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1. APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Educação é um documento que define 20 metas
educacionais para o município por um período de 10 anos. Trata-se de uma exigência prevista na
Lei Federal nº 13005, de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação. O
documento abrange não somente a educação básica na rede municipal de ensino, mas deve
estabelecer diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior no município,
dialogando com os responsáveis por esses níveis de escolarização. Deve ser elaborado em
consonância com o Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação e, ao mesmo
tempo, garantir a identidade e autonomia do município.
O Plano permite diagnosticar as reais necessidades a serem atendidas na
Educação Municipal, as prioridades na aplicação de recursos de forma a oferecer educação de
qualidade para todos, de acordo com o Plano Municipal e Nacional de Educação.
O Plano Municipal de Educação é de todos que moram no município, portanto,
todas as necessidades educacionais do cidadão devem estar presentes no Plano, o que vai muito
além das possibilidades de oferta educacional direta da Prefeitura.
Também não se trata do plano de uma administração da Prefeitura ou da
Secretaria Municipal de Educação, pois atravessa mandatos de vários prefeitos e dirigentes
municipais de educação. O trabalho pressupõe o envolvimento das três esferas de gestão (federal,
estadual e municipal) e de representações dos diversos segmentos da sociedade, mas não deixa
de conferir peso e importância ao papel dos dirigentes municipais.
O PME deve se articular aos demais instrumentos de planejamento. Os
insumos necessários para a execução dos planos de educação terão de constar nos orçamentos da
União e dos Estados para que apoiem técnica e financeiramente os municípios ao longo da
década. Na Prefeitura, instrumentos de planejamento terão de se vincular ao plano decenal de
educação: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária
Anual (LOA), Plano de Ações Articuladas (PAR), entre outros.
Para este ano de 2021, além das dificuldades referentes ao recenciamento pelo
IBGE de muitos dados que não acontece desde 2010, somasse a situação do estado de
calamidade advindo da pandemia do COVID-19 ainda persistente alterando a rotina das
Unidades Escolares, que dificultou também muitos levantamentos além de afetar outros como a
frequência de alunos, os quais estão realizando atividades presenciais e remotas em nosso
município.
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2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME:

Após a promulgação da Lei nº 2104/2015, da criação da Agenda de Trabalho e
do Estudo do Plano iniciou-se o processo de monitoramento anual onde as metas foram revistas
uma a uma através de atualização de seus indicadores de referência se utilizando da Ficha Parte
C. Esse processo é realizado pela Equipe Técnica com os dados disponíveis no IBGE e INEP
além de levantamentos de alunado da própria rede e da Rede Estadual com informações da
Diretoria Regional de Ensino de Penápolis-SP. É importante citar que os dados do IBGE não
foram atualizados como esperado, sendo a última publicação do Censo feita em 2010, alguns
relatórios do PNAD em 2015 a 2021, e as demais projeções realizadas pelo IBGE que são feitas
anualmente não são completas para todos os indicadores do PME.
Finalizada tal atualização foi elaborado o Relatório Anual de Monitoramento
das ações que foram realizadas no ano de 2017, 18, 19, 20 e 21 sendo que neste Relatório de
Avaliação serão demonstradas todas as metas e estratégias, com um breve balanço de possíveis
adequações.
A partir da elaboração dos Relatórios de Monitoramento do PME de 2020 e
2021 é feita a comparação dos mesmos e a redação deste Relatório de Avaliação bianualmente
pra as metas, indicadores e estratégias que venceram ou vencem neste período.

 ETAPA1: ORGANIZAR O TRABALHO
A organização do trabalho iniciou-se ainda na elaboração do Plano Municipal
de Educação através de um planejamento inicial dos processos necessários, culminando na
elaboração da agenda de trabalho que foi atualizada neste ano de 2021 como segue descrita
abaixo:


Agenda de trabalho

Etapas

I.

Organiz
ar o
trabalho

Ação

Responsáveis

Prazos

Observações

Conclusã
o

1. Verificar se
tem algum
órgão
responsável
pelo
monitorament
o (SME e

Secretário ou Técnico

Imediato até 24/08/16

A Lei do
Plano Nº
2104 de
18/12/2015
instituiu a
Secretaria
Municipal de

18/12/20
15
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CMEP).

II.

Educação;
Conselho
Municipal de
Educação.

2. Criar por ato
legal (Portaria)
a Comissão
Coordenadora
e a Equipe
Técnica de
Acompanhame
nto do PME
(algumas
pessoas da
SME e do
CMEP).

Secretário/Prefeito

1. 3. Atualização
de Portarias de
nomeação da
Equipe
Técnicas e
Comissão
Coordenadora

Secretário/Prefeito

Estudar2. 1. Reunião da
o Plano Comissão
Coordenadora
e Equipe
Técnica para a
releitura atenta
do Plano
2. Reunião para
compartilhame
nto dos
membros da
Comissão
Coordenadora
e da Equipe

Decreto nº
5486 de
13/04/17
(Equipe
Técnica) e
5479 de
06/04/17
(Comissão de
Coordenação
);

13/04/20
17

26/05/17

Decretos nº
5517 de
24/05/17
(Comissão
Coordenador
a) e 5518 de
24/05/17
(Equipe
Técnica)

24/05/20
17

Secretário/represent
ante da Comissão
Coordenadora.

09/06/17

Revisão e
releitura do
Plano

09/06/20
17

Representante da
Comissão
Coordenadora.

13/06/17

Socialização
e registro de
Notas
Técnicas
(Correções)

13/06/20
17 e
28/07/20
17
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Técnica
III.

Monitor
ar
continu
amente
as
metas e
estratég
ias

1. Definição de
datas e divisão
do trabalho
(atualização
dos dados do
PME).

Equipe Técnica –
Edgar Parra dos
Santos Rocha e
Jossiel Furlanetto
Collutte.

15/06/2017

-Divisões de
funções/met
as.

28/07/17

2. Coletar
dados

Membros da Equipe
Técnica

30/06/2017

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

11/10/17

3. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

01/08/2017

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

01/11/20
17

4. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

31/08/2017

Homologaçã
o

10/11/20
17

5. Definição de
datas e divisão
do trabalho
(atualização
dos dados do
PME).

Equipe Técnica –
Edgar Parra dos
Santos Rocha e
Jossiel Furlanetto
Collutte.

08/06/2018

Atualiza
Comissão de
Monitorame
nto - Decreto
nº 5931 de
18/10/2018

18/10/20
18

6. Coletar

Membros da Equipe

29/06/2018

Busca de
dados nos

02/07/20
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dados

Técnica

sistemas do
IBGE, INEP,
SEADE, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

18

7. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

01/08/2018

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

01/08/20
18

8. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

31/08/2018

Homologaçã
o

30/10/20
18

9. Coletar
dados

Membros da Equipe
Técnica

31/07/2019

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP,
SEADE, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

24/09/20
19

10. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

07/10/2019

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do

07/10/20
19
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período
11. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

10/10/2019

Homologaçã
o

10/10/20
19

12. Coletar
dados

Membros da Equipe
Técnica

31/07/2020

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP,
SEADE, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

05/10/20
20

13. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

10/11/2020

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

25/11/20
20

14. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

17/11/2020

Homologaçã
o

03/12/20
20

15. Definição
de datas e
divisão do
trabalho
(atualização
dos dados do
PME).

Equipe Técnica –
Edgar Parra dos
Santos Rocha e
Jossiel Furlanetto
Collutte.

15/02/2021

Atualiza
Comissão de
Monitorame
nto - Decreto
nº 6733 de
15/02/2021

15/02/20
21
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IV.

Avaliar
periodica
mente o
plano

16. Coletar
dados

Membros da Equipe
Técnica

01/07/2021

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP,
SEADE, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

19/07/20
21

17. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

20/09/2021

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

21/09/20
21

18. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

05/10/2021

Homologaçã
o

05/10/20
21

1. Comparar
dados com as
metas do PME.

Membros da Equipe
Técnica

Bimestralme
nte a partir
de
01/09/2017

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

10/11/20
17

2. Elaborar
relatório de
Avaliação

Membros da Equipe
Técnica

31/10/2017

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores

13/11/20
17
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das metas do
período
3. Análise e
Validação do
Relatório de
avaliação preliminar

Secretário/Comissão
Coordenadora

30/11/2017

Revisão e
socialização

16/11/20
17

4. Fazer
audiência
pública

Comissão
Coordenadora/Secre
tário

18/12/2017

Convites,
23/11/20
disponibilizaç 17
ão de
materiais, e
realização

5. Comparar
dados com as
metas do PME.

Membros da Equipe
Técnica

Bimestralme
nte a partir
de
07/10/2019

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

07/10/20
19

6. Elaborar
relatório de
Avaliação

Membros da Equipe
Técnica

24/10/2019

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

24/10/20
19

7. Análise e
Validação do
Relatório de
avaliação preliminar

Secretário/Comissão
Coordenadora

29/10/2019

Revisão e
socialização

29/10/20
19

8. Fazer
audiência

Comissão
Coordenadora/Secre

13/11/2019

Convites,
13/11/20
disponibilizaç 19
ão de
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pública

tário

materiais, e
realização

9. Comparar
dados com as
metas do PME.

Membros da Equipe
Técnica

Bimestralme
nte a partir
de
13/10/2021

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

29/10/20
21

10. Elaborar
relatório de
Avaliação

Membros da Equipe
Técnica

18/10/2021

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

29/10/20
21

11. Análise e
Validação do
Relatório de
avaliação preliminar

Secretário/Comissão
Coordenadora

29/10/2021

Revisão e
socialização

08/11/20
21

12. Fazer
audiência
pública

Comissão
Coordenadora/Secre
tário

25/11/2021

Convites,
disponibilizaç
ão de
materiais, e
realização
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3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
Meta 01 – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos
indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda manifesta até o final da
vigência deste PME.


O município de Penápolis possui uma situação administrável para esta meta, isso
no que diz respeito à educação infantil de 4 e 5 anos, pois já atende há alguns anos
uma taxa elevada de alunos. O grande gargalho se encontra na faixa etária dos 0
aos 3 anos, onde mesmo atendendo a meta para o período, ainda existe uma
grande fila de espera, que demanda de um aumento considerável de investimento
público para ampliar a oferta de vagas em novos prédios escolares de Educação
infantil e da contratação de mais Educadoras, mesmo atendendo a meta prevista
para o período.
Indicador 1A Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola.
(geral)
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

66,63%

--

65,82 %

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de Educação
de Penápolis-SP 2021

50,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR
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100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

66,63%

65,82%

50,00%
40,00%
30,00%

Indicador
2020


2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 1B
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o
atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO 2020

66,63%

--

65,82 %

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de Educação
de Penápolis-SP 2021

50,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR
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100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

66,63%

65,82%

50,00%
40,00%
30,00%

Indicador Alcançado
2020


2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
Indicador 1C
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Situação de Penápolis considerando o número de crianças de
0 a 3 anos de idade.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO 2020

66,63

--

65,82 %

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de Educação
de Penápolis-SP 2021

50,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR
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70%
65%

60%
55%

65,82%

66,63%

50%
45%
40%

Indicador Alcançado
2020


2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 1d
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Estimativa de investimentos para o atendimento de 0 a 3
anos. (Quantidade de vagas de 0 a 3 anos a serem criadas
para atender 100% da demanda manifesta atual)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO 2020

0

346
220

DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021
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400
350
300
250

346

200

220
150
100
50
0

Indicador Alcançado
2020
2021

Indicador 1A1

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a
escola.

