  rotatividade  de 
profissionais  na  escola,  principalmente  os  professores  de  apoio  e  cuidadores  que  já 
conhecem as particularidades de “seus alunos”.



Meta: 17
Estratégia: proposta de inclusão de texto
Valorizar  não  só  o  financiamento,  mas  a  qualificação  profissional,  de  todos  os 
profissionais das Unidades de Ensino, não somente do Magistério, pois os administrativos 
também  são  de  grande  importância  na  vida  do  público-alvo  desse  Plano,  que  é  o 
Educando/aluno.
Meta: 17 
Estratégia: proposta de inclusão de texto
Maior valorização do auxiliar de Serviço da Educação. Quando o administrativo possui 
algum benefício não somos contemplados, pois, alegam que pertencemos a educação e 
quando o magistério conquista algo não temos os mesmos direitos, pois dizem que somos 
do administrativo. Precisamos de maior valorização tanto na questão salarial, quanto na 
nossa formação. Somos vistos como administrativos ou pedagógicos? Cuidar e educar 
andam juntos, portanto,  que sejamos reconhecidos como pertencentes ao pedagógico 
mesmo que exija para isso maior escolaridade do profissional.
Meta: 18
Estratégia: proposta de inclusão no texto
Os servidores administrativos da escolas (AGSE) ser beneficiado com gratificação fixa por 
ter completado a escolaridade de nível superior, uma vez que, é cobrado apenas o Ensino 
Médio no concurso.
Meta: 19
Estratégia: proposta de inclusão no texto
Minha proposta para escolha de gestor, além dos critérios normais, é que seja avaliado 
pelos funcionários efetivos da EMEB, com intuito de reaproveitamento do mesmo, pois, as 
vezes o gestor começa a ajustar a escola administrativamente e pedagogicamente e ele 
precisa sair, ou por eleição, ou por indicação. Quando entra o novo gestor, começa tudo 
de novo e de forma diferente. De administrar. A comunidade escolar no geral é afetada e 
as famílias também. A não ser o fato de que ele tenha humildade em reconhecer que o 
trabalho anterior poderia ser aproveitado pela eficiência . Nesse caso a avaliação feita 
pelos funcionários, efetivos, que conhecem a realidade da escola e as famílias, podem 
influenciar de forma positiva a escolha de gestor por meio de pesquisa familiar.
Meta: 19
Estratégia: proposta de inclusão no texto
Deveria  criar  também  mecanismo  para  escolha  de  coordenador  escolar,  dando 
preferência ao professor efetivo exercer esse cargo.
Meta: 20
Estratégia: proposta de inclusão de nova estratégia ou complementação da estratégia 01
Garantir com recurso próprios do município a complementação da folha de pagamento 
dos profissionais do magistério quando as fontes de financiamento não forem suficientes 
para suprir folha de pagamento.



CONTRIBUIÇÕES COLHIDAS NA PLENÁRIA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 
PME EM 16/06/2015 NA EMEB ZILMA COELHO

