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1. INTRODUÇÃO
Águas Mornas espera dar um salto de qualidade na educação ao elaborar o Plano
Municipal de Educação – PME, para os próximos dez anos.
O PME trata da educação, no âmbito Municipal, expressando uma política educacional
para todos os níveis, etapas e modalidades de educação incluindo todos. É um Plano de
Estado e não somente um Plano de Governo. Sua elaboração está preconizada no Plano
Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, que em seu art. 8º declara:
“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes
planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as
diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da
publicação desta Lei”.
Obedecendo ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino público,
preconizada na Constituição Federal no Art. 206, Inciso VII, a garantia de princípios de
transparência e impessoalidade, a autonomia e a participação, a liderança e o trabalho
coletivo, a representatividade e a competência, foi construído o presente Plano Municipal
de Educação, um plano para o decênio. Ele requereu, de todos que dele participaram,
clareza e objetividade a respeito de qual educação queremos.
Este processo de construção coletiva, com a demonstração de um forte espírito
democrático, nos enche de esperanças e nos aponta para um caminho em que a educação é
alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade plena.
O PME segue a linha do que está posto no Plano Nacional de Educação e de forma
resumida, os principais aspectos norteadores abordados são: a universalização, a qualidade
do ensino, a formação e valorização dos profissionais, a democratização da gestão e o
financiamento da educação.
O Plano Municipal de Educação de Águas Mornas aponta para uma Educação Plena,
que contribua para a formação de cidadãos, com uma nova visão de mundo, em condições
para interagir na contemporaneidade de forma construtiva, solidária, participativa,
cooperativa e sustentável.

2. APRESENTAÇÃO
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A Lei Federal 13.005, de 24 de junho de 2014 aprovou o novo Plano Nacional de Educação,
apresentando 20 metas que seguem as seguintes diretrizes: 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.
O regime de colaboração entre união, estados e municípios também é previsto como
possibilidade de alcance das metas e desenvolvimento das respectivas estratégias, trabalho
que deverá ser acompanhado sistematicamente.
A participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil aparece
como premissa básica, a fim de democratizar os processos e elencar as demandas existentes
nas diferentes esferas e circunstâncias. Políticas públicas precisam representar o diálogo entre
os governos e a sociedade de forma deliberada, intencional e planejada. É o princípio do
compromisso político fortalecido por essa articulação.
Dessa forma, o Plano Municipal de Educação (PME) é um documento que definirá metas e
estratégias educacionais por um período de 10 anos, não somente para a rede municipal de
ensino, mas para todo o município, envolvendo instituições públicas e privadas, da creche à
Pós-Graduação.
Em Águas Mornas, o Conselho Municipal de Educação (CME) é o órgão que tem a
competência, juntamente com a Comissão Municipal Coordenadora, para elaboração e
acompanhamento do Plano Municipal de Educação, conforme determinado pela Portaria nº
142/2014.
Num processo rotineiro de reuniões entre a Comissão e a sociedade assessorados pelo Sr.
Sérgio Otávio Bassetti, Avaliador Educacional do MEC, as ações foram planejadas e
desenvolvidas. Um trabalho de pesquisa e levantamento de dados foi realizado para a
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elaboração de um diagnóstico dos diferentes níveis, etapas e modalidades educacionais do
município.
O processo de construção coletiva do Plano Municipal previu, inicialmente, a possibilidade
de um amplo debate público e a possibilidade dos munícipes encaminharem suas propostas
via e-mail, mensagens de texto ou in loco nas escolas e SME. Lamentavelmente não
recebemos nenhuma proposta. Após mobilização da comunidade e discussão em escolas, o
documento base foi então revisado e encaminhado juntamente com o Projeto de Lei ao
Legislativo, pelo executivo municipal.
A aprovação deste documento, por unanimidade, é um marco histórico para o município,
visto que outros planos já foram discutidos, contudo, nenhum foi aprovado e transformado
em Lei. Histórico também porque o município passa a ter um documento norteador para a
educação municipal.

5

3. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Colonizado por imigrantes alemães, Águas Mornas tem sua história ligada à essa
imigração, após a venda, na Alemanha, pela coroa do Império, de uma imagem quase
paradisíaca do Brasil. O imigrante, atendendo o convite do Império, através de seus
inescrupulosos agentes, atravessou o oceano Atlântico e fundou em plena mata virgem, em
terras hoje aguasmornenses, as Colônias Vargem Grande, Santa Isabel e Teresópolis,
respectivamente, nos anos de 1836, 1847, 1860. Suas terras por serem montanhosas e de
baixa fertilidade, não ofereciam boas condições para a agricultura, o que dificultou o
desenvolvimento econômico da região e estimulou a migração.
Emancipado político-administrativamente de Santo Amaro da Imperatriz, em 19 de
Dezembro de 1961 e instalado no dia 29 de dezembro do mesmo ano, localiza-se a 36
quilômetros da capital Florianópolis. Possui a extensão territorial de 329,7 Km2 e uma
população total da ordem de 5.548 habitantes.
O município recebeu o nome de “Águas Mornas” por ocasião de sua emancipação
política administrativa, em decorrência das águas termais existentes.
Tem sua economia estruturada na produção de hortaliças, na avicultura e no turismo
hidromineral, sendo visitado por turistas de todas as regiões do Brasil e do exterior, em
busca de benefícios medicinais das águas termo-minerais.
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4. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO
4.1.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO

O município de Águas Mornas possui um cenário bem peculiar. É um município que
possui uma extensa área territorial em relação a população. A partir de 2009, a fim de
otimizar os serviços prestados, a SME adotou política de nucleação das escolas. As escolas da
rede atendiam no sistema multisseriado e, a partir da reorganização, os alunos passaram a
ser atendidos em classes seriadas ou bisseariadas.
Assim, algumas escolas foram fechadas ou etapas de ensino desativadas e os alunos
destas comunidades foram transferidos para escolas vizinhas, reduzindo custos e facilitando
a centralização administrativa e pedagógica. Segue abaixo quadro das escolas em
funcionamento no município e os respectivos atos de criação/extinção.

ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ÁGUAS MORNAS
Escolas
Ato de criação
Centro de Educação Infantil Beija-Flor
Lei 527/97 Creche e Decreto 011/2001 Pré
Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi Decreto 43
Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl
Ato 7680
Escola Municipal Fazenda Ressurreição
Lei 103/77 e Decreto 022/1999 Pré
Escola Municipal José Loffi
Lei 550/98
Escola Municipal Santa Cruz da Figueira
Lei 550/98 e Decreto 022/1999 Pré
Escola Municipal Santa Isabel
Lei 550/98 e Decreto 022/1999 Pré
FONTE: Secretaria Municipal de Educação Águas Mornas.

O Centro de Educação Infantil Beija-Flor na sede do município de Águas Mornas foi
criado em 1997 e presta atendimento aos alunos de creche e Pré-escola.
A Escola Municipal Santa Isabel oferece, além de séries iniciais, atendimento de Préescola. Em 2013 foi ampliado o atendimento de Educação Infantil.
A Escola Municipal Santa Cruz da Figueira atende Jardim, Pré-Escola e Séries Iniciais,
contudo a estrutura ainda não é suficiente, para atender toda a demanda dos alunos da
Educação Infantil, principalmente das crianças em idade de creche.
As Escolas Municipais José Loffi e Fazenda Ressurreição atendem alunos das Séries
Iniciais.
A Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl, da rede Estadual, atende
crianças e adolescentes de Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, além do Ensino
Médio. É a única escola que atende no noturno.
A Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi, também da rede estadual,
atende a estudantes das Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio diurno.
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4.2.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS DO MUNICÍPIO
POPULAÇÃO DE 4 E 5 ANOS TOTAL E POR ACESSO À ESCOLA
População total*
Estudantes**
Percentual de atendimento
121
107 estudantes
088,42%
105
130 estudantes
123,81%
104
135 estudantes
129,81%
112
127 estudantes
113,39%
104
117 estudantes
112,50%

Ano
2009
2010
2011
2012
2013

FONTE: *Datasus – www.saude.sc.gov.br
**http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/censo-escolar?year=2013&localization=0&dependence=0&item=matriculas
NOTA.: A diferença entre a população total e a população escolar deve-se ao atendimento realizado à população residente em área
limítrofe de Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas.

MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL- LOCALIZAÇÃO URBANA – 02 ESCOLAS
Ano
Creche
Pré- escolar
Total
2010
057
124
181
2011
098
129
227
2012
092
123
214
2013
084
111
195
FONTE: Simec.mec.gov.br
Secretaria Municipal de Educação

Ano
2010
2011
2012
2013
2014

CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS DE IDADE QUE FREQUENTAM A ESCOLA
População total
Frequentam a escola
682
804
637
826
624
754
581
741
561
755

FONTE: Secretaria de Estado da Saúde/SC
Secretaria Municipal de Educação de Águas Mornas
Secretaria da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl
Secretaria da Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi
NOTA.: A diferença entre a população total e a população escolar deve-se ao atendimento realizado à população residente
em área limítrofe de Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas.