2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

110,21%

--

105,95 %

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

100,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR
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120,00%
110,00%
100,00%
90,00%
80,00%

105,95%

110,21%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Indicador Alcançado
2020



2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
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Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o
Indicador 1B1 atendimento das crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade. (demanda oculta)
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

-10,21%

--

-5,95%

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

0%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%

-10,00%

-10,21%

-5,95%

-15,00%
-20,00%

Indicador Alcançado
2020

2021
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Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 1C1

Situação de Penápolis considerando o número de crianças de
4 e 5 anos de idade. (por rede de ensino)

2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

110,21%

--

105,95%

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

100,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

120,00%
110,00%
100,00%

105,95%

90,00%
80,00%

110,21%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Indicador Alcançado
2020

2021

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-2531 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

19

Secretaria de Educação


Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 1D1

Estimativa de investimentos para o atendimento de 4 e 5
anos. (Alunos de EMEIs atendidos nos contra turno dos CEIMs sem
receita FUNDEB)

2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

145

--

209

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021

0
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

250

200

150

209
100

145

50

0

Indicador Alcançado
2020

2021
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ESTRATÉGIAS



Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PRAZO

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

1.1.

Manter e intensificar ações, como
parte do calendário anual, para a
garantia do desenvolvimento
integral das crianças de 0 a 5 anos de
idade, através de projetos
realizados, tais como: Engatinhata,
Semana do Bebê e Semana da
Família, possibilitando a parceria
escola-família-comunidade.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

1.2.

Manter e valorizar as manifestações
artísticas e culturais das Unidades,
como parte do calendário escolar
anual, promovendo a semana de
apresentações aberta aos pais,
familiares e comunidade em geral:
Semana da Expressão Cultural.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2017

FUNDEB

SIM

1.3.

Manter levantamento da demanda
anual por creche e instituições
conveniadas para a população de 0
(zero) até 03 (três) anos, com base
integrada no âmbito municipal,
como forma de planejar a oferta e
verificar o atendimento da demanda
manifesta. Atualizar a demanda,
trimestralmente, no portal de
transparência da prefeitura, a partir
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de janeiro de 2017.

1.4.

Implantar, até o segundo ano de
vigência deste PME, avaliação
periódica da educação infantil, com
base em parâmetros nacionais de
qualidade, a fim de aferir a
infraestrutura física, o mobiliário, os
materiais didático-pedagógicos, o
quadro de pessoal, a formação dos
profissionais, as condições de
gestão, os recursos pedagógicos, a
situação de acessibilidade, entre
outros indicadores relevantes.

2019

FUNDEB

SIM

1.5.

Articular a oferta de matrículas
gratuitas em creches certificadas,
como entidades beneficentes de
Assistência Social na área de
Educação, com a expansão do
acesso à rede escolar pública, com
os atos autorizativos do Conselho
Municipal de Educação (CMEP).

2024

FUNDEB

SIM

1.6.

Incentivar, através de parcerias e
convênios com governo municipal,
estadual, federal, além de
instituições particulares, a formação
inicial dos profissionais da educação
infantil, garantindo a existência de
pelo menos 01 (um) profissional com
formação superior por turma/grupo
atendido.

2024

FUNDEB

SIM

2024

Aplicação dos 25%

SIM

1.7.

Promover a formação continuada
dos profissionais da educação
infantil através de no mínimo 3 (três)
Paradas Pedagógicas, incluídas no
Calendário Letivo anual, compostas
por palestras, oficinas e estudos
teóricos direcionados às
necessidades das profissionais da
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área.

1.8.

Garantir reuniões mensais da Equipe
Técnica da Secretaria Municipal de
Educação com os Gestores das
Unidades de Educação Infantil, bem
como reuniões de estudos
quinzenais entre os professores
coordenadores pedagógicos das
EMEI's.

2024

FUNDEB

SIM

1.9.

Garantir e orientar
acompanhamentos sistemáticos do
Coordenador Pedagógico em sala de
aula e nos Horários de Trabalho
Pedagógico Coletivo (HTPC's).

2024

FUNDEB

SIM

1.10.

Manter a garantia que os gestores
da Educação Infantil (direção e
coordenação) sejam habilitados em
Pedagogia.

2024

FUNDEB

SIM

1.11.

Fomentar o atendimento às
populações da zona rural/olarias e /
ou oriundas da comunidade
indígena, na Educação Infantil,
através do transporte das crianças,
de forma a atender às
especificidades dessas comunidades.

2024

FUNDEB/Convênios
Estado
SIM

1.12.

Priorizar o acesso à Educação Infantil
e fomentar a oferta do Atendimento
Educacional Especializado (AEE)
complementar e suplementar, às
crianças com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação,
assegurando a educação bilíngue
para os (as) surdos (as) e a
transversalidade da Educação
Especial, nessa etapa da Educação
Básica.

2024

FUNDEB

SIM
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1.13.

Garantir, em parceria com o
Conselho Municipal de Educação,
que as normas que regem a
educação infantil sejam cumpridas
pelas instituições públicas e privadas
que oferecem esse nível de ensino.

2024

FUNDEB

SIM

1.14.

Manter e fortalecer os mecanismos
de acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da
permanência das crianças na
Educação Infantil, em especial
dos(as) beneficiários(as) de
Programas de Transferência de
Renda, em colaboração com as
famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção
à infância.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

1.15.

Promover, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde
e proteção à infância, a busca ativa
para a Educação Infantil,
considerando que as crianças com
idade de 4 e 5 anos, pela Lei Federal
nº 12796/2003, deverão,
obrigatoriamente, frequentar a PréEscola a partir de 2016 e,
preservando o direito de opção da
família em relação às crianças de até
três anos.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

1.16.

Realizar e publicar, anualmente, o
levantamento da demanda
manifesta por Educação Infantil em
EMEI's (pré-escolas), como forma de
verificar, planejar e organizar o
atendimento.

2018

FUNDEB

SIM

2017

Convênios Estado

SIM

1.17.

Concluir e colocar em
funcionamento, até o final de 2016,
as duas unidades de Educação
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Infantil do Residencial Gualter
Monteiro e Residencial Gimenes.

1.18.

Ampliar, conforme previsto no item
1.19, os espaços dos CEIM's e das
EMEI's, priorizando as unidades da
periferia, estimulando o acesso das
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos
na educação de tempo integral,
conforme o estabelecido nas
Diretrizes Curriculares Nacionais.

1.19.

Construir, até o segundo ano de
vigência deste Plano, 12 salas para o
atendimento no contraturno, 1ª e 2ª
Etapas, de 311 crianças da demanda
manifesta, que atualmente são
atendidas nos CEIM's, sem a
possibilidade do cadastro no período
integral, por falta de espaço livre
disponível nas unidades.

2024

Convênios
Estado/Aplicação
dos 25%

1.20.

Garantir, a partir da vigência desta
lei, que em todas as construções,
sejam seguidos os padrões mínimos
de infraestrutura de acordo com as
normas estabelecidas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) ou pela Fundação
para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) para o
funcionamento adequado das
instituições de educação infantil
(creches e pré-escolas) públicas,
privadas e conveniadas que,
respeitando as diversidades,
assegurem o atendimento das
características das distintas faixas
etárias e das necessidades
educativas.

2017

FUNDEB

SIM

1.21.

Rever e atualizar, a cada 2 (dois)

2019

FUNDEB

NÃO

2024

Aplicação dos
25%/FUNDEB

NÃO

NÃO
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anos, o Regimento Interno dos
CEIM's e das EMEI's e as Diretrizes
Curriculares, para a organização do
trabalho pedagógico na Educação
Infantil.

1.22.

Orientar e garantir a elaboração e o
cumprimento da Proposta
Pedagógica anual de cada unidade
de educação infantil, o Plano de
Trabalho de cada professor (a) e
educador (a), bem como registros do
desenvolvimento cognitivo, social e
afetivo das crianças.

2024

FUNDEB

SIM

1.23.

Na transição para o Ensino
Fundamental, prever na Proposta
Pedagógica, formas para garantir a
continuidade no processo de
aprendizagem e desenvolvimento
das crianças, respeitando as
especificidades etárias, sem
antecipação de conteúdos que serão
trabalhados no Ensino Fundamental.

2024

FUNDEB

SIM

1.24.

Assegurar, com o apoio do Conselho
Municipal de Educação (CMEP), o
cumprimento da legislação
educacional no que se refere à
qualidade no atendimento das
especificidades da Educação Infantil
e à contratação de profissionais
devidamente habilitados, na rede
municipal e nas entidades e/ou
instituições educacionais do
município.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2024

Aplicação dos
25%/FUNDEB

SIM

1.25.

Garantir o cumprimento da Lei nº
12796/2003 que determina o
atendimento de 100% das crianças
de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, no
mínimo 04 (quatro) horas diárias
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para o turno parcial e de 07 (sete)
horas para a jornada integral da
demanda manifesta, com recursos
próprios para a ampliação dos
espaços físicos e dos repasses do
governo federal, para a contratação
dos funcionários, equipamentos,
mobiliários, material pedagógico e
manutenção.

1.26.

Garantir o máximo de 20 (vinte)
alunos por sala / professor (a), nas
1ª e 2ª Etapa, segundo os
Parâmetros Nacionais de Qualidade,
do Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, no
prazo de 03 (três) anos a partir da
aprovação desta lei.

2018

FUNDEB

NÃO

1.27.

Rever e atualizar a cada 02 (dois)
anos o estatuto do magistério e o
plano de carreira dos (as)
educadores (as) infantis, garantindo
uma jornada de trabalho de 2/3 com
crianças e 1/3 de trabalho
pedagógico, no prazo de 03 (três)
anos a partir da aprovação desta lei.

2018

FUNDEB

NÃO

1.28.

Garantir um coordenador
pedagógico em cada unidade de
EMEI Integral e nas EMEI's parciais,
formar núcleos com no máximo 04
(quatro) salas de aula. Nas unidades
de CEIM / EMEI e CEIM, um diretor e
um coordenador em cada unidade,
no prazo de 03 (três) anos a partir da
aprovação desta lei.

2018

FUNDEB

NÃO



Para a Estratégia 1.26 – Garantir 20 alunos por sala Etapa I e II – Os mesmos problemas
estão sendo verificados em relação aos anos anteriores. É importante realçar a atual
situação e as implicações das mudanças necessárias para o atendimento completo da

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-2531 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

27

Secretaria de Educação
mesma. A partir daí será feito uma avaliação mais criteriosa e depois serão apontados os
procedimentos para adequar os objetivos da meta com as possibilidades existentes. Segue
impacto para tal atendimento:
o Hoje possuímos 54 salas de Etapa I e II na Rede Municipal;
o Seriam necessários aproximadamente de 06 novas contratações de Professores;
o Seria necessária a ampliação dos espaços físicos, especificamente a
construção/ampliação/readequação de 06 novas salas de aula;
o Seria causado um impacto significativo na Folha de Pagamento da prefeitura de
Penápolis (Professor II piso inicial R$ 2.814,45 x 6 = R$ 16.886,70 + Aprox. 30%
encargos por mês);


Para a Estratégia 1.27 – Rever Estatuto das Educadoras infantis (2/3 Alunos – 1/3 estudo)
– Tal situação se agravou ainda mais desde o último relatório. É preciso demonstrar a
atual situação do número de educadores, a situação judicial de vários casos que
recorreram para conseguir o piso do magistério e as implicações das mudanças
necessárias para o atendimento completo da mesma. A partir daí será feito uma avaliação
mais criteriosa e depois serão apontados os procedimentos para adequar os objetivos da
meta com as possibilidades existentes. Segue impacto para tal atendimento:
o Hoje possuímos aproximadamente 225 educadoras infantis;
o Para atender a proporção de 2/3 com alunos e 1/3 com estudo seria necessária à
contratação de aproximadamente 80 Educadoras Infantis (pois estas também
deveriam cumprir a proporção de 2/3 com alunos e 1/3 com estudo);
o Ainda é necessária a contratação de mais Educadores Infantis para reduzir a
Demanda Reprimida que de acordo com os levantamentos deste PME esta em 318
crianças, sendo então calculados 36 Educadoras Infantis novas (26 grupos de
BI, 6 grupos de BII, 2 grupos de MI e 2 Grupo de MII);
o Seria causado um impacto muito significativo na Folha de Pagamento da
prefeitura de Penápolis (Piso Inicial Educadora II R$ 1.578,24 x 116 = R$
183.771,84 + aprox. 30% de encargos por mês);



Para a Estratégia 1.28 – Garantir 1 Coordenador Pedagógico por Unidade de Educação
infantil - Demonstramos também a atual situação e as implicações das mudanças
necessárias para o atendimento completo da mesma. A partir daí será feito uma avaliação
mais criteriosa e depois serão apontados os procedimentos para adequar os objetivos da
meta com as possibilidades existentes. Segue impacto para tal atendimento:

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-2531 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

28

Secretaria de Educação
o De acordo com as definições serão necessário contratar 18 professores para
atuarem como Coordenadores Pedagógicos nos CEIMs/EMEIs (sendo que
existem atualmente 7 Coordenadores que se dividem nas EMEIs parcial/integral,
e que existem CEIMs que não possuem Coordenadores que necessitariam de
contratação);
o Seria causado um impacto muito significativo na Folha de Pagamento da
prefeitura de Penápolis (Professor II piso inicial R$ 2.814,45 x 18 = R$ 50.660,1
+ Aprox. 30% encargos por mês);
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Meta 02 - Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 (seis) a
14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos
conclua essa etapa na idade recomendada, ate o último ano de vigência deste PME.