Meta: 1 – Educação Infantil
Acerca do número de alunos coerentes em sala de aula, visando um melhor ensino e 
aprendizagem deste aluno, proporcionando um espaço adequado e priorizando o bem-
estar do profissional e do aluno.
Meta: 2 – Ensino Fundamental
Realizar políticas educacionais com atendimento diferenciado de forma que este alunado 
conclua esta etapa de ensino não apenas baseado em sua idade cronológica e sim no 
desenvolvimento conquistado pelo mesmo.
Meta: 2 – Ensino Fundamental
Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino 
Fundamental com dificuldade de aprendizagens específicas por meio de apoio 
profissional de equipe multidisciplinar
Meta: 2 - Ensino Fundamental
Proposta de inclusão de nova estratégia
Estabelecer  prazos  para  reformas,  ampliação  da  s  escolas  de  ensino  fundamental, 
garantir  reforço  escolar,  atendimento  especializado com psicólogos em parcerias  com 
instituições  especializadas  através  de  estágio  dos  estudantes  ou  escola  de 
experimentação.
Avaliação permanente dos projetos e programas destinados ao ensino aprendizagem, 
viabilizando  reformulações,  referidos  projetos  e  programas.  Especialistas,  além  dos 
psicólogos, assistentes sociais, neurologistas, psiquiatras, e nutricionista
Meta: 2
Proposta de inclusão de nova estratégia
Garantir a quantidade de alunos a serem atendidos por sala, impedindo desta forma a 
superlotação, garantindo um atendimento realmente de qualidade.
Meta: 4 - Educação Especial 
Garantir também no Ensino Fundamental e realizar eleição de profissionais para atuar no 
atendimento educacional especializado, adotando como critério mínimo de admissão a 
formação de nível superior, acrescida de pós-graduação na área específica, de atuação.
Meta: 4 - Educação Especial
Garantir um profissional devidamente capacitado para acompanhar e auxiliar o aluno com 
necessidades especiais, tanto do infantil como no ensino fundamental, além do professor 
regente.
Realizar  seleção  de  profissionais  especializados  com  critério  mínimo  de  admissão  a 
formação de nível superior acrescida de admissão a formação de nível superior acrescida 
de pós-graduação na área específica – Art. 59 inciso III da LDB (Garantir para todos os 
níveis de educação básica a até profissionalizante.)
Meta: 4 – Educação Especial
Garantir ao aluno com NEE (Necessidades Educacionais Especiais) um professor der 
apoio para o seu desenvolvimento (de acordo com suas potencialidades e capacidades), 
o que já é previsto pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases).



Meta: 4 – Educação Especial
Incluir alunos TDAH – Disléxicos – Dislalia) no Atendimento Educacional Especializado.
Meta 4 - Educação Especial
Inserir na estratégia 14
Alterar o termo “Educação especial” por “Educação Inclusiva e do Direito à Diversidade”
Meta: 6 – Educação em Tempo Integral
Inserir na estratégia: 13
Assegurando  o  Atendimento  Educacional  especializado  complementar  e  suplementar 
ofertado em sala de recursos multifuncionais da própria escola ou mais próxima a sua 
residência ou em instituições especializadas. (É garantido atendimento mais próximo à 
sua região escolar ou residencial facilitando a localização.)
Meta: 6 - Educação em Tempo Integral
Proposta de Inserção
A sugestão visa a garantir que o governo trabalhe em prol de uma escola em tempo 
integral, para que não se tenha o Programa Mais Educação como única alternativa de 
ofertas à Educação Integral.
Criar ou adaptar instituições já existentes nos primeiros 05 anos de vigência desse Plano 
Municipal de Educação no mínimo uma escola que funcione na modalidade em tempo 
integral, aplicando as propostas existentes para essa modalidade de oferta de educação.
Meta: 6 - Educação em Tempo Integral
Criar comitê municipal de educação integral no 1º ano de vigência do PME, identificar 
potencialidades e fragilidades quanto a educação em tempo integral, determinando 
objetivos e ações de forma a atender no ensino fundamental, no prazo de 05 anos um 
percentual de 15% do total de alunos matriculados nessa modalidade de ensino.
Meta: 17 - Valorização dos profissionais do Magistério
Valorização dos profissionais do magistério englobando a equipe administrativa já que os 
servidores como as secretárias escolares possuidores do curso superior não podem 
exercer o cargo de magistério no horário vago.
Meta 18 – Plano de Carreira
Assegurar a equipe administrativa e profissionais do magistério, Plano de Carreira.
Meta 17 – Valorização dos profissionais do Magistério
Elaborar uma adequação do PME de forma a contemplar por gratificação os profissionais 
do magistério com bom desempenho de avaliação por sistema, talvez de (meritocracia) 
para incentivar a qualificação do servidor com base no seu desempenho.
Meta: 17
Inserir na estratégia 3
Propor a reformulação e a adequação a legislação municipal pertinente dos profissionais 
da educação. Entendo que está se referindo aos professores, mas sabemos que dentro  
das instituições infantis também existem os auxiliares que vem desempenhando um papel 
importante. E muitos já 