TOTAL DE MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, POR ETAPA DE ENSINO.
Ano
Anos Iniciais
Anos Finais
2010
364 estudantes
447 estudantes
2011
448 estudantes
352 estudantes
2012
424 estudantes
343 estudantes
2013
425 estudantes
315 estudantes
FONTE:http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/censo-escolar?year=2013&localization=0&dependence=0&item=matriculas

Etapas
Anos Iniciais
Anos Finais

TOTAL DE MATRICULA DO ENSINO FUNDAMENTAL 2013
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E ZONA DE LOCALIZAÇÃO
Municipal
Estadual
Urbano
Rural
Urbano
Rural
201
80
144
0
0
0
315
0

Total
425
315

FONTE: www.qedu.org.br
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POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS TOTAL E MATRICULADA
NO ENSINO MÉDIO – REDE ESTADUAL
Total
Matriculados
Percentual estudantes
300
221 estudantes
73,6%
264
211 estudantes
79,9%
254
231 estudantes
90,9%

Ano
2011
2012
2013

FONTE:http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/censo-escolar?year=2013&localization=0&dependence=0&item=matriculas
NOTA.: Nesta faixa de idade existem alunos que estudam em outros municípios (cursos técnicos, pré-vestibular, EM diurno)

NÚMERO DE MATRICULAS EM PERÍODO INTEGRAL - URBANA
ETAPAS
2010
2011
2012
2013
59
102
94
60
Educação Infantil – CEI Beija-Flor – Rede Municipal
Educação Infantil – CEI Santa Cruz da Figueira–Rede
36
14
22
Municipal
154
135
96
80
Anos Iniciais – EEBCAL – Rede Estadual
Total de alunos em tempo integral
213
273
204
162
Percentual de alunos em tempo integral
17,13% 21,22% 17,20% 13,47%

2014
54
06
48
108
9,11%

FONTE: Secretaria Municipal de Educação Águas Mornas
Secretaria da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl.

4.3. RELAÇÃO ENTRE OFERTA E DEMANDA EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO
POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS TOTAL, POR ACESSO À ESCOLA E PORCENTAGEM DE ATENDIMENTO
Ano
População total*
Estudantes**
Percentual de atendimento
168
44 estudantes
26,16%
2009
152
57 estudantes
37,5%
2010
155
98 estudantes
63,22%
2011
154
92 estudantes
59,74%
2012
181
84 estudantes
46,41%
2013
FONTE:*Datasus – www.saude.sc.gov.br
**Secretaria de Educação de Águas Mornas

Ano
2015

NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS DE 0 A 3 ANOS
Demanda
Atendidos
82
75

Percentual de atendidos
91%

FONTE: Secretaria de Educação de Águas Mornas

MATRÍCULAS POR ETAPA DE ENSINO, DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E ZONA DE LOCALIZAÇÃO - 2015
Etapas
Municipal
Estadual
Total
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Anos Iniciais
201
80
144
0
425
Anos Finais
0
0
315
0
315
Ensino Médio
0
0
231
0
231
FONTE: www.qedu.org.br

ANO
2010
2011
2012
2013
2014

NÚMERO TOTAL DE MATRÍCULAS
ESTADUAL
MUNICIPAL
878
365
794
492
695
491
717
485
711
474

TOTAL
1243
1286
1186
1202
1185

FONTE: Secretaria Municipal de Educação Águas Mornas.
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4.4.

LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ÁGUAS MORNAS
Escolas
Zona urbana
X
Centro de Educação Infantil Beija-Flor - municipal
X
Escola Municipal Santa Cruz da Figueira - municipal
Escola Municipal Santa Isabel - municipal
Escola Municipal Fazenda Ressurreição - municipal
Escola Municipal José Loffi - municipal
X
Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl - estadual
X
Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi - estadual

Zona rural

X
X
X

FONTE: Secretaria Municipal de Educação Águas Mornas.

4.5.

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ETAPAS
Creche
Pré-Escola
Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio
TOTAL

PROFESSORES POR VÍNCULO E ETAPA DE ENSINO 2015 – TODAS AS REDES
ACT
Efetivo
MUNICIPAL ESTADUAL MUNICIPAL ESTADUAL
01
-05
-05
-05
-06
08
12
03
-21
-13
-17
-12
58
50

Total
06
10
29
34
29
108

FONTE: Setor administrativo da SME de Águas Mornas
Secretaria da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl
Secretaria da Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi

Etapas
Creche
Pré- Escola
Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio
TOTAL

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 2015 – TODAS AS REDES
Total de alunos
Total de professores
75
06
126
10
294
29
385
34
176
29
1056
109

Razão
12,5
12,6
9,8
8,8
15,5
10,32

FONTE: Setor administrativo da SME de Águas Mornas
Secretaria da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl
Secretaria da Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi
NOTA: Nessa relação devemos considerar os professores que trabalham com os eixos/disciplinas durante a hora atividade do
professor regente estão contabilizados.
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4.6.
COMPARATIVO DO IDEB COM O BRASIL E O ESTADO DE SANTA
CATARINA
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – METAS PROJETADAS
IDEB

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do ensino fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos finais do ensino fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino médio

4,3

4,7

5,0

5,2

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – METAS PROJETADAS
IDEB

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do ensino fundamental

5,8

6,0

6,3

6,5

Anos finais do ensino fundamental

5,5

5,7

6,0

6,2

Ensino médio

4,7

5,2

5,4

5,6

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Metas Projetadas
IDEB

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do ensino fundamental

6,7

6,9

7,1

7,3

Anos finais do ensino fundamental

5,9

6,1

6,4

6,6

Ensino médio

4,4

4,8

5,1

5,3

FONTE: Ideb.inep.gov.br

4.7.

METAS DO IDEB DO MUNICÍPIO
IDEB DO MUNICÍPIO DAS REDES ESTADUAL
E MUNICIPAL - 4ª SÉRIE / 5º ANO

MUNICÍPIO/REDE
Águas Mornas
Rede Estadual
Rede Municipal

4.8.

2015
6.7
6.7
6.2

METAS PROJETADAS
2017
2019
6.9
7.1
6.9
7.1
6.4
6.7

2021
7.3
7.3
6.9

O IDEB POR ESCOLA NO MUNICIPIO
IDEB DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA FIGUEIRA
4ª SÉRIE / 5º ANO (MUNICIPAL)
IDEB Observado
Metas Projetadas
2 2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
Escola
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
1
1
0 0
1
1
1
1
5 7
9
1
3
7 9
1
3
5
7
5.2 5.2
5.9
6.1
5.4 5.7 6.0 6.2 6.4
EMSCF

2
0
1
9
6.7

2
0
2
1
6.9

FONTE: Ideb.inep.gov.br
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IDEB - ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL ANTÔNIO LEHMKUHL
4ª SÉRIE / 5º ANO (ESTADUAL)
IDEB Observado
Metas Projetadas
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Escola
05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
7
9
1
3
7
9
1
3
5
7
9
5.5
6.3
5.6
6.6
5.9
5.6
5.9
6.2
6.4
6.7
6.9
7.1
EEBCAL

2
0
2
1
7.3

FONTE: Ideb.inep.gov.br

IDEB ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL ANTÔNIO LEHMKUHL CONSELHEIRO
MANOEL PHILIPPI – 8ª SÉRIE / 9º ANO (ESTADUAL)
IDEB Observado
Metas Projetadas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Escola
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
2
5
7
9
1
3
7
9
1
3
5
7
9
1
EEBCAL
4.6 4.7 4.8 5.5 4.9 4.6 4.8 5.0 5.4 5.7 6.0 6.2 6.4
EEBCMP
5.0 3.4 4.6 4.9 4.6 5.0 5.1 5.4 5.7 6.1 6.3 6.5 6.7
FONTE: Ideb.inep.gov.br

Rede Estadual

Santa Catarina

2
0
0
5
3.5

IDEB 3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO
IDEB Observado
Metas Projetadas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
7
9
1
3
7
9
1
3
5
7
3.8
3.7
4.0
3.6
3.5
3.6
3.8
4.0
4.4
4.8

2
0
1
9
5.1

2
0
2
1
5.3

FONTE: Ideb.inep.gov.br

4.9.DESEMPENHO ESCOLAR
TAXAS DE REPROVAÇÃO ESCOLAR DOS ANOS INICIAIS
Reprovação
Abandono
Aprovação
0,5% (2 reprovações)
99,5% (363 aprovações)
0,0%
4,0% (18 reprovações)
96,0% (431 aprovações)
0,0%
4,4% (19 reprovações)
95,6% (406 aprovações)
0,0%
4,4% (19 reprovações)
95,6% (407 aprovações)
0,0%

Ano
2010
2011
2012
2013

FONTE: http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/taxas-rendimento

Ano
2010
2011
2012
2013

TAXAS DE REPROVAÇÃO ESCOLAR DOS ANOS FINAIS
Reprovação
Abandono
Aprovação
6,7% (31 reprovações)
3,6% (16 abandonos)
89,7% (402 aprovações)
4,6% (17 reprovações)
0,3% (2 abandonos)
95,1% (335 aprovações)
4,9% (17 reprovações)
1,2% (5 abandonos)
93,9% (323 aprovações)
7,3% (24 reprovações)
1,9% (7 abandonos)
90,8% (286 aprovações)

FONTE: http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/taxas-rendimento

Ano
2010
2011

TAXAS DE RENDIMENTO ESCOLAR 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
Reprovação
Abandono
Aprovação
6,0% (15 reprovações)
3,0% (8 abandonos)
91,1% (220 aprovações)
4,2% (10 reprovações)
1,4% (4 abandonos)
94,4% (209 aprovações)
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2012
2013

5,2%
9,9%

(11 reprovações)
(23 reprovações)

1,0%
4,3%

(3 abandonos)
(10 abandonos)

93,9% (199 aprovações)
85,8% (199 aprovações)

FONTE: http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-urbana?year=

PORCENTAGEM DE CRIANÇAS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
COM APRENDIZAGEM ADEQUADA
Matemática
Leitura
Escrita
52.1%
15.93%
62.68%
FONTE: simec.mec.gov.br
NOTA: De acordo com a ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização.