A nosso ver, quanto maior o índice de escolarização da população para um
município melhor seu crescimento e evolução de maneira geral. Penápolis é um
município que dispõe de escolas estaduais de qualidade com poucos ou nenhum
caso que levam a evasão escolar nessa faixa etária.

Indicador 2a
Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola.
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA
NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

101,85%

DADO 2021

Fundação SEADE - Projeção Populacional 2021
/ Secretaria Municipal de Educação de
100,83%
Penápolis - 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

100,00%

-

102,00%
101,80%
101,60%
101,40%

101,85%

101,20%
101,00%
100,80%
100,60%

100,83%

100,40%
100,20%
100,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
Indicador 2b
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de pessoas com 16 anos, que tenha pelo menos o
ensino fundamental concluído.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

64,96

-

70,60%

Estado, Região e Brasil - IBGE - 2010 /
PNE em Movimento / Não houve
atualização dos dados da população
por faixa etária por parte do IBGE.

100,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

70,60%

64,96%

20,00%
10,00%
0,00%

Indicadores Alcançados
2020


2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
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Indicador 2c
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda
população de seis a quatorze anos.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

101,85

--

100,83%

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

95,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

110,00%

105,00%

100,00%

101,85%

100,83%

95,00%

90,00%

Indicadores Alcançados
2020


2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-2531 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

32

Secretaria de Educação
Indicador 2d
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Garantir que pelo menos oitenta e cinco por cento dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até o quinto ano
de vigência deste PME, elevando esse percentual a noventa e
cinco por cento até o último ano.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

100,65%

Caderno de Dados - Informações e
Indicadores Educacionais nº 4 - FDE - 2020 /
Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis - 2020 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP / Não houve
atualização dos dados da população por faixa
etária por parte do IBGE.

94,56%

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

85,00%

DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

100,00%

95,00%

100,65%

94,56%

90,00%

85,00%

80,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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ESTRATÉGIAS



Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PRAZO

2.1.

Colaborar com a consulta pública
solicitada pelo Ministério da
Educação (MEC) e acompanhar a
proposta de direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento
para os estudantes do Ensino
Fundamental, que será encaminhada
ao Conselho Nacional de Educação
(CNE), até o segundo ano de vigência
do Plano Nacional de Educação.

2017

FUNDEB

SIM

2.2.

Atualizar a Proposta Curricular, sob a
responsabilidade dos órgãos
competentes, garantindo a
implantação dos direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento
que configurarão a base nacional
comum curricular do Ensino
Fundamental, até o segundo ano de
vigência do PME.

2017

FUNDEB

SIM

2.3.

Prever na Proposta Pedagógica (PP)
das escolas, mecanismos para o
acompanhamento individualizado
dos estudantes do Ensino
Fundamental, através do reforço
escolar e de atividades
diversificadas.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM

2.4.

Garantir a orientação educacional de
raça / etnia, origem regional ou
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nacional, orientação sexual,
deficiências, intolerância religiosa,
entre outras.

2.4.1

Instaurar, nas instituições escolares,
protocolo para registro e
encaminhamento de denúncias de
violências e discriminações de raça /
etnia, origem regional ou nacional,
orientação sexual, deficiências,
intolerância religiosa, entre outras.

2024

FUNDEB

SIM

2.5.

Garantir o direito de aprendizagem
das crianças do campo.

2024

FUNDEB

SIM

2.6.

Garantir a Educação Ambiental
como prática educativa integrada,
contínua e permanente.

2024

FUNDEB

SIM

2.7.

Garantir o calendário escolar, de
acordo com a realidade local, com o
cumprimento da carga horária e dos
dias letivos estabelecidos por Lei,
assim como da Proposta Pedagógica
da Unidade Escolar. Não havendo
necessidade de ter aula aos sábados,
desde que garantidos os 200 dias
letivos.

2024

FUNDEB

SIM

2.8.

Garantir e apoiar as condições
necessárias para a prática de
atividades culturais e esportivas nas
escolas.

2024

FUNDEB

SIM

2.9.

Promover eventos culturais,
gincanas, palestras e reuniões com a
participação de pais, mães ou
responsáveis, para que o
acompanhamento das atividades
escolares dos filhos, seja efetivo.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2024

FUNDEB

SIM

2.10.

Garantir e apoiar práticas
pedagógicas inclusivas na
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alfabetização das pessoas com
deficiência, considerando todas suas
especificidades, inclusive a
alfabetização bilíngue de pessoas
surdas.

2.11.

Desenvolver formas alternativas de
oferta do Ensino Fundamental,
garantida a qualidade, para atender
aos filhos e filhas de profissionais
que se dedicam a atividades de
caráter itinerante (circenses,
ciganos, nômades, acampados e
artistas), bem como para estudantes
que necessitam de atendimento
educacional domiciliar.

2024

FUNDEB

SIM

2.12.

Promover atividades de
desenvolvimento e estímulo a
habilidades esportivas nas escolas,
interligadas a um plano de
disseminação do desporto
educacional e de desenvolvimento
esportivo nacional.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2.13.

Garantir a manutenção e a
preservação da estrutura física, do
patrimônio material e dos
equipamentos das Unidades
Escolares.Promover eventos
culturais, gincanas, palestras e
reuniões com a participação de pais,
mães ou responsáveis, para que o
acompanhamento das atividades
escolares dos filhos, seja efetivo.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2.14.

Garantir e apoiar práticas
pedagógicas inclusivas na
alfabetização das pessoas com
deficiência, considerando todas suas
especificidades, inclusive a
alfabetização bilíngue de pessoas

2024

FUNDEB

SIM
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surdas.

2.15.

Desenvolver formas alternativas de
oferta do Ensino Fundamental,
garantida a qualidade, para atender
aos filhos e filhas de profissionais
que se dedicam a atividades de
caráter itinerante (circenses,
ciganos, nômades, acampados e
artistas), bem como para estudantes
que necessitam de atendimento
educacional domiciliar.

2024

FUNDEB

SIM

2.16.

Promover atividades de
desenvolvimento e estímulo a
habilidades esportivas nas escolas,
interligadas a um plano de
disseminação do desporto
educacional e de desenvolvimento
esportivo nacional.

2024

FUNDEB

SIM

2.17.

Garantir a manutenção e a
preservação da estrutura física, do
patrimônio material e dos
equipamentos das Unidades
Escolares.

2024

Aplicação dos 25%

SIM
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Meta 03 - Apoiar universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população de
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e a elevação, até o finai do período de vigência deste PME,
a taxa liquida de matriculas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).


A nosso ver, quanto maior o índice de escolarização da população para um
município melhor seu crescimento e evolução de maneira geral. Mesmo com um
cenário de difícil perspectiva para a juventude a meta foi atendida incluindo o
atendimento remoto durante a pandemia.

Indicador 3A
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequentam a escola.
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO 2020

70,57%

-

88,74%

Fundação SEADE - Projeção Populacional 2021
/ Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis - 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

100,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

100,00%

80,00%

88,74%

60,00%

40,00%

70,57%

20,00%

0,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 3b Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15
a 17 anos.
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO 2020

70,57%

-

88,74%

Fundação SEADE - Projeção Populacional 2021
/ Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis - 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

85,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

90,00%
80,00%

88,74%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

70,57%

30,00%
20,00%

10,00%
0,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS



ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

3.1.

Incentivar práticas pedagógicas com
abordagens interdisciplinares
estruturadas pela relação entre teoria e
prática, por meio de currículos escolares
que organizem, de maneira flexível e
diversificada, conteúdos obrigatórios,
articulados em dimensões como ciência,
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura
e esporte, garantindo-se a formação
continuada de professores.

2024

FUNDEB

SIM

3.2.

Incentivar e apoiar a relação das escolas
com as instituições culturais e
equipamentos públicos de cultura
(projetos da Secretaria Municipal de
Cultura, Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude, SOS, Vila da Infância,
bibliotecas públicas, teatro, cinema,
museus e outros).

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2024

FUNDEB

NÃO

3.3.

Apoiar a criação de mecanismos, em
parceria com o Conselho Municipal de
Educação, para o acompanhamento
individualizado dos estudantes do Ensino
Médio, como forma de apoiar e
redirecionar seus processos de
aprendizagem e corrigir o desequilíbrio
gerado pela repetência sucessiva do
estudante na escola e a duração do nível
de ensino, adotando práticas como aulas
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de reforço no turno complementar,
estudos de recuperação e progressão
parcial.

3.4.

Apoiar as políticas de prevenção à evasão
motivada por preconceito e
discriminação à orientação sexual e
étnico racial, criando rede de proteção
contra formas associadas de exclusão.

2024

FUNDEB

SIM

3.5.

Colaborar com o Estado na busca ativa da
população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos fora da escola, em
articulação com os serviços de assistência
social, saúde, proteção à adolescência e à
juventude, associações e clubes de
serviços.

2024

FUNDEB

SIM

3.6.

Auxiliar a realização de estudos dos
indicadores da demanda vinculados aos
órgãos estaduais e municipais
competentes, para redimensionar a
oferta de Ensino Médio nos turnos diurno
e noturno, 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 (as) estudantes.

2024

FUNDEB

NÃO

3.7.

Apoiar o desenvolvimento de formas
alternativas de oferta do Ensino Médio,
garantida a qualidade, para atender aos
filhos e filhas de profissionais que se
dedicam a atividades de caráter
itinerante (circenses, ciganos, nômades,
acampados e artistas).

2024

FUNDEB

SIM

3.8.

Estimular a participação dos adolescentes
nos cursos das áreas tecnológicas e
científicas.

2024

FUNDEB

SIM

2024

Aplicação dos 25%

SIM

3.9.

Apoiar a expansão do estágio para
estudantes da Educação Profissional
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Técnica de Nível Médio e do Ensino
Médio regular, através das Agências de
Integração, preservando-se seu caráter
pedagógico integrado ao itinerário
formativo do (a) estudante, visando ao
aprendizado de competências próprias
da atividade profissional, à
contextualização curricular e ao
desenvolvimento do (a) estudante para a
vida cidadã e para o trabalho.
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Meta 04 - Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional
especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Não possui indicador.

Indicador 4

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

-

--

DADO 2021

-

--

4.1.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Assegurar que os dados relativos às
matriculas dos estudantes da educação
regular da rede pública, que recebam
AEE 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

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

-

2024

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

FUNDEB

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

SIM
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atuação exclusiva na modalidade, nos
termos da Lei n° 11494, de 20 de junho
de 2007, sejam contabilizados de forma
fidedigna dentro dos prazos
estabelecidos para fins de repasse do
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB).

4.2.

Garantir, no prazo de vigência deste
PME, o atendimento escolar, contando
com a parceria de órgãos competentes
à demanda manifesta pelas famílias de
crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, observado o que dispõe
a Lei nº 9394, de 20 de dezembro de
1996, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional(LDB), que
estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

4.3.