com curso superior e até mesmo pós graduados que pertencem ao quadro administrativo 
e a realidade hoje é que ele passa mais tempo com as crianças que o próprio professor. 
Deveríamos  ser  mais  valorizados  a  partir  do  que  buscamos  e  também  ter  nossas 
recompensas.
Meta 17
Proposta de inclusão na estratégia 03
Propor  a  reformulação  e  a  readequação  da  legislação  municipal  pertinente  dos 
profissionais da educação no que diz respeito à remuneração até o final do 2º ano de 
vigência do PME.
Meta: 17
Proposta de nova estratégia
Valorização dos profissionais da Educação do Magistério. Redução de carga horária sem 
alteração do salário  e  gratificações professores  de 40 h  semanais,  Obs.:  Contemplar 
àqueles professores que acumulam mais de 5 anos de carreira profissional no magistério.
Meta: 20
Proposta de nova estratégia
Fortalecer  os  Conselho  e  Municipais  de  Educação,  Fundeb  e  Alimentação  Escolar,  
assegurando-lhes espaço físico  em condições adequadas  de trabalho,  provimento  de 
recursos técnicos e financeiros necessários à sua manutenção e ao seu funcionamento, 
bem como na participação nos encontros dos colegiados no âmbito estadual e nacional.
Proposta de Inserção
Garantir a qualidade máxima do corpo docente e sua formação acadêmica, 
Realizar  concurso público,  bienalmente  de prova somente para aferir  competências  e 
qualidade da formação profissional.
Educar e ensinar para o exercício da cidadania plena.
Incluir no currículo do ensino fundamental, disciplina específica de ensino de direitos e 
garantias  fundamentais  (constitucional)  e  direitos  humanos  universais  (Convenção 
Americana de Direitos Humanos e outros Tratados Internacionais – Direito da pessoa com 
deficiência, por exemplo.
Proposta de Inserção
“Flexibilização de acordo com a comunidade” Neste item haverá interferência direta da 
SEME? Pois neste ano o calendário foi dito como “imexível” pela mesma, sendo assim, a 
partir  do  presente  plano,  a  própria  na  SEME possibilitará  as  escolas  as  adequações 
necessárias.
Proposta de Inserção
Retirar a Educação da Lei de Responsabilidade Fiscal, favorecendo assim, a valorização 
do profissional.



CONTRIBUIÇÕES  COLHIDAS  NA  PLENÁRIA  DA  AUDIÊNCIA  PÚBLICA  DO  DIA 
17/06/2015, NA EMEB LUIZ PINHEIRO

Meta: 2
Estratégia: 10
Excluir “em especial dos anos iniciais”
Justificativa: O homem do campo deve ter direito ao Ensino Fundamental Completo.

Meta: 4
Proposta de inclusão na estratégia 7
Estabelecer  parcerias  através  de  convênios  definidos  em  forma  de  contrato  com 
secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de desenvolvimento social, entidades 
filantrópicas, instituições de ensino superior e secretaria estadual de saúde(CRE), para 
cumprimento  das  deliberações  da  comissão  de  avaliações  e  acompanhamento  da 
educação especial a partir da aprovação deste plano.

Meta: 4
Proposta de inclusão estratégia
Preparar a escola e os profissionais para educação especial. 
Obs: Concordo com o cuidador, mas, preparado e começar a trabalhar no 1º dia de aula.