4.10.

RESULTADO DA PROVA BRASIL

ESCOLA

EEBCAL (estadual)

TAXA DE APROVAÇÃO DOS ANOS EM QUE HÁ IDEB
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2011
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
ano ano ano ano ano ano ano ano
E.F
E.F
E.F
E.F
E.F
E.F
E.F
E.F

9º
ano
E.F

1º
ano
E.M

2º
ano
E.M

100
,0%

100
,0%

82,
9%

95,
8%

100
,0%

-

100
,0%

97,
8%

98,
1%

92,
9%

100
,0%

3º
ano
E.
M
100
,0%

-

-

85,
7%

100
,0%

100
,0%

-

98,
6%

84,
9%

88,
0%

81,
8%

95,
0%

100
,0%

97,
1%

100
,0%

89,
3%

100
,0%

97,
6%

-

-

-

-

-

-

-

EEBCMP (estadual)

EMSCF (municipal)

FONTE: http://www.qedu.org.br/escola/227497
PORCENTAGEM DE ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
COM PONTUAÇÃO ACIMA DO NÍVEL CONSIDERADO ADEQUADO NA PROVA BRASIL DE 2013
EEB Coronel Antônio Lehmkuhl
EM Santa Cruz da Figueira
DISCIPLINA
(Estadual)
(Municipal)
Português
65%
57%
Matemática
46%
56%

FONTE: http://www.qedu.org.br/escola/227497-eeb-conselheiro-manoel-philippi/aprendizado
PORCENTAGEM DE ALUNOS DO 9º ANO/8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL
COM PONTUAÇÃO ACIMA DO NÍVEL CONSIDERADO ADEQUADO NA PROVA BRASIL DE 2013
ESCOLA
EEB Coronel Antônio Lehmkuhl (Estadual)
EEB Conselheiro Manoel Philippi (Estadual)
Português
33%
33%
Matemática
26%
19%

FONTE: http://www.qedu.org.br/escola/227497-eeb-conselheiro-manoel-philippi/aprendizado
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4.11.

1º ano
2º ano
3º ano
Total

DESEMPENHO NO ENEM
POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS QUE FREQUENTA ENSINO MÉDIO EM 2015
Alunos
Alunos entre 15 e 17 anos
Percentual entre 15 e 17 anos
matriculados
37
32
86,4%
76
73
96,0%
64
59
92,1%
177
164
92,6%

FONTE: Secretaria da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl
Secretaria da Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi

Ano
2010
2011
2012
2013

1º ano
14%
20%
15%
15%

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE ENSINO MÉDIO
2º ano
3º ano
12%
15%
13%
12%
8%
10%
9%
6%

Total
14%
15%
11%
11%

FONTE: http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=12&year=

4.12.

DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE
PERCENTUAL DE JOVENS DE 14 ANOS QUE CONCLUÍRAM O ENSINO FUNDAMENTAL
Ano
Percentual
78%
2010
88%
2011
86%
2012
87%
2013

FONTE: http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=12&year=

Ano
2010
2011
2012
2013

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
3%
2%
17%
20%
0%
0%
1%
4%
18%
24%
0%
0%
14%
7%
22%
3%
1%
10%
14%
15%

Total
11%
11%
9%
9%

FONTE:http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=12&year=

Ano
2010
2011
2012
2013

TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
21%
19%
15%
22%
0%
23%
18%
12%
30%
0%
12%
14%
30%
26%
0%
13%

Total
19%
18%
19%
22%

FONTE: http://www.qedu.org.br/cidade/931-aguas-mornas/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=12&year=
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4.13.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MATRICULADOS EM CLASSES COMUNS EM 2015
Alunos incluídos na rede
Alunos incluídos na
Total de alunos
Tipo
estadual
rede municipal
incluídos
Com deficiência
15
03
18
Com Transtorno de Déficit de Atenção
11
03
14
Com Transtorno Global do Desenvolv.
04
03
07
Com Altas Habilidades/ Superdotação
00
00
00
TOTAL DE ALUNOS POR REDE
30
09
39
Fonte: Secretaria da Escola Municipal Santa Cruz da Figueira
Secretaria da Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi
Secretaria da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl
Secretaria da Escola Especial Henrique Prim – APAE de Águas Mornas

PERCENTUAL DE MATRÍCULAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
POR ETAPA DE ENSINO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA EM 2015.
Total de alunos
Total de alunos que
Total de alunos que
Porcentagem de
matriculados nas
frequentam o AEE da
frequentam o AEE da
alunos com
classes comuns
rede particular (APAE)
rede estadual
deficiência que
frequentam AEE
Educação Infantil
201
01
00
0,4%
Anos Iniciais
419
02
08
2,3%
Anos Finais
385
04
10
3,6%
Ensino Médio
176
00
00
0,0%
Fonte: Secretaria da Escola Municipal Santa Cruz da Figueira
Secretaria da Escola de Educação Básica Conselheiro Manoel Philippi
Secretaria da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lehmkuhl
Secretaria da Escola Especial Henrique Prim – APAE de Águas Mornas

SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 2015

REDE
Estadual
Particular (APAE)
Total

Total
1
1
2

MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
As questões referentes a mobilidade/acessibilidade nas escolas do município, por serem construções mais
antigas que não previam estas questões, vem sendo adequadas de acordo com a necessidade.
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5. DIRETRIZES DO PME
5.1. Erradicação do analfabetismo;
5.2. Universalização do atendimento escolar;
5.3. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção cidadania e na
erradicação de toas as forma de discriminação;
5.4. Melhoria da qualidade da educação;
5.5. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos
em que se fundamenta a sociedade;
5.6. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
5.7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município;
5.8. Estabelecimento de meta de aplicação dos recursos públicos em educação, como
proporção do produto interno bruto, PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade;
5.9. Valorização dos profissionais da educação;
5.10.
Promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
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6. ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO: DIRETRIZES E
INDICADORES
6.1.EDUCAÇÃO BÁSICA
As metas 1,2,3,5,6,7,9 e 10 dizem respeito a Educação Básica. De acordo com a
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica, em seu artigo 21, as etapas de ensino que
compõem os diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional, são: a
Educação Infantil, compreendida pela Creche (crianças de 0 à 3 anos e 11 meses) e a Préescola (crianças de 4 e 5 anos), ; Ensino Fundamental, com duração de nove anos
(crianças e adolescentes de 6 à 14 anos) e Ensino Médio, com duração de 3 anos.
Na Educação Infantil o município de Águas Mornas atende hoje, cerca de 46% das
crianças de 0 a 3 anos o que representa 91% da demanda e requer ampliação da rede
para atender a todos. A partir de 2016, por obrigatoriedade da Lei 9394/2016, inclui
todas as crianças de 4 e 5 anos, tendo assim, uma situação confortável em relação ao
atendimento na Educação infantil para cumprimento das metas projetadas; o que
também significa preocupação pois os recursos são escassos e precisam ser bem
aproveitados.
No Ensino fundamental e médio as redes municipal e estadual tem capacidade para
atender toda a demanda. Nessas etapas de ensino o desafio é manter com sucesso e
qualidade todos os alunos na escola, especialmente os jovens das séries finais e médio,
onde a evasão causada pelas repetências e pelo trabalho precoce são as principais
causas de abandono.

6.2.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Se temos dificuldade para manter jovens nas séries finais do ensino fundamental e no
ensino médio, torna-se ainda mais difícil o trabalho de incluir estes jovens no ensino
superior e até mesmo no ensino técnico. Além do desinteresse inclui-se aqui a distância
e o custo que este nível de ensino apresenta. No entanto, é preciso reconhecer que
temos melhorado e nos últimos anos com a melhoria da renda e de transporte oferecido
pela prefeitura o número de jovens que estudam ou em cursos técnicos ou superiores
tem crescido ano a ano. O desafio é o poder público dar conta da demanda, que é
crescente, motivando os jovens a procurarem o ensino superior.
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6.3.