Implantar, ao longo deste PME, salas de
recursos multifuncionais de acordo com
a demanda manifesta e realizar a
formação continuada de professores da
rede regular de ensino e professores
para o AEE, nas escolas da rede pública
municipal, estadual, particular e
filantrópicas sem fins lucrativos.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM

4.4.

Garantir e/ou apoiar o Atendimento
Educacional Especializado em salas de
recursos multifuncionais, ou serviços
especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar
e suplementar, a todos os alunos com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede
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pública e privada de Educação Básica,
conforme necessidade identificada por
meio de avaliação, ouvidos a família e o
aluno.

4.5.

Apoiar e incentivar a criação de centros
multidisciplinares de apoio, pesquisa e
assessoria, articulados com associações
e/ou instituições acadêmicas,
integrados por profissionais das áreas
de Saúde, Assistência Social, Pedagogia
e Psicologia, para auxiliar o trabalho dos
professores da Educação Básica com os
estudantes (crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos) com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.

4.6.

Garantir, apoiar, manter e ampliar
Programas suplementares que
promovam a acessibilidade nas
instituições públicas e privadas, para
garantir o acesso e a permanência dos
alunos com deficiência, por meio da
adequação arquitetônica nas unidades
que não possuem, da oferta de
transporte acessível e da
disponibilização de material didático
próprio e de recursos de tecnologia
assistiva, assegurando, ainda, no
contexto escolar, em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino
municipal, estadual, particular e
filantrópicas sem fins lucrativos a
identificação dos estudantes com altas
habilidades ou superdotação.

4.7.

Garantir a oferta de educação bilíngue,
em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
como primeira língua e na modalidade
escrita da Língua Portuguesa, como

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2024

FUNDEB/Aplicação dos
25%

SIM

2024

FUNDEB

SIM
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segunda língua, aos estudantes surdos e
com deficiência auditiva desde a
Educação Infantil até o término dos
anos iniciais do Ensino Fundamental,
em escolas regulares, classes bilíngues e
em escolas inclusivas, nos termos do
art. 22 do Decreto nº 5626, de 22 de
dezembro de 2005, e dos artigo 24 e 30
da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, bem como a
adoção do Sistema Braille de leitura
para cegos e surdo-cegos.

4.8.

Manter a oferta de Educação Inclusiva,
para todos os estudantes da Educação
Especial, vedada a exclusão do ensino
regular, sob alegação de deficiência,
assim como manter a promoção da
articulação pedagógica entre o ensino
regular e o atendimento educacional
especializado oferecido pela rede
municipal, estadual e particular e ou
instituições conveniadas.

2024

FUNDEB

SIM

4.9.

Manter e fortalecer o
acompanhamento pedagógico e o
monitoramento do acesso à escola e ao
AEE, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos
estudantes que são público alvo deste
atendimento, beneficiários de
Programas de transferência de renda,
fortalecendo as ações de 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
órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância, à
adolescência e à juventude.

2024

FUNDEB

SIM
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4.10.

Estimular e dar condições, ampliando as
oportunidades, promovendo
momentos de formação pedagógica
para pesquisas voltadas para o
desenvolvimento de metodologias,
materiais didáticos, equipamentos e
recursos de tecnologia assistiva, com
vistas à promoção do ensino e da
aprendizagem, bem como das
condições de acessibilidade dos
estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.

2024

FUNDEB

SIM

4.11.

Garantir e subsidiar a formulação de
políticas públicas intersetoriais que
atendam as especificidades
educacionais de estudantes com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, que requeiram medidas
de AEE.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

4.12.

Fortalecer a articulação intersetorial
entre órgãos e políticas públicas de
saúde, assistência social e direitos
humanos, em parceria com as famílias,
para estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação,
beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), com o fim de
promover atendimentos voltados à
continuidade do atendimento escolar,
na Educação de Jovens e Adultos (EJA),
com idade superior à faixa etária de
escolarização obrigatória, de forma a
assegurar a atenção integral ao longo
da vida.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM

4.13.

Apoiar a ampliação das equipes de
profissionais da Educação, para atender
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à demanda do processo de
escolarização dos alunos com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, garantindo a oferta de
professores (as) do AEE, tradutores e
intérpretes de Libras, guias-intérpretes
para surdos e professor(es) bilíngue(es)
e outros profissionais que se mostrarem
necessários.

4.14.

Definir e adotar até o terceiro ano de
vigência deste PME medidas de
indicadores de qualidade e definir
política de avaliação, acompanhamento
e supervisão das ações desenvolvidas
em instituições públicas municipais,
estaduais, privadas e filantrópicas sem
fins lucrativos, que prestam
atendimento aos estudantes que são
público-alvo do AEE.

2017

FUNDEB

NÃO

4.15.

Promover, por iniciativa do Ministério
da Educação, nos órgãos de pesquisa e
estatística competentes, a obtenção de
informações detalhadas sobre o perfil
das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação.

2024

FUNDEB

SIM

4.16.

Incentivar a inclusão, nos Cursos de
formação, para profissionais da
Educação, aprofundando o
conhecimento nas teorias de
aprendizagem e dos processos de
ensino-aprendizagem relacionados ao
atendimento educacional de estudantes
com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.

2024

FUNDEB

SIM

4.17.

Manter e ampliar parcerias com

2024

FUNDEB/Aplicação dos

SIM
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instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público,
visando o aumento das condições de
apoio ao atendimento escolar integral
das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação,
matriculadas na rede pública.

4.18.

Manter e ampliar parcerias com
instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos,
através de convênios específicos com o
poder público, visando uma
contribuição para o aumento das
condições de apoio ao atendimento
escolar das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação,
oferecendo formação continuada para
professores e a produção de material
didático voltado à acessibilidade.

25%

2024

FUNDEB/Aplicação dos
25%

SIM

4.19.

Manter e ampliar parcerias com
instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público,
buscando maior participação das
famílias e da sociedade na construção
do sistema educacional inclusivo.

2024

FUNDEB/Aplicação dos
25%

SIM

4.20.

Manter o atendimento oftalmológico e
fornecimento gratuito de óculos, em
parceria com o LIONS CLUBE de
Penápolis e/ou articulação com a área
da Saúde e da Assistência Social, de
acordo com a Lei Municipal nº
1580/2009.

2024

FUNDEB

SIM
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Para a Estratégia 4.14 – Definir indicador de qualidade e definir política de avaliação,
acompanhamento e supervisão para o público alvo do AEE, justificamos que as políticas
de avalição, acompanhamento e supervisão já existem, mas não foi criado indicar
específico de qualidade. Esperava-se que o CAQi que deveria ser implantado pelo MEC
abrangesse também o AEE, mas com a mudança de governo e do novo FUNDEB
aparentemente não deve ser implantado.
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Meta 05 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3ºano do ensino
fundamental.



Para os últimos anos, 2020 e 2021, com as resoluções do CNE – Conselho
Nacional de Educação e CMEP – Conselho Municipal de Educação de Penápolis,
não houve reprovas transformando os anos letivos em biênios.

Indicador 5a

Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º Ano do
ensino fundamental.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

96,53%

Rendimento Escolar Municipal - Sec.
Municipal de Educação 2019, Dir. Regional de
Ensino - Penápolis/SP

DADO 2021

100,00%

Secretaria Municipal de Educação de Penápolis
- 2021 / Diretoria Regional de Educação de
Penápolis-SP 2021

100,00%

100,00%
99,00%
98,00%
97,00%

100,00%

96,00%
95,00%
94,00%

96,53%

93,00%
92,00%
91,00%
90,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS



ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

5.1.

Assegurar, na Proposta Curricular, 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
professores alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todos os alunos.

2024

FUNDEB

SIM

5.2.

Participar de avaliações externas
periódicas para aferir a alfabetização dos
alunos, aplicadas a cada ano, bem como
estimular a criação dos respectivos
instrumentos de avaliação e
monitoramento, implementando
medidas pedagógicas para alfabetizar
todos os alunos até o final do terceiro
ano do Ensino Fundamental.

2024

FUNDEB

SIM

5.3.

Pesquisar, selecionar e ampliar a
aquisição de tecnologias educacionais
para a alfabetização de crianças,
assegurada a diversidade de métodos e
propostas pedagógicas, bem como o
acompanhamento dos resultados nos
sistemas de ensino em que forem
aplicadas, devendo ser disponibilizadas,
preferencialmente, como recursos
educacionais abertos.

2024

Aplicação dos 25%
/ Convênios com
Estado

SIM
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5.4.

Realizar estudos e análise do
desenvolvimento de tecnologias
educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a
alfabetização e favoreçam a melhoria do
fluxo escolar e a aprendizagem dos
alunos, para subsidiar a elaboração de
plano de intervenção pedagógica.

2024

FUNDEB

SIM

5.5.

Apoiar, na Proposta Curricular, a
alfabetização de crianças do campo,
indígenas e de populações itinerantes
(circenses, ciganos, nômades, acampados
e artistas), com a produção de materiais
didáticos específicos, além de
desenvolver instrumentos de
acompanhamento que considerem o uso
da língua materna pelas comunidades
indígenas e a identidade cultural.

2024

FUNDEB

SIM

5.6.

Estimular a formação inicial e promover
subsídios através de programa de bolsa
para a formação continuada de
professores para a alfabetização de
crianças, com o conhecimento de novas
tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras, articuladas a
Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu e ações de formação continuada
de professores para a alfabetização.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

5.7.

Promover ações que visem à
alfabetização das pessoas com
deficiência, considerando as suas
especificidades, inclusive a alfabetização
bilíngue de pessoas surdas, sem
estabelecimento de terminalidade
temporal.

2024

FUNDEB

SIM
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Meta 06 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica.



O município possui tanto no sistema de ensino municipal como na rede particular
um número satisfatório de escolas integrais que atende com qualidade e acima das
metas os alunos da Educação Infantil até Ensino Fundamental – Anos Finais.

Indicador 6a

Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo
menos 7 horas em atividades escolares.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

61,36%

Sec. Municipal de Educação 2020, Dir.
Regional de Ensino - Penápolis/SP

66,67%

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis - 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

50,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

66,67%

50,00%
40,00%

61,36%

30,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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Indicador 6b
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7 horas em
atividades escolares.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

40,00%

Sec. Municipal de Educação 2020, Dir.
Regional de Ensino - Penápolis/SP

40,63%

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis - 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

25,00%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

60,00%
55,00%
50,00%
45,00%

40,00%
35,00%

40,63%

40,00%
30,00%
25,00%
20,00%

Indicadores Alcançados
2020


2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
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PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

6.1.

Promover, com o apoio da União, 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 e
profissionais devidamente habilitados
(as).

2024

FUNDEB

SIM

6.2.

Manter, em regime de colaboração,
programa de construção 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.

2024

Convênios com
Estado

SIM

6.3.

Manter, em regime de colaboração,
programas de ampliação e
reestruturação das escolas públicas, por
meio da instalação de quadras
poliesportivas, laboratórios de
informática, espaços para atividades
culturais, sala de leitura, cozinhas,
refeitórios, banheiros e outros
equipamentos, bem como da produção
de material didático e da formação de
recursos humanos para a educação em
tempo integral.

2024

Convênios com
Estado

SIM
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6.4.

Fomentar a articulação da escola com os
diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos do município e também com
equipamentos públicos como:
bibliotecas, centros comunitários,
parques, praças, museu, teatro, cinema.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

6.5.

Estimular a oferta de atividades voltadas
à ampliação da jornada de alunos
matriculados nas escolas da rede pública
de educação básica por parte das
entidades privadas de serviço social,
vinculadas ao sistema sindical, de forma
concomitante e em articulação com a
rede pública de ensino.

2024

FUNDEB

SIM

6.6.

Atender as escolas do campo e de
comunidades indígenas e quilombolas na
oferta de educação em tempo integral,
com base em consulta prévia e
informada, considerando-se as
peculiaridades locais.

2024

FUNDEB

SIM

6.7.