Meta: 2
Proposta de inclusão estratégia
Garantir  a  presença  de  professores  de  informática  para  termos  acesso  da  inclusão 
tecnológica. Garantir a preocupação do órgão para a manutenção dos mesmos. 
Obs: Já que em nossa escola temos uma sala cheia de computadores, porém seis (6)  
queimados já tem dois anos e nada foi feito. Ainda temos seis (6) funcionando e não estão 
podendo ser  usados por  falta  de profissional  adequado para o acompanhamento dos 
mesmos.

Meta: 4
Proposta de inclusão estratégia
De acordo com a lei federal a sala de AEE é especializada, mas uma vez que fica sobre 
total  responsabilidade  do  regente  e  não  do  cuidador  que tem única  responsabilidade 
fisiológica fica a desejar em relação da tolerância, bem como do setor pedagógico.

Meta: 4
Proposta de inclusão de nova estratégia
Sugestão:  Professores  qualificados  para  o  atendimento  especial,  ou  cuidadores 
preparados para o cargo.

Meta: 4
Proposta de inclusão de nova estratégia
Estabelecer uma meta ou um calendário para alfabetização das crianças com deficiência.

Meta: 4
Proposta de inclusão de nova estratégia
Criar um currículo comum municipal para o Ensino Fundamental I e II baseado na Base 
Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental.

Meta : 4 
Estratégia: 4  Atendimento Educacional Especializado



Instituir  o  calendário  anual  de  formação  para  o  professor  regente,  no  sentido  de 
aprendizado para atuar em sala de aula com alunos especiais incluídos.

Meta: ?
Estratégia:?
A falta de concurso público. Direitos iguais para efetivo e DT.

Meta: 4
Proposta de inclusão de nova estratégia
Garantir formação continuada para os regentes e cuidadores das salas regulares a fim de 
assegurar  o  atendimento  integral  educacional  às  crianças  com  necessidades 
educacionais especiais.

Meta: 4
Proposta de inclusão de nova estratégia
Curso reciclagem para professor
Como se comunicar com crianças e a paciência, porque tem tantos problemas que não 
tem paciência e nem produz ou repassa para a criança o que deveria.

Meta: 4
Proposta de inclusão de nova estratégia
Apresentação da figura do professor (cuidador) como profissional, dando a ele status de 
professor e não ser tratado como servente. Avaliar através dos pais e não da escola.

Meta: 14
Proposta de inclusão na estratégia 1
Apoiar  e  assegurar  por  meio  de  parceria  entre  o  município  e  instituições  de  ensino 
superior,  com bolsa de estudo pós-graduação stricto  sensu para professores da rede 
municipal de ensino, considerando a necessidade da rede básica de ensino. 

Meta: 4
Estratégia: 4.5 
Incluir o verbo fomentar ou proporcionar estratégias em relação ao proposto na estratégia 
número 8 que condiz a alfabetização de alunos com necessidades especiais.
Promover formação em Libras e Braile para professores.

Meta: 5
Proposta de inclusão de nova estratégia
Manter os professores capacitados pelo PNAIC nas salas de alfabetização de 1º ao 3º 
ano do EF.
Oferecer capacitações continuadas a esses professores alfabetizadores.

Meta: 5
Incluir na estratégia 9
Que a adequação relacionada a série e idade não seja em turmas separadas, mas no 
horário contrário ao que o aluno estuda, sendo um reforço para que haja o nivelamento 
adequado.

Meta: 18
Dúvida: Como o PNE vai garantir os direitos salariais e conquistas já adquiridas, se o 
próprio governo federal está interferindo nas leis trabalhistas fazendo cortes nos direitos 



dos trabalhadores.

Meta: 4
Proposta de inclusão de nova estratégia
Além do concurso público, incluir no processo seletivo teste psicológico. Haver condições 
para ser profissional da criança especial, não somente conhecimento educacional, mas 
também, condição física, psíquica e emocional.