RESPEITO A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

Tornar realidade que as escolas se tornem instituições abertas incondicionalmente a
todos os alunos e, portanto, inclusivas, é um grande desafio, pois não basta somente que
as crianças estejam na escola, elas precisam ser respeitadas em suas singularidades.
Para que a escola seja inclusiva é necessário que se torne ambientes de convivência e
de aprendizagem pensados a partir da ideia de uma formação integral do aluno e de um
ensino participativo, solidário e acolhedor, independente das condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais e linguísticas de cada criança/jovem e adolescente.
(Mantoan, 2003, pag. 8 e 9).
Para vencer estes desafios temos, nos últimos anos, oferecido cursos de formação
continuada, estudos, avaliações com especialistas da área da saúde e pedagógica, além
de ter melhorado o atendimento dentro das nossas possibilidades. Ainda temos
dificuldades e precisamos regulamentar todas estas questões.

6.4.

ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO

A escolaridade média da população brasileira de 18 a 29 anos, de acordo com o
Censo Populacional de 2010 (IBGE) é de 9,8 anos. Não possuímos estatística de Águas
Mornas mais acreditamos que não seja diferente.
Diante disso precisamos reforçar ações que garantam a permanência das crianças e
jovens na escola como a ampliação do número de vagas na educação infantil,
incentivando a matrícula e permanência no ensino superior e dando continuidade a
políticas e oferecendo programas de capacitação dos profissionais da educação que
valorizem a inclusão e o transporte escolar gratuito.

6.5.
FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
São profissionais da educação escolar básica, segundo a Lei 9394/96, Art. 61 são: I Os/as professores/as habilitados em nível médio ou superior para a docência na
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II - Trabalhadores em educação
portadores de diploma de pedagogia e suas ênfases e/ou habilitações (administração,
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planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional) ou com títulos de
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III - Trabalhadores em educação, portadores
de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. É da
responsabilidade dos Municípios, em regime de colaboração, promover a formação
inicial e continuada dos profissionais do magistério, bem como adotar mecanismos que
facilitem o acesso e a permanências nos cursos de formação em nível superior (art.62). é
importante, ainda destacar, de forma articulada a outras Metas relacionadas à qualidade
da educação e a gestão democrática da escola, a garantia de formação inicial e
continuada, bem como elaboração de planos de carreira a todos os trabalhadores em
educação do apoio, a saber, merendeiras, auxiliares administrativos e outros
compreendendo que fazem parte da equipe da escola. O município de Águas Mornas
alcança índices importantes de qualificação dos profissionais da educação,
principalmente na Educação Infantil e Series Iniciais, onde somente um professor não
possui nível superior e a grande maioria possui especialização. A maior dificuldade na
formação é encontrada na rede estadual, principalmente nas séries iniciais e ensino
médio.
Diante dos dados precisamos manter ações que valorizem os profissionais da
educação oferecendo formação continuada, contratando professores através de
concurso e de preferencia com dedicação exclusiva, garantindo estrutura de trabalho,
mantendo relação aluno X professor que permita trabalho de qualidade.

6.6.

GESTAO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO

A gestão democrática da educação está intimamente relacionada à consolidação dos
processos democráticos da gestão do país. Neste sentido, a escola e os sistemas
educacionais têm papel importante na construção de modelos de gestão democrática.
Princípio garantido pelo artigo 206 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394/1996), a gestão democrática
aponta possibilidades para o estabelecimento de mecanismos que garantam a
participação de professores, funcionários, estudantes e demais representantes da
comunidade educacional nos processos de análise, discussão, elaboração e
implementação de projetos políticos pedagógicos das unidades escolares, bem como dos
respectivos planos de educação.
Essa participação pode ser realizada de forma direta e também através das
instituições constituídas como os Conselhos de Educação, Conselho de Alimentação
Escolar e Conselho do FUNDEB. Cabe as escolas e a Secretaria de Educação incentivar e
mostrar a importância da participação.
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6.7.

INVESTIMENTO PÚBLICO E REGIME DE COLABORAÇÃO

Para o cumprimento das metas educacionais expressas no Plano Nacional de
Educação e no Plano Municipal de Educação faz-se necessário o aumento de recursos. O
financiamento da educação deverá ser direcionado para a Educação Básica (FUNDEB),
devendo atender desde a educação infantil, fundamental, médio e o Ensino Superior.
Águas Mornas aplica sistematicamente mais que o mínimo exigido em educação. No
entanto para dar passos mais firmes em direção a uma educação de qualidade precisa da
colaboração entre o Município, o Estado e a União, assegurando o atendimento às
necessidades educacionais da toda a população, garantindo a inclusão das diversidades
culturais e atendimento às necessidades especiais.
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7. LEI DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LEI Nº 878/2015
APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
ÁGUAS MORNAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO FRANCISCO GARCIA, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas
atribuições, legais faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com vigência no período
de junho de 2015 a junho de 2024, com vistas ao cumprimento da Emenda
Constitucional nº 59/2009, do disposto no art. 214 da Constituição Federal e da Lei nº
13.005, de 25 de Junho de 2014.
Art. 2° São diretrizes do PME:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e
éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município;
VIII - 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;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
Art. 3° As metas do PME estão definidas no Anexo – parte integrante desta Lei –,
foram elaboradas observando a Proposta Educacional do Município de Águas Mornas e
serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior
definido para metas e estratégias específicas.
Art. 4° As metas previstas no Anexo Único desta Lei deverão ter como referência a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o Censo Demográfico e os Censos
Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados, e outras fontes oficiais do
município, disponíveis na data da publicação desta Lei.
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Art. 5° O Plano Municipal de Educação foi elaborado com participação de
representantes da sociedade civil e governamental, sob a Coordenação da Comissão do
Plano Municipal de Educação.
Art. 6º Compete a Comissão Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de
Educação de Águas Mornas realizar o acompanhamento e a avaliação anual da execução
do Plano.
Art. 7° O Município deverá implementar as estratégias do PME, desde que, em seus
respectivos âmbitos de competência, a União e o Estado de Santa Catarina efetuem os
repasses e transferências legais, contratuais e de convênio, dos recursos financeiros
necessários para o alcance das metas.
Parágrafo único as metas e estratégias definidas no PME não impedem a adoção de
medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a
cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos
nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.
Art. 8º O Município deverá elaborar e aprovar lei específica, disciplinando a gestão
democrática da educação pública, no prazo de 3 (três) anos contado da publicação desta
Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade.
Art. 9º As dotações orçamentárias necessárias à implementação das diretrizes, metas
e estratégias deste PME, deverão ser consignadas no Plano Plurianual, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Município.
Parágrafo único As dotações orçamentárias deverão considerar as transferências de
recursos decorrentes de transferências legais, contratuais e de convênio, mantidos com
a União e o Estado de Santa Catarina.
Art. 10 O Município destinará à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em
acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, além
de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural com a finalidade
de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI, do caput, do art. 214 da
Constituição Federal.

Art. 11 Até o final do primeiro semestre do ano de 2024, último ano de vigência do
PME, o Poder Executivo encaminhará a Câmara de Vereadores, sem prejuízo das
prerrogativas deste Poder, Projeto de Lei referente ao Plano Municipal de Educação a
vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias
para o próximo decênio.
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Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Águas Mornas, 30 de junho de 2015.