Garantir e/ou apoiar a educação em
tempo integral para pessoas com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, na faixa etária de 04
(quatro) a 17 (dezessete) anos,
assegurando AEE complementar e
suplementar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria
escola ou em instituições especializadas.

2024

FUNDEB

SIM

6.8.

Adotar medidas para otimizar o tempo de
permanência dos estudantes (crianças,
adolescentes e jovens) na escola,
direcionando a expansão da jornada para
o efetivo trabalho escolar, combinado
com atividades recreativas, esportivas e
culturais.

2024

FUNDEB

SIM
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Meta 07 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais
para o IDEB.



A Prova Brasil será realizada este ano, mas seu resultado só deve ser divulgado
após a publicação desse Relatório, assim, para este ano manteremos o último
índica alcançado no ano de 2019.

Indicador 7a

Escolas municipais – Ciclo I – 5ºs Anos

2021
META
PREVISTA
PARA 2017

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

7,1 (2019)

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira

DADO 2021

7,1 (2019)

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira

6,5

9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50

7,10

7,10
6,00

Indicadores Alcançados

2020

2021
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Indicador 7b

Escolas Estaduais – Ciclo II – 9ºs Anos

2021
META
PREVISTA
PARA 2017

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

5,2 (2019)

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira

DADO 2021

5,2 (2019)

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira

5,5

7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50

5,20

5,20

4,00

Indicadores Alcançados

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

2021
PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

2020

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
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7.1.

Estabelecer e implantar na Proposta
Curricular, e/ou apoiar, as diretrizes
pedagógicas para a Educação Básica e a
base nacional comum dos currículos,
com direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos
alunos para cada ano do Ensino
Fundamental e médio, respeitada a
diversidade regional, estadual e local.

7.2.

Assegurar que:

2024

FUNDEB

2020/2024

FUNDEB

A)

No quinto ano de vigência deste PME,
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.

2024

FUNDEB

NÃO

B)

No último ano de vigência deste PME,
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.

2024

FUNDEB

NÃO

2024

FUNDEB

SIM

7.3.

Constituir de acordo com a realidade
local, preferencialmente por ocasião da
elaboração da proposta pedagógica das
unidades, indicadores de avaliação
institucional com base no perfil do
aluno e do corpo de profissionais da
Educação, nas condições de
infraestrutura das escolas, nos recursos
pedagógicos disponíveis, nas

SIM
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características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as
especificidades das modalidades de
ensino, com base nos Parâmetros
Nacionais de Avaliação.

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
atualização da Proposta Pedagógica, a
melhoria contínua da qualidade
educacional, a formação continuada
dos profissionais da educação e o
aprimoramento da gestão democrática.

2024

FUNDEB

SIM

7.5.

Monitorar a prestação de assistência
técnica financeira pelo MEC,
priorizando as escolas com IDEB abaixo
da média nacional, orientando o
preenchimento do Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE interativo) ou
outro Programa equivalente, além de
acompanhar a execução das ações nas
escolas de Educação Básica.

2024

FUNDEB

SIM

7.6.

Incentivar e aprimorar, continuamente,
os instrumentos de avaliação da
qualidade do ensino nos Sistemas de
Ensino, bem como apoiar o uso dos
resultados das avaliações nacionais e
municipais pelas escolas e rede de
ensino, para a melhoria de seus
processos e práticas pedagógicas.

2024

FUNDEB

SIM

7.7.

Desenvolver e aplicar indicadores
específicos de avaliação da qualidade
da Educação Especial, bem como da
qualidade da educação bilíngue para
surdos.

2024

FUNDEB

NÃO
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7.8.

Orientar e monitorar as unidades
escolares das redes municipal e
estadual, buscando atingir e até mesmo
superar as metas do IDEB, diminuindo a
diferença entre as escolas com menores
índices e as médias municipal e
estadual, garantindo a equidade da
aprendizagem.

2024

FUNDEB

SIM

7.9.

Acompanhar e divulgar bienalmente os
resultados pedagógicos dos indicadores
do SAEB e do IDEB, relativos às escolas
municipais e estaduais, planejando a
partir dos resultados, as estratégias
metodológicas que assegurem a
ampliação do nível de qualidade de
ensino, garantindo a contextualização
desses resultados, com relação a
indicadores sociais relevantes, como os
de nível socioeconômico das famílias
dos alunos, a transparência e o acesso
público às informações técnicas de
concepção e operação do sistema de
avaliação.

2024

FUNDEB

SIM

7.10.

Adquirir tecnologias educacionais para
a Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio, incentivando
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.

2024

Aplicação dos
25%/FUNDEB/Convênios
com Estado
SIM

2024

FUNDEB

7.11.

Incentivar programas para o
desenvolvimento de pesquisas,
conforme levantamento de dados de
modelos alternativos de atendimento

NÃO
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escolar para a população do campo,
considerando as especificidades locais e
as boas práticas nacionais e
internacionais.

7.12.

Assegurar, até o final da vigência do
PME, o acesso à rede mundial de
computadores em banda larga de alta
velocidade e ampliar a relação
computador/aluno nas escolas da rede
pública de Educação Básica,
promovendo a utilização pedagógica
das Tecnologias da Informação e
Comunicação - TIC's.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

7.13.

Monitorar o apoio técnico e financeiro
oferecido pelo MEC, mediante
transferência direta de recursos
financeiros à escola, garantindo a
participação da comunidade escolar
através do Conselho de Escola e da
APM, no planejamento e na aplicação
dos recursos, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo
desenvolvimento da gestão
democrática.

2024

FUNDEB

SIM

7.14.

Acompanhar e monitorar a ampliação
de programas e aprofundamento de
ações desenvolvidos pelo MEC 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.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2024

FUNDEB

SIM

7.15.

Assegurar, em parceria com entidades
públicas e privadas, a todas as escolas
públicas de Educação Básica o acesso à
energia elétrica, abastecimento de água
tratada, esgotamento sanitário e
manejo dos resíduos sólidos,
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garantindo o acesso dos alunos em
espaços para a prática esportiva, a bens
culturais e artísticos e a equipamentos e
laboratórios de ciências e, em cada
edifício escolar, a acessibilidade às
pessoas com deficiência.

7.16.

Acompanhar e monitorar a
institucionalização e manutenção do
programa nacional de reestruturação e
aquisição de equipamentos para
escolas públicas, fornecidos pelo MEC,
visando à equalização regional das
oportunidades educacionais.

2024

FUNDEB

SIM

7.17.

Informatizar integralmente a gestão das
escolas públicas e dos Sistemas de
Ensino, até o 5º ano deste PME, bem
como manter programas de formação
inicial e continuada para o pessoal
técnico das escolas e dos sistemas.

2020

Aplicação dos 25%

SIM

7.18.

Implementar e apoiar políticas de
inclusão e permanência nas escolas
para adolescentes e jovens que se
encontram em regime de liberdade
assistida, em situação de rua e/ou
vulnerabilidade, assegurando os
princípios da Lei nº 8069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente e a Lei nº 11525, de 24 de
setembro de 2007.

2024

FUNDEB

NÃO

2024

FUNDEB

SIM

7.19.

Garantir, na Proposta Curricular e na
Proposta Pedagógica - PP da Unidade, a
aplicação de conteúdos sobre o Ensino
da História da África e História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena e
implementar ações educacionais, nos
termos das Leis nos10639, de 9 de
janeiro de 2003, e 11645, de 10 de
março de 2008, assegurando-se a
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implementação das respectivas
Diretrizes Curriculares Nacionais, por
meio de ações colaborativas com
SEPPIR (Secretaria de Politicas de
Promoção da Igualdade Racial), fóruns
de Educação para a Diversidade ÉtnicoRacial (ERER), conselhos escolares,
equipes pedagógicas e sociedade civil.

7.20.

Mobilizar as famílias e setores da
sociedade civil, articulando a Educação
Formal com experiências de Educação
Popular e Cidadã, com os propósitos de
que a Educação seja assumida como
responsabilidade de todos e de ampliar
o controle social sobre o cumprimento
das políticas públicas educacionais.

2024

FUNDEB

SIM

7.21.

Promover a articulação e parceria entre
Município/Estado com relação aos
programas da área da Educação, 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.

2024

FUNDEB

SIM

7.22.

Assegurar, mediante articulação entre
os órgãos responsáveis pelas áreas da
Saúde e da Educação, Associações,
Clubes de Serviços e Rede de Proteção
Escolar, o atendimento aos estudantes
da rede escolar pública de Educação
Básica, por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à
saúde, inclusive atendimento
oftalmológico.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM

7.23.

Aderir ao Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), para
orientar as políticas públicas e as
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práticas pedagógicas, com a divulgação
das informações às escolas e à
sociedade.

7.24.

Aderir ao Programa Nacional de
Formação de professores e de
estudantes, para promover e consolidar
política de preservação da memória
municipal, estadual e nacional.

2024

FUNDEB

SIM

7.25.

Estabelecer, em parceria com órgãos
públicos e privados, políticas de
estímulo às escolas que melhorarem o
desempenho no IDEB, de modo a
valorizar o mérito do corpo docente, da
direção e da comunidade escolar.

2024

FUNDEB

SIM

7.26.

Garantir transporte gratuito para todos
os estudantes contemplados na
legislação, na faixa etária da educação
escolar obrigatória, mediante
renovação e padronização da frota de
veículos, de acordo com especificações
definidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO, visando reduzir a evasão
escolar e tempo de deslocamento a
partir de cada situação, em todos os
dias letivos.

2024

FUNDEB/Convenio com
Estado

SIM

7.27.

Estimular a formação e promover
subsídios com o programa de bolsas de
estudos para a formação continuada
dos gestores e professores de todas as
etapas e modalidades em exercícios,
com o conhecimento de novas
tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras articuladas a
Programa de Pós-graduação Stricto
Sensu.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM

7.28.

Garantir, na Proposta Curricular e na
Proposta Pedagógica - PP da Unidade, a
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aplicação de conteúdos sobre o Ensino
da História do Município de Penápolis.

7.29.

Implementar programas e projetos
específicos com maior investimento
púbico nas escolas que não atingirem a
meta do IDEB, assegurando formação
continuada da equipe gestora e
docente.

2024

Aplicação dos 25%

NÃO
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Meta 08 - Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no
mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de menor
escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e
não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Para esta meta seria necessário à atualização específica do IBGE visto que os
dados censitários são de 2010 e possuem grande desatualização para essa faixa da
população, pensando principalmente na migração de pessoas que podem ter se
formado em outras regiões e estados.

Indicador 8a
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos.
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

9,7

Estado, Região e Brasil - IBGE

DADO 2021

9,7

Estado, Região e Brasil - IBGE

12



Dados do IBGE não foram atualizados. O município não tem condições de realizar censo
próprio.

Indicador 8b
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em
área rural.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

9,5

Estado, Região e Brasil - IBGE

DADO 2021

9,5

Estado, Região e Brasil - IBGE

12



Dados do IBGE não foram atualizados. O município não tem condições de realizar censo
próprio.
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Indicador 8c
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25%
mais pobres.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

8,3

Estado, Região e Brasil - IBGE

DADO 2021

8,3

Estado, Região e Brasil - IBGE

12



Dados do IBGE não foram atualizados. O município não tem condições de realizar censo
próprio.

Indicador 8d
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Razão entre a escolaridade média da população de 18 a 29 anos
entre os 25% mais pobres.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

84,6%

Estado, Região e Brasil - IBGE

DADO 2021

84,6%

Estado, Região e Brasil - IBGE

110%

8.1.

Dados do IBGE não foram atualizados. O município não tem condições de realizar censo
próprio.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Apoiar a institucionalização e

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS



2024

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

FUNDEB

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

SIM
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desenvolvimento de Programas para
correção de fluxo, classificação e
reclassificação, acompanhamento
pedagógico individualizado e
recuperação, bem como, priorizar
alunos com rendimento escolar
defasado, considerando as
especificidades dos segmentos
populacionais considerados.

8.2.