Meta: 14
Proposta de inclusão na estratégia 4
Apoiar  e  assegurar  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  profissionais  da  educação 
(auxiliar, servente, cozinheira, agente de educação, etc) que estejam matriculados ou não 
em cursos de pós graduação, strictu sensu, desde que relacionados às demandas da 
rede de ensino.

Meta: 6
Proposta de inclusão na estratégia 3 
Instituir politica pública de educação integral progressiva nas escolas de educação básica 
no  município,  respeitando  as  especificidades  da  educação  infantil  e  do  ensino 
fundamental, a a partir do 1º ano de vigência deste PME.

Meta: 7
Proposta de inclusão de nova estratégia
Sugestão: A prefeitura quer fazer adequação através de uma portaria reduzindo o quadro 
de pedagogos nos estabelecimentos de ensino como ocorre no estado, mas ressaltamos 
que o papel do pedagogo concursado no estado é de cunho pedagógico (planejamento) e 
o salário do estado é superior ao da prefeitura.
Segundo  a  portaria  municipal  através  de  uma  portaria  que  sairá,  será  feita  uma 
adequação a nível estadual aumentando o numero de turmas para dessa forma “imitar” o 
estado. Rever a função do setor pedagógico.
 
Meta: 7
Proposta de inclusão de nova estratégia
Oportunizar  aos  alunos  do  Ensino  Fundamental  que  não  conseguiram  adquirir  a 
competência da alfabetização,  garantia  de reforço através de projeto específico a ser 
realizado nas escolas.
Obs: Falou na meta 4 sobre alfabetização de alunos com necessidades especiais, estará 
contemplando também esses alunos da sala regular?

Meta: 4
Proposta de inclusão de nova estratégia
Alimentação equilibrada e variada com suporte nutricional acompanhada por profissional 
especializado, favorecendo a criança que estuda em tempo integral,  tendo em vista a 
carência da comunidade onde a escola está inserida.
Propor  estratégia  família  x  escola  visando  um  acompanhamento  médico  da  criança 
(periódico) que muitas vezes dificultam o trabalho pedagógico tendo em vista a omissão 
na família que deve entender o papel da escola e o seu papel, o que nos impede de agir,  
pois o amos fala mais alto.

Meta: 17
Proposta de inclusão na estratégia 4 
Completar a estratégia definindo explicitamente quais as doenças ocupacionais na qual o 



professor se enquadra.

Meta: 17
Proposta de inclusão de nova estratégia
Acrescentar  representante  do  Conselho  do  FUNDEB  e  do  Conselho  Municipal  de 
Educação como representação no Fórum Permanente.
Faria diferença substituir a palavra “habilitação” por “escolaridade”.
Substituir o verbo “Propor” por “Garantir” ou outro verbo do mesmo sentido.

Meta: 19
Proposta de inclusão de nova estratégia
Garantir  ao professor com 2 vínculos na rede os direitos aos provimentos conforme o 
estatuto do magistério art.  22 paragrafo 1º afastamento das atribuições específicas do 
cargo, exceto quando convocado para exercer cargos em comissão, função gratificada ou 
função de confiança privativos  dos professores,  na  unidade central,  nas  unidades de 
ensino e no exercício de mandato eletivo em entidades representativas do magistério.

Meta: 19
Proposta de inclusão de nova estratégia
Incluir como estratégia a garantia e permanência de duas cadeiras, para o gestor escolar,  
uma vez que a licença prejudica a vida profissional do mesmo.

Meta: 19
Proposta de inclusão de nova estratégia
Avaliação do PME no período de 2 em 2 anos com a participação de representantes da 
sociedade.

Meta: 18
Estratégia: 1 - Substituir “quinto ano” para “terceiro ano” como está no PNE.
3 – Esclarecimento quanto a “seleção de profissionais de prova nacional”.

Meta: 19
Proposta de inclusão de nova estratégia
Além de divulgar “criar obrigatoriamente” capacitação para integrantes de conselho.