Pedro Francisco Garcia
Prefeito Municipal

Mário Fernandes
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Registrada e publicada a presente Lei aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quinze.
Toni Jochem
Secretário de Administração e Finanças
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8. METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 04
(quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 100% (cem por cento) da demanda das crianças de até 03 (três)
anos até o final da vigência deste Plano.
ESTRATÉGIAS
1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, metas de expansão das
respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade,
considerando as peculiaridades locais, inclusive para financiamento e aquisição de
terreno.
1.2 Garantir que, ao final da vigência deste Plano, seja inferior a 10% (dez por cento) a
diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três)
anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de
renda familiar per capita mais baixa.
1.3 Realizar, periodicamente, levantamento da demanda por creche para a população de até
3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda
manifesta;
1.4 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para
definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches;
1.5 Manter e ampliar, em regime de colaboração com a União e o Estado, programa de
compra de terreno, construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de
educação infantil, respeitando, inclusive, as normas de acessibilidade.
1.6 Adotar a avaliação da educação infantil articulada entre os setores da educação, a ser
realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de
aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes.
1.7 Ampliar a oferta de matrículas gratuitas em creches, com a expansão da oferta na rede
pública até o final da vigência do plano.
1.8 Promover a formação continuada dos(as) profissionais da educação infantil.
1.9 Acompanhar as discussões sobre currículos e propostas pedagógicas que incorporem os
avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias
educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
1.10
Fomentar o atendimento às populações do campo e de assentamentos na educação
infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição
territorial da oferta, evitando, sempre que possível, a nucleação de escolas e o
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deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades,
garantindo consulta prévia e informada.
1.11
Priorizar o acesso à educação infantil e apoiar a oferta do atendimento educacional
especializado complementar e suplementar aos estudantes público da Educação Especial
nessa etapa da educação básica;
1.12
Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com
foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;
1.13
Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares,
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos
que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar
seguinte, visando ao ingresso do(a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino
fundamental;
1.14
Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das
crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de
transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância;
1.15
Promover em colaboração com Estado a busca ativa de crianças em idade
correspondente à educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação
às crianças de até 3 (três) anos;
1.16
Realizar e publicar com a colaboração da União e do Estado, a cada ano,
levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas,
como forma de planejar e verificar o atendimento.
1.17
Estimular o acesso à educação infantil, de acordo com o espaço físico da instituição,
para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
1.18
Implementar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade étnica, de
gênero e sociocultural, tais como: brinquedoteca, ludoteca, biblioteca infantil e parque
infantil.
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Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6
(seis) a 14 (quatorze) anos de idade 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 Plano.
ESTRATÉGIAS:
2.1 Pactuar com a União e o Estado no âmbito da instância permanente de que trata o § 5º
do Artigo 7º, da Lei no 13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do
ensino fundamental.
2.2 Fortalecer, em regime de colaboração com o Estado, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso, permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários
de programas de transferência de renda, bem como o controle das situações de
discriminação, preconceito e violência na escola, visando ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso escolar dos estudantes, em colaboração com as
famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância,
adolescência e juventude.
2.3 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, o acompanhamento e o
monitoramento de acesso e permanência na escola, em parceria com as áreas de saúde e
assistência social.
2.4 Adotar tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, à organização do
tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando
as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das comunidades de
assentamento.
2.5 Disciplinar, em regime de colaboração com o Estado, a organização flexível do trabalho
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a
identidade cultural e as condições climáticas da região.
2.6 Promover o relacionamento das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos estudantes dentro
e fora dos espaços escolares, assegurando, ainda, que as escolas se tornem polos de
criação e difusão cultural.
2.7 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias.
2.8 Expandir, em regime de colaboração com a União e o Estado, o atendimento específico às
populações do campo, dos assentamentos e das comunidades tradicionais garantindo o
acesso, permanência, conclusão, bem como a formação de profissionais para atuação
junto a essas populações.
2.9 Desenvolver, em regime de colaboração com o Estado, formas alternativas de oferta do
ensino fundamental, garantindo a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que
se dedicam a atividades de caráter itinerante.
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2.10
Oferecer, em regime de colaboração com o Estado, atividades extracurriculares aos
estudantes de incentivo e de estímulo a habilidades, promovendo, inclusive, certames e
concursos no âmbito municipal.
2.11
Promover, em regime de colaboração com o Estado, atividades de desenvolvimento
e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligando-as a um plano de
disseminação do desporto educacional.
2.12
Efetivar, com as áreas de saúde, ação social e cidadania, rede de apoio ao sistema
municipal de ensino para atender o público da educação especial.
2.13
Garantir em regime de colaboração com a União e com o Estado o acesso e
permanência dos estudantes na educação pública, viabilizando transporte escolar
acessível com segurança, material escolar, laboratórios didáticos e biblioteca
informatizada com acervo atualizado, visando a inclusão das diferentes etnias.
2.14
Garantir em regime de colaboração com a União e o estado a oferta da alimentação
escolar, com segurança alimentar e nutricional, preferencialmente com produtos da
região.
2.15
Adotar as tecnologias educacionais inovadoras das práticas pedagógicas que
assegurem a alfabetização, a partir de realidades linguísticas diferenciadas em
comunidades bilíngues ou multilíngues, favorecendo a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos estudantes, segundo as diversas abordagens metodológicas.
2.16
Assegurar, em regime de colaboração com a União e o Estado, a renovação,
manutenção e criação das bibliotecas, inclusive a biblioteca virtual com equipamentos,
espaços, acervos bibliográficos, como condição para a melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
2.17
Criar, em regime de colaboração com o Estado, naquilo que couber, mecanismos que
garantam a organização pedagógica, o currículo e as práticas pedagógicas de qualidade
para todos os alunos.
2.18
Estabelecer, na Rede Municipal de Ensino, programas educacionais que,
efetivamente, promovam a correção das distorções idade/série com qualidade,
promovendo ao educando condições de inserção e acompanhamento nas séries
posteriores.
2.19
Definir e garantir padrões de qualidade, em regime de colaboração com os sistemas
de ensino, dando igualdade de condições para acesso e permanência no ensino
fundamental.
2.20
Elaborar e garantir a implementação da Proposta Curricular do município de maneira
a assegurar a formação básica comum respeitando os valores culturais e artísticos nas
diferentes etapas e modalidades da educação.
2.21
Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares da Rede
Municipal de Ensino, com adaptação dos meios físicos e capacitação dos recursos
humanos em regime de colaboração com a União e o Estado para assegurar o
desenvolvimento do potencial cognitivo, emocional e social.
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Meta 3: Apoiar, a universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a
taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90% (noventa por cento).

ESTRATÉGIAS
3.1 Apoiar a institucionalização da política e do programa estadual para o ensino médio
articulado aos programas nacionais.
3.2 Apoiar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação
profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das
comunidades de assentamento e das pessoas público da educação especial.
3.3 Contribuir com acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda,
bem como dos sujeitos em situações de discriminação, preconceito e violência, práticas
irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, buscando a
colaboração com as famílias, de forma intersetorial.
3.4 Apoiar a busca da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, de
forma intersetorial com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência
e à juventude.
3.5 Apoiar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo, de
jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, visando à
qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com
defasagem no fluxo escolar.
3.6 Apoiar a oferta de ensino médio preferencialmente no turno diurno, bem como a
distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a
demanda, de acordo com as necessidades específicas dos estudantes.
3.7 Apoiar formas alternativas de oferta do ensino médio, garantindo a qualidade, para
atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante.
3.8 Apoiar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou por quaisquer
formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas à exclusão.
3.9 Apoiar a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas.
3.10
Apoiar a celebração de convênios entre empresas e escolas de educação básica,
profissional e tecnológica para oportunizar estágio, possibilitando o acesso ao mundo do
trabalho.
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Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com
deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade 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 e serviços especializados,
públicos ou conveniados, nos termos do Art. 208, inciso III, da Constituição Federal, do Art. 163 da
Constituição Estadual e do Art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de emenda constitucional, e
promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, e nos termos do Art. 8º do Decreto nº 7.611/2011, que
dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências,
até o ultimo dia de vigência desse Plano.