Apoiar a implementação de programas
e a busca de parcerias para a oferta de
educação de jovens e adultos,
associados a outras estratégias que
garantam a continuidade da
escolarização, tais como, ações voltadas
para o mundo do trabalho, saúde e
geração de emprego e renda.

2024

FUNDEB

SIM

8.3.

Promover busca ativa de jovens,
adultos (as) e idosos (as) fora da escola,
pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em
parceria, com as áreas de Assistência
Social, Saúde e a iniciativa privada.

2024

FUNDEB

SIM
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Meta 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
a taxa de analfabetismo funcional.


O tema analfabetismo da população adulta é bastante abordado, mas muitas vezes
as ações existentes deixam de ser veiculadas. Já existem no município a Educação
de Jovens e Adultos – EJA e o CEEJA da rede estadual que busca corrigir o
desnível idade série da população e por outro lado não temos um cenário real da
situação devido a falta de atualização desta característica pelo IBGE.

Indicador 9a
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.
2021
META
PREVISTA
PARA 2015

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

88,16%

*** Não houve atualização dos dados pelo IBGE
como previsto, prejudicando o indicador; Censo
IBGE - 2010; Fundação SEADE 2021.

DADO 2021

81,93%

*** Não houve atualização dos dados pelo IBGE
como previsto, prejudicando o indicador; Censo
IBGE - 2010; Fundação SEADE 2021.

93,5%

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

88,16%
81,93%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 9b Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais
de idade.
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

21,90%

Censo IBGE - 2010; *** Não houve atualização
dos dados pelo IBGE como previsto, prejudicando
o indicador.

DADO 2021

18,66%

Censo IBGE - 2010; Fundação SEADE 2021. ***
Não houve atualização dos dados pelo IBGE como
previsto, prejudicando o indicador.

15,30%

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

21,90%

18,66%

5,00%

Indicadores Alcançados

2020

2021
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Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS



ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

9.1.

Assegurar a oferta gratuita da educação
de jovens e adultos a todos os que não
tiveram acesso à educação básica na
idade própria.

2024

FUNDEB

SIM

9.2.

Realizar diagnóstico dos jovens e
adultos com Ensino Fundamental e
Médio incompletos, para identificar a
demanda ativa por vagas na EJA.

2024

FUNDEB

NÃO

9.3.

Implementar ações de alfabetização de
jovens e adultos com garantia de
continuidade da escolarização básica.

2024

FUNDEB

SIM

9.4.

Criar benefício adicional no programa
nacional de transferência de renda para
jovens e adultos que frequentarem
cursos de alfabetização.

2024

FUNDEB

NÃO

9.5.

Realizar chamadas públicas regulares
para EJA, promovendo-se busca ativa
em regime de colaboração entre os
entes federados e em parceria com
organizações da sociedade civil.

2024

FUNDEB

SIM

9.6.

Divulgar e incentivar a participação em
avaliações, por meio de exames, que
permitam aferir o grau de alfabetização
de jovens e adultos com mais de 15
(quinze) anos de idade.

2024

FUNDEB

NÃO
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9.7.

Executar ações de atendimento ao (à)
estudante da educação de Jovens e
adultos, por meio de programas
suplementares de transporte,
alimentação e saúde, em articulação
com a área da Saúde e da Assistência
Social.

2024

FUNDEB

SIM

9.8.

Assegurar a oferta de educação de
jovens e adultos, nas etapas de ensino
fundamental e médio, às pessoas
privadas de liberdade, em todos os
estabelecimentos penais, assegurandose formação especifica dos professores
e implementação de diretrizes
nacionais em regime de colaboração.

2024

FUNDEB

NÃO

9.9.

Estabelecer parcerias entre Estado e
Município, de forma a apoiar, técnica e
financeiramente, projetos inovadores
na educação de jovens e adultos, que
visem ao desenvolvimento de modelos
adequados às necessidades específicas
desses alunos.

2024

FUNDEB

SIM

9.10.

Estabelecer mecanismos e incentivos
que integrem os segmentos
empregadores, públicos e privados, e os
sistemas de ensino, para promover a
compatibilização da jornada de trabalho
dos empregados e das empregadas com
a oferta das ações de alfabetização e de
educação de jovens e adultos.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

NÃO

9.11.

Implementar programas de capacitação
tecnológica da população jovem e
adulta, direcionados para os segmentos
com baixos níveis de escolarização
formal e para os alunos com deficiência,
articulando os sistemas de ensino, a
Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, as
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universidades, as cooperativas e as
associações, por meio de ações de
extensão, desenvolvidas em centros
vocacionais tecnológicos, com
tecnologias assistivas que favoreçam a
efetiva inclusão social e produtiva dessa
população.

9.12.

Considerar, nas políticas públicas de
jovens e adultos, as necessidades dos
idosos, com vistas à promoção de
políticas de erradicação do
analfabetismo, ao acesso a tecnologias
educacionais e atividades recreativas,
culturais e esportivas, à implementação
de programas de valorização e
compartilhamento dos conhecimentos
e experiência dos idosos e à inclusão
dos temas do envelhecimento e da
velhice nas escolas.

2024

FUNDEB

NÃO

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-2531 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

75

Secretaria de Educação
Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, na
forma íntegra da à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio.



O tema analfabetismo da população adulta é bastante abordado, mas muitas vezes
as ações existentes deixam de ser veiculadas. Já existem no município a Educação
de Jovens e Adultos – EJA e o CEEJA da rede estadual que busca corrigir o
desnível idade série da população e por outro lado não temos um cenário real da
situação devido à falta de atualização desta característica pelo IBGE..

Indicador 10
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Mínimo de 25% de matrículas de Jovens e Adultos
profissionalizantes.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

13,49%

Diretoria Regional de Ensino de Penápolis-SP /
Fundação SEADE 2020

42,32%

Secretaria Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de Educação de
Penápolis-SP 2021

25%
DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

50,00%
45,00%
40,00%

42,32%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

15,00%
10,00%

13,49%

5,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

10.1.

Manter programa nacional de educação
de jovens e adultos voltado à conclusão
do ensino fundamental e à formação
profissional inicial, de forma a estimular
a conclusão da educação básica, tais
como: Azulejista, Cabeleireira,
Carpinteiro, Confeiteiro, Costureira,
Manicure, Massagista e Pedreiro.

2024

FUNDEB

NÃO

10.2.

Promover a expansão das matrículas na
educação de jovens e adultos, de forma
a articular a formação inicial e
continuada de trabalhadores com a
educação profissional, em regime de
colaboração e com apoio das entidades
privadas de formação profissional,
vinculadas ao sistema sindical,
objetivando a elevação do nível de
escolaridade e qualificação do
trabalhador.

2024

FUNDEB

SIM

10.3.

Fomentar 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, do campo, das
comunidades indígenas e quilombolas,
inclusive na modalidade de educação à
distância.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM

10.4.

Criar oportunidades profissionais aos
jovens e adultos com deficiência e baixo
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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.

2024

FUNDEB

SIM

10.6.

Estimular a diversificação curricular da
educação de jovens e adultos,
articulando a formação básica e a
preparação para o mundo do trabalho e
estabelecendo inter-relações entre
teoria e prática, nos eixos da ciência, do
trabalho, da tecnologia e da cultura e
cidadania, de forma a organizar o
tempo e o espaço pedagógico,
adequados às características desses
alunos e alunas.

2024

FUNDEB

SIM

10.7.

Fomentar a produção de material
didático, o desenvolvimento de
currículos e metodologias específicas,
os instrumentos de avaliação, o acesso
a equipamentos e laboratórios e a
formação continuada de docentes das
redes públicas, que atuam na educação
de jovens e adultos, articulada à
educação profissional.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM

10.8.

Fomentar a oferta pública de formação
inicial e continuada para trabalhadores
e trabalhadoras, 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
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entidades, sem fins lucrativos de
atendimento à pessoa com deficiência,
com atuação exclusiva na modalidade.

10.9.

Apoiar programa nacional de
assistência ao estudante,
compreendendo ações de assistência
social, financeira e de apoio
psicopedagógico, que contribuam para
garantir o acesso, a permanência, a
aprendizagem e a conclusão com êxito
da educação de jovens e adultos,
articulada à educação profissional.

Orientar a expansão da oferta de
educação de jovens e adultos,
articulada à educação profissional, de
modo a atender às pessoas privadas de
liberdade, nos estabelecimentos penais,
assegurando-se formação específica
dos professores e das professoras e
implementação de diretrizes nacionais
10.10. em regime de colaboração.

2024

FUNDEB

NÃO

2024

FUNDEB

NÃO
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Meta 11 – Fomentar e apoiar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
especialmente as oriundas da expansão no segmento público.



Indicador
11a

De acordo com as informações prestadas pela Diretoria Regional de Ensino de
Penápolis, em números absolutos, foi bem superior ao ano anterior o que
demonstram no mínimo uma melhora significativa na oferta e procura por essa
etapa.
Matrículas em Educação profissional técnica de nível médio.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

4.808.838
(Brasil)

META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

168

Diretoria Regional e Ensino de Penápolis-SP

DADO 2021

482

Secretaria Municipal de Educação de Penápolis - 2021 /
Diretoria Regional de Educação de Penápolis-SP 2021

1.000
900
800
700
600
500
400

482

300
200
100

168
Indicadores Alcançados

2020

2021
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Indicador
11b

Matrículas em educação profissional técnica de nível médio na
rede pública.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO 2020

2.503.465
(Brasil)

DADO 2021

FONTE DO INDICADOR

68

Diretoria Regional e Ensino de Penápolis-SP

360

Secretaria Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de Educação de
Penápolis-SP 2021

950
850
750
650

550
450
350
250
150

360
68

50

Indicadores Alcançados
2020

2021
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PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

Secretaria de Educação

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

11.1.

Apoiar e divulgar a expansão da oferta
de educação profissional técnica de
nível médio nas redes públicas
estaduais de ensino.

2024

FUNDEB

SIM

11.2.

Ampliação da Unidade Escolar para
oferecer maior número de vagas e
maior variedade de cursos, conforme as
necessidades do município.

2024

FUNDEB

SIM

11.3.

Apoiar e criar condições para que os
alunos egressos do Ensino Médio,
ingressem no Ensino Superior.

2024

FUNDEB

SIM

11.4.

Apoiar o Município no fomento ao
empreendedorismo, através de cursos
técnicos estruturados para este fim.

2024

FUNDEB

SIM

11.5.

Garantir alto índice de empregabilidade
dos alunos egressos, aproximando a
teoria aplicada em sala de aula da
realidade vivenciada pelas
organizações.

2024

FUNDEB

NÃO

Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida
para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público.



Existe uma grande dificuldade em se levantar tais dados sobre o ensino superior,
pois estes são de um público que não consta da base de dados nem da rede
municipal como da estadual (SED – Secretaria Escolar Digital) assim como a não
realização do Censo IBGE. O Censo da Educação Superior disponibilizado não
apresenta números por município, sendo apenas para os estados.
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Indicador 12a
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Taxa de escolarização bruta na educação superior da população de
18 a 24 anos.

META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

23,50%

MEC – PNE em Movimento

DADO 2021

23,50%

MEC – PNE em Movimento

50%

95%
85%
75%
65%
55%
45%
35%
25%
15%

23,50%

23,50%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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Indicador
12b

Taxa de escolarização liquida ajustada na educação superior da
população de 18 a 24 anos.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

18,90%

MEC – PNE em Movimento

DADO 2021

18,90%

MEC – PNE em Movimento

33%

50,00%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

18,90%

18,90%

10,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-2531 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

84

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

12.1.

Apoiar a Educação Superior do
município na divulgação de seus cursos
e vagas, bem como no fortalecimento
de sua imagem institucional.

2024

FUNDEB

SIM

12.2.

Apoiar, por meio de parcerias, a oferta
de estágio como parte da formação na
Educação Superior.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

12.3.

Apoiar o aumento gradativo da taxa de
conclusão média dos cursos de
graduação presenciais nas instituições
de ensino superior do município de
Penápolis.

2024

FUNDEB

SIM

12.4.