Meta: 19
Proposta de inclusão de nova estratégia
Fortalecer  os  conselhos  municipais  de  educação,  FUNDEB,  e  Alimentação  escolar, 
assegurando-lhes,  espaço  físico  adequado  e  condições  de  trabalho,  provimento  de 
recursos técnicos e financeiros necessários a sua manutenção e ao seu funcionamento, 
bem como, na participação dos colegiados em encontros de âmbito regional, estadual e  
nacional.

Meta: 1
Proposta de inclusão de nova estratégia
Retirar a palavra construção e substituí-la por manutenção, uma vez que nossa rede está 



muito ampla.

Meta: 19
Proposta de inclusão de na  estratégia 1
Proposta  de  regulamentação  do  provimento  e  gratificação  do  cargo  de  gestores 
escolares.

Meta: 19
Proposta de inclusão de nova estratégia
Utilizar  o  quantitativo  de  matrículas,  incluindo  matrículas  de  alunos  em  programas 
educacionais como parâmetros para definir a gratificação do gestor escolar.

Sugestão:  Garantir  que  não  seja  aprovada  a  inclusão  da  ideologia  de  gêneros  pela 
câmara de vereadores no PME.

Meta: 4 
Proposta de inclusão de nova estratégia
Sugestão: Como assegurar o direito da Criança em participar efetivamente da sala de 
AEE uma vez que mesmo com as estratégias da escola, ainda é grande a infrequência do 
aluno. (implicações para a família) ou seja responsável.

Meta: 5
Proposta de inclusão de nova estratégia
Sugestão: em que sentido pode-se assegurar que o profissional tenha competências para 
trabalhar  efetivamente,  por  exemplo,  cultura  afro  se  ele  pela  sua  formação  ou 
religiosidade desconsidera essa cultura.

Meta: 17
Proposta de inclusão de nova estratégia
Manter os direitos adquiridos dos funcionários da educação na sua promoção horizontal,  
quando optar em mudar de cargo dentro da educação em função de concurso público.



CONTRIBUIÇÕES COLHIDAS NA QUARTA AUDIÊNCIA PÚBLICA  -  18/06/2015 NA 
EMEB SEBASTIÃO DA ROSA MACHADO 
 
Meta: 01 
Estratégia: Acrescentar estratégia 
Assegurar  a  essência do trabalho das diretrizes curriculares nacionais para educação 
infantil no cotidiano desta primeira etapa da Educação Básica. 
 
Meta: 02 
Estratégia: Nova redação para estratégia 03 
Instituir  programa  de  avaliação  municipal  da  educação  básica  a  ser  orientado  por 
instituições especializadas na aplicação de avaliações educacionais de larga escala com 
previsão no calendário escolar com vistas ao acompanhamento individual dos alunos até 
o final do primeiro ano da regência deste PME. 
 
Meta: 02 
Estratégia: Nova redação para estratégia 12 
Oferecer  atividades  extra  curriculares  de  incentivo  aos  estudantes  e  estímulo  as 
habilidades inclusive mediante certames e concursos municipais estaduais e nacionais. 
 
Meta: 02 
Nova redação para estratégia 14 
Fortalecer os mecanismos de apoio a práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes 
da rede municipal de ensino que atendam as dificuldades apresentadas do processo de 
ensino e aprendizagem. 
 
Meta: 02 
Nova redação para estratégia 15 
Instituir calendário de formação continuada, até 6 meses a partir da data da aprovação 
deste PME destinado a todos os servidores das unidades de ensino  fundamental  de 
modo a favorecer atualização pedagógica e qualidade no serviço ofertado. 
 
Meta: 02 
Estratégia:10 
Excluir o trecho “ em especial dos anos iniciais” 
Justificativa:  permitir  que a população do campo possa ter  direito  a concluir  o ensino 
fundamental completo com a especificidade do contexto do campo.  