ESTRATÉGIAS
4.1 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação
de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o
atendimento educacional especializado.
4.2 Contribuir na contabilização, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que
recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem
prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o Poder Público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n°
11.494/2007.
4.3 Priorizar, no prazo de vigência deste Plano, o atendimento escolar à demanda manifesta
pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade com deficiência, transtorno
do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e
altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394/1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
4.4 Garantir em regime de colaboração com a União e o Estado o atendimento educacional
especializado em salas de recursos multifuncionais, preferencialmente em escolas da
rede regular de ensino ou em instituições especializadas, públicas ou conveniadas, nas
formas complementar ou suplementar, a todos os estudantes com deficiência, transtorno
do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e
altas habilidades ou superdotação, matriculados em escolas de educação básica,
conforme necessidade identificada por meio de avaliação.
4.5 Apoiar no município a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e
assessoria, articulados com instituições acadêmicas, conveniados com a Fundação
Catarinense de Educação Especial (FCEE) e integrados por profissionais das áreas de
saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores
da educação básica com estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista,
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transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou
superdotação.
4.6 Manter e ampliar, em regime de colaboração com a União e o Estado, programas
suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o
acesso e a permanência dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou
superdotação, por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível,
da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, da
alimentação escolar adequada a necessidade do estudante, garantindo a segurança
alimentar e nutricional, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino, a identificação dos estudantes com altas habilidades ou
superdotação.
4.7 Garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado, a oferta de educação
bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e na modalidade
escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos estudantes surdos e com
deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas inclusivas, nos termos
do Art. 22 do Decreto nº 5.626/2005, e dos Arts. 24 e 30, da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille para cegos e surdocegos.
4.8 Fortalecer, em regime de colaboração com o Estado, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, bem
como da permanência e do desenvolvimento escolar dos estudantes com deficiência,
transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação beneficiários de
programas de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de
discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.
4.9 Apoiar a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência
social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver
modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar na educação
de jovens e adultos das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou
superdotação com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a
assegurar a atenção integral ao longo da vida.
4.10
Apoiar, em regime de colaboração com o Estado, a ampliação das equipes de
profissionais da educação para atender à demanda do processo de escolarização dos
estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, garantindo a
oferta de professores do atendimento educacional especializado, segundo professor de
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turma, cuidadores, professores de áreas específicas, tradutores e intérpretes de Libras,
guias-intérpretes para surdocegos, professores de Libras e professores bilíngues.
4.11
Utilizar os indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o
funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento educacional
a estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação.
4.12
Promover parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Fundação
Catarinense de Educação Especial, junto aos órgãos de pesquisa, demografia e estatística
competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com
deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17
(dezessete)anos.
4.13
Promover parcerias com instituições especializadas, conveniadas com o poder
público, visando à ampliação da oferta de formação continuada e a produção de material
didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso,
participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro
autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino.
4.14
Garantir em parceria com o Estado que as escolas de educação básica promovam
espaços para participação das famílias na elaboração do projeto político pedagógico na
perspectiva da educação inclusiva.
4.15
Utilizar os materiais pedagógicos adaptados à educação inclusiva nas bibliotecas da
educação básica.
4.16
Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e
suplementar à escolarização de estudantes da educação especial, matriculados na rede
pública de ensino, a oferta da educação bilíngue libras/língua portuguesa em contextos
educacionais inclusivos e garantia da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações,
informações, nos materiais didáticos e nos transportes.
4.17
Utilizar recursos de tecnologia assistiva, serviços de acessibilidade e proporcionar
formação continuada de professores, para o atendimento educacional especializado
complementar nas escolas.
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Meta 5: Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8
(oito) anos de idade no ensino fundamental.
ESTRATÉGIAS
5.1 Estruturar, em regime de colaboração com o Estado, os processos pedagógicos de
alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as
estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos(as)
professores(as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças;
5.2 Adotar, em regime de colaboração com o Estado, política de alfabetização que garanta a
permanência dos professores alfabetizadores para os três primeiros anos do ensino
fundamental.
5.3 Utilizar instrumentos de avaliação periódicos e específicos para aferir a alfabetização das
crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a criarem os respectivos
instrumentos de avaliação e monitoramento.
5.4 Utilizar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, asseguradas a
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos
resultados, devendo ser disponibilizados, preferencialmente, como recursos educacionais
abertos.
5.5 Utilizar tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a
alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes,
consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.6 Desenvolver em parceria com a União e o Estado a formação inicial e continuada de
professores para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre
programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de
professores para a alfabetização.
5.7 Promover, em consonância com as Diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a
formação de leitores e a capacitação de professores, auxiliares de bibliotecários e agentes
da comunidade para atuarem como mediadores da leitura.
5.8 Fomentar programas de incentivo à leitura.
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Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
das escolas da rede municipal, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos(as) alunos(as) da educação básica, até o final da vigência do Plano.
ESTRATÉGIAS
6.1 ) Promover, com o apoio da União e do Estado, a oferta de educação básica pública em
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual
ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação
progressiva da jornada de professores em uma única escola.
6.2 ) Instituir, em regime de colaboração com a União e o Estado, programa para aquisição
de terreno, construção e/ou adequação de escolas com padrão arquitetônico e de
mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em
comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social.
6.3 ) Aderir, em regime de colaboração com a União e o Estado, ao programa nacional de
ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais,
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios cobertos, depósitos adequados para
armazenar gêneros alimentícios, banheiros e outros equipamentos, produção de
material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo
integral, bem como recursos para aquisição de terreno.
6.4 ) Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas,
praças, parques, museus, teatros, cinemas, planetários e zoológico.
6.5 ) Estimular a oferta de atividades para a ampliação da jornada escolar dos estudantes
matriculados nas escolas de educação básica da rede pública, por parte das entidades
privadas de serviço social, vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em
articulação com a rede pública de ensino.
6.6 ) Atender às escolas do campo, de comunidades de assentamento, dos povos nômades
e de comunidades tradicionais, com oferta de educação em tempo integral baseada em
consulta prévia, considerando-se as peculiaridades locais.
6.7 ) Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4
(quatro) a 17 (dezessete) anos idade, assegurando atendimento educacional
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas, bem como
profissionais habilitados.
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6.8 ) Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas, culturais e ações de educação nutricional.
6.9 ) Assegurar, em regime de colaboração com a União e o Estado, alimentação escolar que
contemple a necessidade nutricional diária dos estudantes que permanecem na escola
em tempo integral, conforme legislação específica.
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Meta 7: Fomentar, em colaboração com a União e o Estado, 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 no IDEB:
IDEB DO MUNICÍPIO DAS REDES ESTADUAL
E MUNICIPAL - 4ª SÉRIE / 5º ANO

MUNICÍPIO/REDE
Águas Mornas
Rede Estadual
Rede Municipal

2015
6.7
6.7
6.2

METAS PROJETADAS
2017
2019
6.9
7.1
6.9
7.1
6.4
6.7

2021
7.3
7.3
6.9

ESTRATÉGIAS
7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação Inter federativa, diretrizes pedagógicas
para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do ensino
fundamental e médio, respeitando-se a diversidade local.
7.2 Assegurar em regime de colaboração com o Estado que:
a) No quinto ano de vigência deste Plano, pelo menos, 70% (setenta por cento) dos
estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o
nível desejável;
b) No último ano de vigência deste Plano, todos os estudantes do ensino fundamental
e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação
aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo,
e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável.
7.3 Instituir, em colaboração entre a União e o Estado, um conjunto de indicadores de
avaliação institucional com base no perfil do estudante e dos profissionais da educação,
nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas
características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as
especificidades das modalidades de ensino.
7.4 Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio
da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem
fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria
contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da
educação e o aprimoramento da gestão democrática.
7.5 Formalizar e executar os planos de ações articuladas 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.
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7.6 Colaborar no desenvolvimento de indicadores específicos de avaliação da qualidade da
educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos.
7.7 Fomentar as discussões acerca dos resultados pedagógicos dos indicadores do sistema
nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às redes
públicas de educação básica e aos sistemas de ensino do Município, assegurando a
contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como
os de nível socioeconômico das famílias dos(as) alunos(as), e a transparência e o acesso
público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação;
7.8 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, referendar e divulgar tecnologias
educacionais para o ensino fundamental e médio e incentivar práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres
e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos
sistemas de ensino em que forem aplicadas.
7.9 Garantir transporte gratuito, por meio de convênio entre as Secretarias Municipais de
Educação e Secretaria de Estado da Educação com acessibilidade para todos os
estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória,
mediante renovação e financiamento compartilhado, com participação da União
proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e
o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local.
7.10 Participar do desenvolvimento de pesquisas de modelos alternativos de atendimento
escolar para a população do campo que considerem tanto as especificidades locais
quanto as boas práticas nacionais e internacionais.
7.11 Universalizar, em regime de colaboração com a União e o Estado 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/estudante nas
escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das
tecnologias da informação e da comunicação.
7.12 Garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação
dos recursos advindos da União e do Estado, visando à ampliação da transparência e ao
efetivo desenvolvimento da gestão democrática.
7.13 Fomentar programas e ações de atendimento ao (à) aluno(a), em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
7.14 Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica,
abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos.
7.15 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração com a União e o Estado,
programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas
públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais.
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7.16 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais, em regime de colaboração
entre União e o Estado, para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as
escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para
implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas, nas
instituições educacionais, com acesso as redes digitais de computadores, inclusive a
internet.
7.17 Ampliar e manter programas e aprofundar ações de atendimento ao estudante, em
todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
7.18 Aderir, colaborar e participar em regime de colaboração com a União e o Estado, na
elaboração dos parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a
serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas e para recursos
pedagógicos, entre outros insumos relevantes, e como instrumento para adoção de
medidas para a melhoria da qualidade do ensino.
7.19 Informatizar a gestão das escolas públicas e da secretaria de educação, bem como
manter programa de formação continuada para o pessoal técnico.
7.20 Garantir políticas de prevenção à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento
de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais e de suas
causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências
adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar
dotado de segurança para a comunidade.
7.21 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua,
assegurando os princípios da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
7.22 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afrobrasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº
10.639/2003 e nº 11.645/2008, assegurando-se a implementação das respectivas
diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de
educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a
sociedade civil.
7.23 Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações
itinerantes e de comunidades de assentamento, respeitando a articulação entre os
ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e a
preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do
modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as
práticas socioculturais, e as formas particulares de organização do tempo; a
reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação
inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação
especial.
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7.24 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas nas escolas do campo e nas
comunidades de assentamento, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais,
produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os
estudantes com deficiência.
7.25 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, com o propósito de que a educação
seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o
cumprimento das políticas públicas educacionais.
7.26 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e
nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social,
esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como
condição para a melhoria da qualidade educacional.
7.27 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da
saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de
educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.
7.28 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção,
atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos
profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.
7.29 Aderir e colaborar com a criação do sistema estadual de avaliação da educação
básica, para orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento
das informações às escolas e à sociedade.
7.30 Instituir, em articulação com a União e o Estado, programa nacional de formação de
professores e de alunos para promover e consolidar política de preservação da memória
nacional, estadual e municipal.
7.31 Estabelecer, em regime de colaboração com o Estado, políticas de acompanhamento
às escolas com relação ao desempenho no IDEB.
7.32 Orientar as políticas da rede e sistema de ensino, de forma a buscar atingir as metas
do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média
municipal, garantindo equidade da aprendizagem.
7.33 Institucionalizar programas e desenvolver metodologias para acompanhamento
pedagógico, recuperação paralela e progressão, priorizando estudantes com
rendimento escolar defasado.
7.34 Assegurar a renovação, manutenção e criação das bibliotecas com todos os materiais
e infraestrutura necessária à boa aprendizagem dos estudantes, inclusive biblioteca
virtual com equipamentos, espaços, acervos bibliográficos, bem como profissionais
especializados e capacitados para a formação de leitores.
7.35 Reconhecer as práticas culturais e sociais dos estudantes e da comunidade local,
como dimensões formadoras, articuladas à educação, nos projetos políticos-pedagógico
e no Plano de Desenvolvimento Institucional, na organização e gestão dos currículos,
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nas instâncias de participação das escolas e na produção cotidiana da cultura e do
trabalho escolar.
7.36 Apoiar práticas pedagógicas para o Ensino Médio, com abordagens interdisciplinares,
estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares com
conteúdos obrigatórios e eletivos, em dimensões como ciência, trabalho, linguagens,
tecnologia, cultura e esporte.
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Meta 8: Elevar, em regime de colaboração com a União e o Estado, a escolaridade média da
população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade, de modo a alcançar, no mínimo,
12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do
campo, de assentamentos, comunidades tradicionais e dos 25% (vinte e cinco por cento)
mais pobres, igualando a escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
ESTRATÉGIAS
8.1 Apoiar programas para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico
individualizado e para recuperação e progressão parcial, priorizando estudantes com
rendimento escolar defasado, atendendo as especificidades dos segmentos
populacionais aqui considerados.
8.2 Apoiar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais
aqui considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados
a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização
inicial.
8.3 Estimular a participação em exames de certificação e conclusão dos ensinos
fundamental e médio e garantir acesso gratuito a esses exames.
8.4 Apoiar a educação profissional por parte das entidades públicas, para os segmentos
populacionais aqui considerados.
8.5 Realizar em parceria com o Estado, de forma intersetorial, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola, específico para os segmentos populacionais
considerados nesta meta, identificando motivos de absenteísmo e colaborando 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.
8.6 Promover o envolvimento de órgãos governamentais, de forma intersetorial, na busca
ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais aqui
considerados.
8.7 Apoiar o ensino médio e EJA, integrada à formação profissional aos jovens do campo,
assegurando condições de acesso e permanência na sua própria comunidade.
8.8 Reduzir, em parceria com o Estado, as desigualdades regionais e étnico-raciais,
garantindo o acesso igualitário e a permanência na educação profissional técnica de
nível médio e superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma
da lei.
8.9 Apoiar a produção de material didático, bem como o desenvolvimento de currículos,
conteúdos e metodologias específicas para o desenvolvimento da educação da
população considerada nessa meta.
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Meta 9: Elevar, em regime de colaboração com a União e o Estado, a taxa de alfabetização
da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 98% (noventa e oito por cento)
até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa
de analfabetismo funcional.
ESTRATÉGIAS
9.1 Apoiar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos, a todos que não tiveram
acesso à educação básica na idade própria.
9.2 Apoiar a realização de diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e
médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e
adultos.
9.3 Apoiar programas de capacitação tecnológica da população de jovens e adultos,
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal.
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Meta 10: Apoiar as matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e
médio, na forma integrada à educação profissional, até ao final da vigência do Plano.
ESTRATÉGIAS
10.1