Contribuir com as políticas de inclusão e
de assistência estudantil, de modo a
reduzir as desigualdades étnico-raciais e
ampliar as taxas de acesso e
permanência na Educação Superior de
estudantes egressos da escola pública,
afro-brasileiros(as), indígenas e de
estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, de forma
a apoiar seu sucesso acadêmico.

2024

FUNDEB

SIM

12.5.

Apoiar Programas e projetos de
extensão universitária, orientando sua
ação, prioritariamente, para áreas de
grande pertinência social e cultural.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

NÃO

12.6.

Colaborar com a ampliação da
participação proporcional de grupos
historicamente desfavorecidos na
Educação Superior, inclusive, mediante
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a adoção de políticas afirmativas, na
forma da Lei.

12.7.

Apoiar estudos e pesquisas, em
parcerias com outros órgãos, que
analisem a necessidade de articulação
entre formação, currículo, pesquisa e
mundo do trabalho, considerando as
necessidades econômicas, sociais e
culturais do Município, em parceria
com a Secretaria Municipal de
Educação (SME), Secretaria Estadual de
Educação (SED), Instituição de Ensino
Superior (IES) pública ou privada.

2024

FUNDEB

SIM

12.8.

Apoiar a participação em programas e
ações de incentivo à mobilidade
estudantil e docente, em cursos de
graduação e pós-graduação, em âmbito
nacional e internacional, tendo em vista
o enriquecimento da formação de nível
superior.

2024

Aplicação dos 25%

NÃO

12.9.

Colaborar com o mapeamento da
demanda para a oferta de formação de
pessoal de nível superior, considerando
as necessidades do desenvolvimento do
Município de Penápolis, a inovação
tecnológica e a melhoria da qualidade
da Educação Básica.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

NÃO

Realizar Censo Municipal de Educação
Superior objetivando subsidiar as
estratégias de implementação desta
12.10. meta.
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Meta 13 - Incentivar o aumento do número de matriculas na pós-graduação stricto sensu,
visando à formação dos profissionais da educação municipal em nível de mestrado e
doutorado.



Indicador
13a

A formação continuada deve estar sempre em destaque para o sistema municipal
de educação, inclusive este ano o estatuto do magistério passa por uma revisão,
incluindo temas sobre evolução funcional. Não foi disponibilizado Censo da
Educação Superior com as informações necessárias para alimentar os indicadores
da Meta.

Percentual de funções docentes na educação superior com
mestrado ou doutorado.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

--

--

DADO 2021

--

Não houve atualização dos dados pelo INEP,
prejudicando o indicador.

75,00%

Indicador
13b

FONTE DO INDICADOR

Percentual de funções docentes na educação superior com
mestrado ou doutorado.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

--

--

DADO 2021

--

Não houve atualização dos dados pelo INEP,
prejudicando o indicador.

35,00%
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DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

Secretaria de Educação

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

13.1.

Aderir, conforme a viabilidade e a
oferta, a programas e parcerias com
instituições públicas de educação
superior, para oferta de vagas em
cursos em nível de pós-graduação
stricto sensu, para os profissionais da
educação básica, detentores de cargos
de provimento efetivo.

2024

FUNDEB

SIM

13.2.

Manter e/ou inserir nos estatutos e
planos de carreira ou em suas normas
complementares, estímulos de
formação em nível de pós-graduação
stricto sensu, para os profissionais da
educação básica municipal.

2024

FUNDEB

SIM
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Meta 14 - Incentivar e apoiar a formação, em nível de pós-graduação, no mínimo 90%
(noventa por cento) dos professores da educação básica pública municipal, até o último ano de
vigência deste PME, e garantir, a todos (as) os (as) profissionais da educação básica,
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades e demandas do
Sistema Municipal de Ensino.



Indicador
14a

A formação continuada deve estar sempre em destaque para o sistema municipal
de educação, inclusive este ano o estatuto do magistério passa por uma revisão,
incluindo temas sobre evolução funcional. Não foi disponibilizado Censo da
Educação Superior com as informações necessárias para alimentar alguns dos
indicadores da Meta.

Número de títulos de mestrado concedidos por ano.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

--

--

DADO 2021

--

--

60.000

Indicador
14b

Número de títulos de doutorado concedidos por ano.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

--

--

DADO 2021

--

--

25.000
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Indicador
14c

Número de professores em nível de pós-graduação.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

77,95%

Secretaria Municipal de Educação - 2020

DADO 2021

80,34%

Secretaria Municipal de Educação - 2021

90%

100,00%
95,00%

90,00%
85,00%
80,00%
75,00%

70,00%
65,00%
60,00%

80,34%

77,95%

55,00%

50,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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14.1.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Incentivar e acompanhar a expansão do
financiamento da Pós-Graduação Stricto
Sensu na área da Educação, por meio das
agências de fomento oficiais e outras.

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

Secretaria de Educação

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

2024

FUNDEB

SIM

14.2.

Divulgar os cursos de Pós-Graduação
presenciais ou EAD, públicos ou privados,
na área de Educação, bem como
incentivar a participação de
professores(as) nesses cursos.

2024

FUNDEB

SIM

14.3.

Incentivar a implementação de ações
para reduzir as desigualdades étnicoraciais e regionais, para favorecer o
acesso das populações do campo e das
comunidades indígenas e quilombolas a
Programas de mestrado e doutorado.

2024

FUNDEB

NÃO

14.4.

Manter e aprimorar o acervo de obras
didáticas, paradidáticas, de literatura,
incluindo Libras e Braile, programa
específico de acesso a bens culturais, sem
prejuízo de outros, a serem
disponibilizados para os professores da
rede pública municipal, favorecendo a
construção do conhecimento e a
valorização da cultura da pesquisa.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

14.5.

Consolidar portal eletrônico para
subsidiar a atuação dos professores da
educação básica municipal,
disponibilizando gratuitamente materiais
didáticos e pedagógicos suplementares e
espaço para discussão dos desafios do
processo ensino-aprendizagem.

2024

Aplicação dos 25%

NÃO
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Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e
os municípios, no prazo de 01 (um) ano de vigência deste PME, politica nacional de formação e
valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da
educação básica possuam formação especifica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.



A Prefeitura de Penápolis responsável pela Educação Básica admite profissionais
de acordo com concurso público que, inicialmente exigia apenas magistério. Com
a mudança da legislação que determina que todos os professores desta modalidade
de ensino tenham formação superior específica, foram criados diversos incentivos
para que os professores que ainda não tinham tal formação as realizassem.

Indicador 15 Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento.
(Número de professores da Ed. Básica com formação superior
2021
específica).
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

97,84%

Secretaria Municipal de Educação 2020;

DADO 2021

97,86%

Secretaria Municipal de Educação Maio/2021;

100%
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100,00%
90,00%
80,00%

97,86%

97,84%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Indicadores Alcançados

15.1.

15.2.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Apoiar a ampliação e divulgação das
plataformas eletrônicas (a exemplo da
Plataforma Paulo Freire), para organizar
a oferta e as matrículas em cursos de
formação inicial e continuada de
profissionais da Educação, bem como
para divulgar e atualizar seus currículos
eletrônicos.
Participar ativamente da reforma
curricular dos cursos de Licenciatura e
estimular a renovação pedagógica, de
forma a assegurar o foco no
aprendizado do (a) graduando (a),
dividindo a carga horária em formação

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

2020

2021

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM
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geral, formação na área do saber e
didática específica e incorporando as
modernas Tecnologias da Informação e
Comunicação - TIC's, em articulação
com a base nacional comum dos
currículos da Educação Básica.

15.3.

Apoiar a implementação dos cursos e
Programas especiais para assegurar
formação específica na Educação
Superior, nas respectivas áreas de
atuação, aos(às) professores(as) e
educadores(as) com formação de nível
Médio na modalidade normal, não
licenciados(as) ou licenciados(as), em
área diversa a de atuação docente, em
efetivo exercício.

2024

FUNDEB

SIM

15.4.

Apoiar a oferta de cursos técnicos de
nível Médio e Tecnológicos de nível
superior, destinados à formação, nas
respectivas áreas de atuação, dos (as)
profissionais da Educação de outros
segmentos que não os do Magistério.

2024

FUNDEB

NÃO

15.5.

Apoiar a implementação de políticas de
formações continuadas para os(as)
profissionais da Educação de outros
segmentos que não os do Magistério,
construída em regime de colaboração
entre as IES pública e privada e demais
órgãos competentes no campo do
sistema educacional do Município, e
para além dele.

2024

FUNDEB

NÃO
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Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até o
último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os profissionais da educação básica,
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.



A Prefeitura de Penápolis responsável pela Educação possui estatuto do
magistério/Plano de carreira que cria diversos incentivos para o aperfeiçoamento
incluindo a formação por pós graduação.

Indicador 16

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação
lato sensu ou stricto sensu.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO 2020

77,95%

Secretaria Municipal de Educação
de Penápolis-SP – 2020;

DADO 2021

80,34%

Secretaria Municipal de Educação
de Penápolis-SP – 2021;

50%

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

80,34%

77,95%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%

Indicadores Alcançados
2020

2021
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16.1.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Participar do processo de ampliação e
consolidação do portal eletrônico para
subsidiar a atuação dos professores da
Educação Básica, disponibilizando
gratuitamente materiais didáticos e
pedagógicos suplementares, inclusive
aqueles com formato acessível.

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

Secretaria de Educação

2024

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

Aplicação dos 25%

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

NÃO
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Meta 17 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a
fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente,
até o final do 6° ano da vigência deste PNE.



Não existe publicação nem divulgação de informações sobre dados estatísticos
que possam alimentar esse indicador.

Indicador 17
2021
META
PREVISTA
PARA 2021

Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede
pública (não federal), e não professores, com escolaridade
equivalente.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO 2020

FONTE DO INDICADOR

--

Não houve atualização dos dados
pelo IBGE como previsto,
prejudicando o indicador.

--

Não houve atualização dos dados
pelo IBGE como previsto,
prejudicando o indicador.

ESTRATÉGIAS

DADO 2021

17.1.

17.2.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Instituir, a partir da aprovação deste
PME, uma comissão de profissionais do
magistério público municipal para atuar
na elaboração, reestruturação e
implementação do Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal.
Implementar até o final deste PME, no
âmbito do Município, o cumprimento
da jornada de trabalho em um único

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

100%

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

2017

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

NÃO
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estabelecimento escolar, conforme o
estabelecido na Lei nº 11738, de 16 de
julho de 2008.
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Meta 18 - Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino; e, para o
plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso
salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.



Já possuímos Plano de Carreira desde 2009, e tem para os professores um piso
salarial superior ao nacional. Ainda resta a correção do piso salarial dos
Educadores Infantis a qual esta em estudo pela Prefeitura de Penápolis, mas que já
é pauta Judicial demandada pelas próprias educadoras.
Indicador 18 Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento. (Piso
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

salarial nacional para Prof. 40hrs/semana – R$ 2.886,24 e Piso
Salarial Municipal para Prof. 40hrs/Semana – R$ 3.216,51)
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

R$ 3.216,51

Secretaria Municipal de
Educação de Penápolis – SP;

R$ 3.216,51
(Proporcional a
40hrs/sem)

Secretaria Municipal de
Educação de Penápolis – SP ;

DADO 2020

R$ 2.886,24
DADO 2021

R$3.500,00
R$3.000,00
R$2.500,00
R$2.000,00

R$3.216,51

R$3.216,51

R$1.500,00
R$1.000,00
R$500,00
R$-

Indicadores Alcançados
2020

2021
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DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

Secretaria de Educação

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

18.1.

Garantir a manutenção, no plano de
Carreira dos (as) profissionais da
Educação do Município, licenças
remuneradas e incentivos para
qualificação profissional, inclusive em
nível de Pós-Graduação Stricto Sensu.

2024

FUNDEB

NÃO

18.2.

Participar anualmente, a partir do
segundo ano de vigência deste PME, da
iniciativa do MEC, em regime de
colaboração, do censo dos (as)
profissionais da educação básica e de
outros segmentos que não os do
Magistério.