Meta: 02 
Estratégia: incluir estratégia 
Implantar a pedagogia de alternância no ensino fundamental em escolas estabelecidas no 
meio  rural,  que  atenda  filhos  de  agricultores,  proprietários  rurais,  quilombolas  e 
assentados. 
 
Meta: 02 
Estratégia: Incluir estratégia 
Promover o ensino de língua estrangeira no 1º ciclo do ensino fundamental. 
Criação de apoio de psicologia e fonoaudiologia, diretamente nas unidades de ensino. 
 
Meta:02 
Acrescentar estratégia: 16 
Assegurar parcerias com a saúde pública municipal para o atendimento de psicólogo e 



fonoaudiólogo aos alunos do ensino fundamental. 
 

Meta: 03 
Estratégia: 04 
Suprimir a estratégia, pois refere-se ao ensino fundamental. 

Meta: 03 
Estratégia: Incluir estratégias 
Incluir as estratégias 3.7; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14 do Plano Nacional. 
Justificativa:  Estas  estratégias  referem-se  as  necessidades  do  jovem  do  campo  em 
relação ao Ensino Médio. Com elas registradas no PME estaremos fundamentados para 
solicitar aos responsáveis seu cumprimento para nosso contexto do campo. 
 
Meta: 03 
Estratégia: Incluir estratégia 
Manter,  em  regime  de  colaboração,  a  parceria  estabelecida  com  a  escola  família 
agrícola/MEPES, visando o encaminhamento da relação dos alunos concluintes do ensino 
fundamental para matrícula nesta unidade escolar. 
 
Meta: 03 
 Estratégia: 16 
Instituir professor integrante para cobrir faltas de professores regentes no dia a dia. Bem 
como,  professor  de apoio na disciplina matemática para diminuição do alto  índice de 
notas baixas nas escolas. 
 
Meta: 03 
Estratégia: 1 – Acrescentar na estratégia 
Acrescentar a palavra dever. 
 
Meta: 05 
Estratégia: 4 
Supressão  da  estratégia,  considerando  que  a  mesma encontra-se  descontextualizada 
para a meta correspondente. 
 
Meta: 5 
Acrescentar estratégia 
Utilizar  instrumentos  de  avaliação  nacional,  periódicos  e  específicos  para  aferir  a 
alfabetização das crianças aplicadas a cada ano, implementando medidas pedagógicas 
para  alfabetizar  todos  os  alunos  e  alunas  até  o  final  do  terceiro  ano  do  ensino 
fundamental. 
 
Meta: 05 
Estratégia: 04 – Nova redação 
Registrar  as  ações  realizadas  na  educação  infantil  de  modo  sistemático  e  criterioso, 
evidenciando sintonia com a proposta pedagógica dessa etapa de ensino. 
 
Meta: 05 
Estratégia: 08 Suprimir estratégia 



Assegurar e apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas. 
 
Meta: 06 
Estratégia: Incluir estratégia 
Apoiar as iniciativas de educação integral que já acontecem no campo por meio da escola 
família agrícola. 
 
Meta:07 
Estratégia: Inserir estratégia 
Inserir no contexto do PME a estratégia 18 do PNE, aprovado pela LEI nº 13.005/2014. 
 
Meta: 10 
Estratégia: Incluir Estratégia 
Atuar  cooperativamente  na  oferta  pública  de  formação  inicial  e  continuada  para  os 
profissionais da educação de jovens e adultos considerando a heterogeneidade de sala. 
 

Meta: 06 
Estratégia: 11 – Acrescentar 
Na atividade esportiva colocar com o aluno um profissional treinado para participar com o 
aluno e professor das atividades que lhe for dada. 
 
Meta: 04 
Estratégia: Incluir estratégias 
Promover cursos para professores de formação continuada e seus auxiliares para melhor 
atender os alunos com deficiência especial. 
 