Apoiar Programa Nacional de Integração da Educação Básica à Educação Profissional
na modalidade de educação de jovens e adultos, na perspectiva da educação inclusiva.
10.2 Apoiar a expansão das matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a
articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional,
objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora.
10.3 Apoiar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional,
em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de
jovens e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do
campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de
educação a distância.
10.4 Apoiar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo
nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à
educação profissional.
10.5 Apoiar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de
jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa
com deficiência.
10.6 Apoiar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores
articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de
entidades privadas de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e de
entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação
exclusiva na modalidade.
10.7 Disponibilizar com o transporte para os estudantes da educação de jovens e adultos
integrado à educação profissional.
10.8 Apoiar políticas afirmativas para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais
no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio.
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Meta 11: Apoiar a União e o Estado, a elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior
para 55% (cinquenta e cinco por cento) e a taxa líquida para 40% (quarenta por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurada a qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, nas
instituições de ensino superior públicas e comunitárias.
DIAGNÓSTICO
NOTA.: O município não possui nenhuma instituição de ensino superior, contudo, oferece
transporte aos que desejam estudar em outros municípios da região.
11.1 Apoiar o mapeamento da demanda da educação superior pública e gratuita
prioritariamente para a formação de professores, para atender ao déficit de
profissionais em todas as áreas de conhecimento e modalidades da educação básica.
11.2 Garantir a oferta de bolsas de estudos para graduação, aos professores e
profissionais efetivos da educação básica que atuam na rede municipal de ensino.
11.3 Apoiar as ações da União e do Estado, nas políticas de inclusão e de ação afirmativa
na forma da lei, para o acesso e permanência nos cursos de graduação, de estudantes
em vulnerabilidade socioeconômica, egressos da escola pública, afrodescendentes,
comunidades tradicionais, povos do campo, de assentamentos e para pessoas,
público da educação especial, e outros extratos sociais historicamente excluídos.
11.4 Apoiar a União e o Estado na consolidação e ampliação de programas e ações de
incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação,
em âmbito nacional e internacional.
11.5 Apoiar a União e o Estado, na expansão e a descentralização da oferta de educação
superior pública e gratuita, atendendo a todas as regiões do Estado, considerando as
especificidades das populações do campo e comunidades de assentamento.
11.6 Apoiar a União e o Estado, na consolidação de processos seletivos (nacional, estadual
e municipal) para acesso à educação superior como forma de superar exames
vestibulares isolados.
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Meta 12: Garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado, no prazo de um ano
de vigência deste Plano, política de formação inicial e continuada, com vistas à valorização
dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica e
suas modalidades possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam, bem como a oportunização, pelo
poder público, de periódica participação em cursos de formação continuada.
ESTRATÉGIAS
12.1 Promover, em regime de cooperação com a União, o Estado, ações conjuntas a fim
de organizar a oferta de cursos de formação inicial diante do diagnóstico das
necessidades de formação dos profissionais da educação, envolvendo as instituições
públicas de nível superior, sincronizando a oferta e a demanda de formação de
profissionais da Educação.
12.2 Apoiar o acesso e permanência de estudantes matriculados em cursos de graduação,
a fim de aprimorar a formação dos profissionais para atuarem no magistério da
Educação Básica de acordo com a necessidade por área de conhecimento.
12.3 Utilizar a plataforma eletrônica instituída pelo Estado, com dados de formação de
todos os professores da rede pública, para organizar a demanda/oferta de matrículas
em cursos de formação inicial e continuada dos profissionais da educação em Santa
Catarina.
12.4 Apoiar programas específicos de formação, das licenciaturas, para profissionais que
atuam nas escolas do campo, comunidades de assentamento, educação especial e
extratos historicamente excluídos.
12.5 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível
médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de
articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica, em
sintonia com as recomendações legais e as diretrizes curriculares nacionais.
12.6 Apoiar programas de formação superior para docentes não habilitados na área de
atuação em efetivo exercício nas redes públicas.
12.7 Assegurar a todos os profissionais da educação básica formação continuada em
serviços, em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos respectivos sistemas de ensino.
12.8 Estimular a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior
destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos profissionais da
educação de outros segmentos que não os do Magistério.
12.9 Regulamentar política de formação continuada prevista para o município.
12.10 Garantir oferta de formação continuada a todos os profissionais da educação básica,
fundamentada numa concepção político-pedagógico que assegure a articulação teórica
e prática, a pesquisa e a extensão.
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12.11 Estimular a produção de material didático, a criação de metodologias específicas e a
elaboração de instrumentos de avaliação.
12.12 ) Instituir forma de registro e divulgação de projetos desenvolvidos nas escolas com o
objetivo de valorizar as produções do profissional.
12.13 Fomentar as políticas e programas de formação continuada dos profissionais da
educação, sobre gênero, diversidade e orientação sexual, para a promoção dos direitos
sociais.
12.14 Ampliar o uso das tecnologias e conteúdos multimidiáticos para todos os atores
envolvidos no processo educativo, garantindo formação específica para esse fim.
12.15 Apoiar a expansão dos programas de composição de acervo de obras didáticas,
paradidáticas, literárias, dicionários, obras e materiais produzidos em Libras e em
Braille, e ainda, programas específicos de acesso a bens culturais, favorecendo a
construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação para os
profissionais da educação básica.
12.16 Utilizar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos profissionais da educação
básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos
suplementares, inclusive aqueles com formato acessível.
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Meta 13: Formar 75% (setenta e cinco por cento) dos professores da educação básica em
nível de pós-graduação até o último ano de vigência deste Plano, e garantir a todos os
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino.
ESTRATÉGIAS
13.1 Realizar, em regime de colaboração com a União e o Estado, o planejamento
estratégico para o dimensionamento da demanda por formação em cursos de pósgraduação, para fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de
educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do
Município.
13.2 Garantir a distribuição dos acervos disponibilizados pelo MEC 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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Meta 14: Valorizar os(as) profissionais do magistério da rede municipal de educação básica
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final da vigência deste PME, garantindo a revisão anual do
Plano de Carreira do Magistério de Águas Mornas.
ESTRATÉGIAS
14.1 Participar do fórum permanente constituído pelo Ministério da Educação, com
representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor
do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
14.2 Aplicar a assistência financeira específica da União aos entes federados para
implementação de políticas de valorização dos(as) profissionais do magistério, em
particular o piso salarial nacional profissional.
14.3 Atualizar o plano de carreira para os profissionais da educação, tendo como
referência o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em lei federal, nos termos do
Inciso VIII, do Art. 206, da Constituição Federal.
14.4 Proporcionar condições de trabalho, valorização dos profissionais da educação e
concretização das políticas de formação, como forma de garantia da qualidade na
educação.
14.5 Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro
ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais do magistério e 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento
efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados.
14.6 Assegurar a realização periódica de concurso público para provimento de vagas,
comprovadamente, excedentes e permanentes.
14.7 Implantar, através de Legislação própria, na rede municipal de educação,
acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de
profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base nos programas de
acompanhamento, por meio de avaliação documentada, a decisão pela efetivação
após o estágio probatório e oferecer, durante este período, curso de aprofundamento
de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a
serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina.
14.8 Aderir a prova nacional de concurso público de admissão de profissionais do
magistério da educação básica pública, realizada pelo Ministério da Educação.
14.9 Realizar em parceria com o Ministério da Educação o censo dos (as) profissionais da
educação básica de outros segmentos que não os do magistério, conforme orientações
do Ministério da Educação.
14.10 Aplicar o repasse de transferências federais e estaduais voluntárias, na área de
educação.
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14.11 Garantir a atualização e o cumprimento de todas as diretrizes do Estatuto dos
Servidores Municipais.
14.12 Garantir o cumprimento da legislação nacional quanto à jornada de trabalho dos
profissionais do magistério da rede pública de ensino.
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Meta 15: Garantir em legislação específica, aprovada no âmbito do Município, condições
para a efetivação da gestão democrática, na educação básica que evidencie o compromisso
com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do Sistema Municipal
de Ensino, no prazo de 5 (cinco) anos após a aprovação deste Plano com assistência
financeira e apoio técnico da União.
ESTRATÉGIAS
15.1 Aderir aos programas de transferências da União e do Estado, na área da educação,
respeitando a legislação nacional, considerando, conjuntamente, para a nomeação dos
diretores de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a
participação da comunidade escolar.
15.2 Participar, em regime de colaboração com a União e o Estado, dos programas de
apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e
controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos
regionais e de outros e aos(às) representantes educacionais em demais conselhos de
acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos
financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à
rede escolar e capacitação com vistas ao bom desempenho de suas funções;
15.3 Implantar e participar dos fóruns permanentes de Educação estadual, regionais e/ou
Nacional existentes.
15.4 Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento
de 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.
15.5 Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos
municipais 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;
15.6 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus
familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos
de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na
avaliação de docentes e gestores escolares;
15.7 Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira
nos estabelecimentos de ensino;
15.8 Participar, em regime de colaboração, de programas de formação continuada para
gestores das escolas públicas.
15.9 Estabelecer diretrizes para a gestão democrática da educação, no prazo de cinco
anos, contado da aprovação deste Plano e assegurar condições para sua
implementação.
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15.10 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o
controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação,
especialmente a realização de audiências públicas e a criação de portais eletrônicos de
transparência.
15.11 Consolidar e fortalecer os conselhos municipais de educação como órgãos
autônomos, plurais (constituído de forma paritária, com ampla representação social) e
com funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras.
15.12 Aperfeiçoar a ação do Conselho Escolar ou órgãos equivalentes, com base nos
princípios democráticos, mediante: realização de Seminário anual para Conselho
Escolar articulado com Associação de Pais e Professores (APPs) e organizações afins;
realização de cursos para pais, professores, funcionários e estudantes; e, fomento à
integração entre os Conselhos Escolares em nível municipal.
15.13 Instituir comissão de acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR), para
monitorar e dar visibilidade às ações planejadas em suas respectivas esferas.
15.14 Aprimorar os mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação dos gastos
com educação pela sociedade, pelos Conselhos Escolares e Associação de Pais e
Professores, viabilizando ou promovendo ampla divulgação do orçamento público,
efetiva transparência nas rubricas orçamentárias e o estabelecimento de ações de
controle e articulação entre os órgãos responsáveis.
15.15 Adotar avaliação institucional com a participação efetiva da comunidade escolar
incorporando os resultados no Plano de Desenvolvimento da Escola, no Projeto Político
Pedagógico e no Plano de Gestão.
15.16 Utilizar os veículos de comunicação de massa objetivando a participação da
sociedade na definição das prioridades educacionais e na divulgação das experiências
emancipadoras de participação, em âmbito municipal.
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Meta 16: Ampliar o investimento público em educação pública, em regime de colaboração
com a União, Estado e Município, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por
cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e,
no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final da vigência do Plano, com
vinculação de outras fontes de recursos.