 
Meta: 07 
Estratégia: 35 nova redação 
Manter  e  aperfeiçoar  o  programa de  avaliação do livro  didático  nas escolas  da rede 
pública, garantindo a diversidade local e a participação efetiva de professores e equipe 
pedagógica no processo de escolha dos livros, através de encontros específicos. 
 
Meta: 19 
Estratégia: Incluir estratégia 
Restringir  o uso das dependências de qualquer instituição escolar sobre tudo da rede 
pública,  inclusive  quadras  esportivas  aos  fins  para  formação  educacional,  salvo  às 
exceções com anuência do CCE. 
 
Meta: 19 
Estratégia: Incluir estratégia 
Criação de comitê específico para discussão da educação do campo. 
 
Meta: 19 
Estratégia: Incluir estratégia 
Criação  de  um  conselho  que  represente  os  pais  de  alunos,  para  constante 
acompanhamento e avaliação do trabalho do gestor escolar. 
Este conselho se reunirá em ocasiões regulares para avaliar o desempenho do gestor e 



da escola. 
 
Meta: 04 
Estratégia: Incluir Estratégia 
Propor,  estrategicamente,  a  federalização  progressiva  do  ensino  fundamental  ou 
estadualização tendo em vista a injusta divisão do bolo orçamentário nacional em que a  
união fica com 60%, os estados com 25% e os municípios com apenas 15% dos recursos 
financeiros  arrecadados  pelo  sistema  tributário  brasileiro.  Determinar  ao  principal 
executivo (executor de ordens cidadãs) do município (prefeito), que doravante em todas 
as suas falas em fóruns governamentais ou de associações de municípios, denuncie a 
injusta repartição dos recursos arrecadados pelo sistema tributário brasileiro. 
 
Meta: 20 
Estratégia: Incluir Estratégia 
Garantir e ampliar aplicação de recursos públicos da agricultura familiar do município e da 
região na alimentação escolar em especial o acesso dos alunos aos produtos orgânicos e 
agroecológicos. 
 
Meta: 12 
Incluir estratégia 
Propor  parcerias com o governo do estado e com a união para implantação de uma 
instituição  de ensino  superior  voltada para  formação campesina  para  atuação  com o 
publico rural. 
 
Meta: 06 
Estratégia: 11 Rever redação 
Onde se  lê  combinado,  leia-se  em que conteúdos curriculares  sejam alternados com 
atividades recreativas, esportivas e culturais. 
 
Meta: 18 
Estratégia: 02 
Substituir a palavra disciplina por componente curricular de acordo com expressão usada 
na resolução CNE 07/2010. 
 
Meta: 18 
Estratégia: Incluir estratégia 
Que os professores que atuam em escolas de difícil acesso tenham uma remuneração 
complementar de incentivo. 
 
Meta: 04 
Estratégia: 4.19 
Fortalecer  mecanismos(?)  Qual  seria  esse  mecanismo?   Estabelecer  programas  de 
formação continuada e de atualizações para os ocupantes de função de gestor escolar… 
(mas para outros profissionais que gostariam de ser gestores). 
 
Meta: 20 
Incluir estratégias 
Garantir  dentro  do  orçamento  municipal,  recursos  financeiros  para  atender  as 
necessidades  do  funcionamento  destes  colegiados  assegurando-lhes  espaço  físico 
adequado  (sede  própria)  apoio  técnico  administrativo  necessário,  bem  como  a 
participação  dos  membros  dos  conselhos  em  capacitações  e  encontros  no  âmbito 
estadual e nacional. 



 
Meta: ? 
Incluir estratégia 
Incluir o ensino de línguas estrangeiras o mais cedo possível aos alunos. Inclusão desde 
o ensino fundamental, ou melhor na pré- escola, os deveres de casa para que os alunos 
tenham em casa uma rotina de estudo desde cedo. Implantar nas escolas profissionais de 
fonoaudiologia  para  os  alunos  que  necessitem  deles  já  possam  ter  ajuda  de  suas 
necessidades atendidas. 