ESTRATÉGIAS
16.1 Assegurar a correta aplicação dos recursos destinados ao financiamento da Educação
na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, criando mecanismo de acompanhamento
dos investimentos e Custo Aluno Qualidade (CAQ); observando-se as políticas de
colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do Art. 60, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e do § 1º, do Art. 75, da Lei nº 9.394/1996, que
tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com
vistas a atender suas demandas educacionais.
16.2 Cooperar, com a União no aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos de
acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário-educação.
16.3 Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a
parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta
prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal.
16.4 Fortalecer os Conselhos de Acompanhamento e Fiscalização dos recursos da
educação, garantindo o controle social e transparência na utilização dos recursos
públicos aplicados na educação, conforme Lei Complementar n º 101/2000, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009.
16.5 Desenvolver, com apoio da contabilidade da prefeitura Municipal, estudos e
acompanhamento regular dos investimentos e custos por estudante da educação,
em todos os níveis, etapas e modalidades.
16.6 Observar no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PME, o Custo Aluno-Qualidade
inicial – CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação
educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado
até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade – CAQ.
16.7 Receber e aplicar a complementação de recursos financeiros oriundos da União, caso
não consiga atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ.
16.8 Acompanhar a elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, a ser amplamente
discutida com os diversos setores da sociedade, com os gestores da educação e com a
comunidade educacional, sendo agente de implementação.
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16.9 Apoiar e defender a prorrogação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com aperfeiçoamentos
que aprofundem o regime de colaboração e a participação financeira da União para
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do
ensino, nos termos do Art. 211, da Constituição Federal.
16.10 Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao
longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a
vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de
ensino, a serem pactuados na instância prevista no Art. 7º, da Lei nº 13.005/2014.
16.11 Estabelecer, garantir e efetivar a articulação entre as metas deste Plano e demais
instrumentos orçamentários: PPA, LDO e LOA, em todos os níveis, etapas e modalidades
de ensino.
16.12 Fortalecer os conselhos de acompanhamento e fiscalização dos recursos da
educação.
16.13 Garantir a aplicação dos recursos financeiros que devem ser destinados à melhoria
da qualidade e gratuidade do ensino, na formação e valorização do magistério, na
organização escolar, prioritariamente, em escolas públicas.
16.14 Garantir recursos para à manutenção, reforma, aquisição de terreno e construção de
escolas públicas com infraestrutura adequada às etapas e modalidades de ensino.
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9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
O Plano Municipal de Educação de Águas Mornas – PME, elaborado para o Decênio
2015 – 2024, representa o instrumento norteador da educação municipal para o período de
10 (dez) anos, sendo necessária a previsão e o estabelecimento de mecanismos de
acompanhamento e de avaliação que possibilitem ao sistema educacional o cumprimento
das metas e estratégias estabelecidas para esse decênio.
A organização e sistematização deste PME agrega um elenco de ações estratégicas
integradas, a serem implementadas no decorrer desses anos, tendo como foco a qualidade
na Educação Básica do Município, do Estado e consequentemente do país. Assim, a partir da
implantação do PME caberá a Comissão Municipal Coordenadora para Elaboração e
Acompanhamento do PME de Águas Mornas e ao Conselho Municipal de Educação a
coordenação no âmbito do município do Acompanhamento e Avaliação da implantação e
implementação deste Plano após sua aprovação. É importante ressaltar que esta comissão e
este conselho contarão com o apoio e assessoramento técnico e financeiro da Secretaria
Municipal de Educação.
Com a aprovação do PME, serão realizadas todos os anos ações estratégicas de
acompanhamento sob a coordenação da equipe da Secretaria Municipal de Educação, tendo
em vista o monitoramento da execução do PME, mantendo, desta forma, o princípio da
participação e o exercício da democracia. Após cada avaliação serão realizadas as devidas
adequações, em tempo hábil para o cumprimento das metas e estratégias na efetivação das
políticas públicas educacionais do município.
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