2017

FUNDEB

SIM

18.3.

Instituir, a partir de 2015, Comissão
Permanente de profissionais da
Educação do Sistema Municipal de
Ensino, para subsidiar os órgãos
competentes na revisão, atualização e
implementação do Plano de Carreira.

2015

FUNDEB

SIM
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Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito, desempenho e consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.



O município realiza Processo Seletivo interno para a escolha e nomeação de
Diretores e Coordenadores Pedagógicos desde 2010. Também é realizada
anualmente uma avaliação institucional onde é diagnosticada a conduta e
rendimento dos mesmos. No ano de 2021 já foi publicado o edital de novo
Processo Seletivo Interno.

Indicador 19
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento.
(Processo Seletivo para Diretores e Coordenadores)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

2021

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis-SP – 2020;

ESTRATÉGIAS

-

Realizado em
2010, 2013 e
DADO 2021
2017 e em
andamento
em 2021

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis-SP – 2021;

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Realizado em
2010, 2013 e
2017

DADO 2020

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
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19.1.

Assegurar processos de autonomia
pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos de
ensino da Rede Pública Municipal,
respeitando a legislação de
responsabilidade fiscal vigente.

2024

FUNDEB

SIM

19.2.

Assegurar a continuidade e
aprimoramento dos Programas de
formação de diretores (as) e/ou
gestores (as) escolares e utilizar a prova
nacional específica, a fim de subsidiar a
definição de critérios objetivos para o
provimento dos cargos de diretores (as)
e/ou gestores (as) escolares, sem
prejuízo ao processo da gestão
democrática.

2024

FUNDEB

SIM

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-2531 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

102

Secretaria de Educação
Meta 20 - Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, no 5° (quinto) ano de
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio.

Indicador 20

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Não possui indicador.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

-

--

DADO
MUNICÍPAL

-

--

20.1.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Garantir fontes de financiamento
permanentes e sustentáveis para todos
os níveis, etapas e modalidades da
educação básica, observando-se as
políticas de colaboração entre os entes
federados, em especial as decorrentes
do atr. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e do § 1º
do art. 75 da Lei nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996, que tratam da
capacidade de atendimento e do
esforço fiscal de cada ente federado,
com vistas a atender suas demandas

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

-

2024

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

FUNDEB

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

SIM
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educacionais à luz do padrão de
qualidade nacional.

20.2.

Fortalecer os mecanismos e os
instrumentos que assegurem, nos
termos do parágrafo único do artigo 48
da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a transparência e o
controle social na utilização dos
recursos públicos aplicados em
educação, especialmente a realização
de audiências públicas, a criação de
portais eletrônicos de transparência e a
capacitação dos membros do Conselho
de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB, com a colaboração entre o
Ministério da Educação, as Secretarias
de Educação e os Tribunais de Contas.

2024

FUNDEB

SIM

20.3.

Desenvolver, por meio de
departamento específico, estudos e
acompanhamento regular dos
investimentos por aluno da educação
básica pública municipal, em todas as
suas etapas e modalidades.

2024

FUNDEB

NÃO

20.4.

No prazo de 02(dois) anos da vigência
deste PME, será implantado por
iniciativa do município ou em regime de
colaboração com a União e o Estado de
São Paulo, 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.

2017

FUNDEB

NÃO

20.5.

Implementar o Custo Aluno Qualidade

2024

FUNDEB

NÃO
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do município de Penápolis-CAQ, por
iniciativa municipal ou por intermédio
do regime de colaboração com a União
e o Estado de São Paulo, como
parâmetro para o financiamento da
educação de todas as etapas e
modalidades da educação básica, a
partir do cálculo e do acompanhamento
regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em
qualificação e remuneração do pessoal
docente e os demais profissionais da
educação pública em aquisição,
manutenção, construção e conservação
de instalações e equipamentos
necessários ao ensino e em aquisição
de material didático-escolar,
alimentação e transporte escolar.

20.6.

O CAQ será definido no prazo de 3 anos
e será constantemente ajustado, com
base em metodologia formulada pelo
Ministério de Educação-MEC, nos
termos da Meta 20, estratégia 20.8 do
Plano Nacional de Educação-PNE (Lei
Federal nº 13005, de 25 de junho de
2014).

2018

FUNDEB

NÃO

20.7.

Buscar junto à União, sempre que
necessário e na forma da lei, a
complementação de recursos para
atingir o valor do Custo Aluno
Qualidade inicial-CAQi e,
posteriormente, do Custo Aluno
Qualidade-CAQ, assim como a parcela
da participação no resultado ou da
compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural e
outros recursos, a fim de garantir a
plena execução deste PME.

2024

FUNDEB

NÃO
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Para as Estratégias 20.4 e 20.6 – A nova legislação do FUNDEB (Lei nº 14.113 de 25 de
dezembro de 2020) trouxe novos indicadores, tratados pelos incisos I, II e II do seu art.
10, que foi/será implantando a partir de 2021 a 2023 como complemento do VAAF e
VAAT em possível substituição do índice Custo Aluno Qualidade Inicial - CAQi.
Aguardamos posicionamento do MEC sobre o mesmo.
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4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Para este processo de avaliação do Plano Municipal de Educação de Penápolis
não houve formações e orientações do MEC nem através da UNDIME, mas foram realizados os
mesmos processos realizados durante os relatórios de monitoramento anteriores.
A mesma dificuldade encontrada nos anos anteriores se apresentou nesta
avaliação, agravadas pela continuidade do estado de calamidade pública advindo da pandemia do
COVID-19 neste ano, sendo a dificuldade em conseguir dados específicos sobre a população de
maneira atualizada junto ao IBGE a principal delas, além das mudanças de frequência escolar no
período de quarentena. Os relatórios do PNAD e estudos da Fundação SEADE auxiliaram em se
conseguir um melhor parâmetro para atualizar os Indicadores, mas como em 2020, serviram
apenas para alguns indicadores, assim permaneceram diversas distorções da realidade deste ano
em nosso município.
Neste ano que serão realizados o Monitoramento e Avaliação do PME, optouse por balizar apenas as metas vencidas até 2021 no monitoramento e todas as metas no
Relatório de Avaliação que será realizado e consolidado em audiência pública posterior. Os
demais processos de estudo do Plano foram mantidas o que nos demonstrou que algumas
estratégias seriam virtualmente muito difíceis de alcançar devido às mudanças do cenário
nacional política e economicamente.
Sendo as metas seguem comentadas abaixo:
Meta 1 – sobre o Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola) foi observado uma
pequena baixa do índice do indicador 1a - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a
escola, em 2020 foi 66,63% e agora em 2021 foi de 65,82%, ainda acima da meta estabelecida
para o período, e por decorrência das imprecisões da atualização da população e pelas
características adversas da pandemia esse valor acabe se justificando. Já para o Indicador 1a1 Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola, observamos também uma
distorção advinda da imprecisão dos dados disponíveis, tendo um número maior de matrículas do
que de crianças da faixa etária encontradas no município. Quanto às ações e estratégias para esta
meta no que diz respeito a sua realização, informamos que é necessário a nosso ver adequações
para os números 1.26, 1.27 e 1.28 devidamente explicadas no capítulo anterior. Caso de comum
acordo por parte da Administração Municipal, este relatório sugere a elaboração de Nota Técnica
para correção da Lei Municipal Junto a Câmara de Penápolis com redução das previsões dessas
estratégias.
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Para a Meta 2 – Para o indicador 2A observamos também uma distorção
advinda da imprecisão dos dados disponíveis, tendo um número maior de matrículas do que de
crianças da faixa etária encontradas no município, e com relação ao Indicador 2 b que pede que
100% dos alunos tenham Ensino Fundamental completo com 16 anos, informamos que não
houve atualização dessa faixa etária e devido a flutuação da mesma esse indicador tem a sua
avaliação prejudicada.
No que diz respeito à Meta 3 – Taxa de alfabetização de população de 15 a 17
anos, o município não tem responsabilidade direta para o tema, pois atende apenas o Ensino
Fundamental Ciclo I (até 5º ano com idade até 13 anos). Não foram atualizados corretamente os
dados referentes a seus indicadores assim, repetindo seus valores como em 2019, além das
características excepcionais da pandemia do COVID-19.
No que diz respeito à Meta 4 – Universalizar, para a população de 4 a 17 anos,
o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, o município realiza atendimento de Atendimento Educacional
Especializado – AEE para toda a rede municipal, além de possuir Coordenação Pedagógica
exclusiva que auxilia e orienta os profissionais das salas regulares no atendimento do público
descrito na Meta. A ação estratégica 4.14 que determina a definição de indicador de qualidade
para o AEE segue aguardando definição do Ministério da Educação quanto a implantação do
CAQi.
Para a Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3ºano
do ensino fundamental, o município é responsável por 10 das 12 escolas públicas de Ensino
Fundamental Anos Iniciais. Mesmo possuindo condições desfavoráveis durante os dois últimos
anos de pandemia o indicador foi alcançado, mas sem dúvidas muitos aspectos educacionais
foram seriamente afetados durante o ensino remoto, e que deverão ser recuperados apenas com a
passagem de alguns anos.
Para a Meta 6 – Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem
pelo menos 7 horas em atividades escolares, o município atende a meta nos dois aspectos
apresentados pelos indicadores (número de escolas integrais e número de alunos atendidos em
período integral). Os atendimentos são realizados tanto na rede municipal como na rede estadual
satisfatoriamente.
A Meta 7 – Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, apresenta resultados da Prova
Brasil geradores do IDEB. O município atende a meta do IDEB para os anos iniciais mas a rede
estadual responsável pelo Ensino Fundamental Anos Finais não atingiu a meta para os 9ºs anos.
Sabedores das características diferentes de cada ciclo do ensino fundamental, informamos que
mesmo abaixo do indicar a rede estadual vem aumentando seu índice desde seu
acompanhamento em 2017.
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Mencionando a Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29
anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, informamos que não
foram disponibilizados dados do IBGE que possam amparar a atualização dos indicadores.
A Meta 9 sobre a Taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais
também sofreu alterações em relação ao ano anterior, tendo seu valor reduzido, sendo em 2020
88,16% e agora em 2021 é de 81,93% ficando então abaixo da meta estabelecida. A mesma
justificativa se apresenta aqui quanto à falta de precisão dos dados disponíveis por se tratarem de
projeções da Fundação SEADE e PNAD, mas reforçamos que estes dados são mais próximos a
realidade do que os disponíveis no Censo do IBGE de 2010. Lembrando que para esta meta a
Secretaria de Educação de Penápolis atua apenas como apoiador e observador, pois a maior parte
deste público é de responsabilidade do Estado de São Paulo – Rede Estadual de Ensino.
Para a Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de
jovens e adultos, na forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio, o
município atende satisfatoriamente de acordo com dados apresentados pela Diretoria Regional de
Ensino de Penápolis para o ano de 2021 após as retomadas das atividades no período da
Pandemia.
A Meta 11 – Fomentar e apoiar as matriculas da educação profissional técnica
de nível médio, especialmente as oriundas da expansão no segmento público, o município atende
em 2021 número bem superior ao ano anterior. Para este indicador os dados são apresentados em
números absolutos com meta nacional, ficando prejudicado o rendimento parcial/proporcional
dos dados apenas do município.
As informações da Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50% e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24
anos, teve seus números reapresentados se utilizando das informações disponíveis que são
antigas e desatualizadas para nosso município.
Para a Meta 13 – Incentivar o aumento do número de matriculas na pósgraduação stricto sensu, visando a formação dos profissionais da educação municipal em nível
de mestrado e doutorado não houve divulgação dos dados referentes ao censo do ensino superior
detalhados por município, assim os dois indicadores não foram atualizados.
A Meta 14 – Incentivar e apoiar a formação, em nível de pós-graduação, no
mínimo 90% (noventa por cento) dos professores da educação básica pública municipal, até o
último ano de vigência deste PME, e garantir, a todos (as) os (as) profissionais da educação
básica, demonstra que o município alcançou um índice de 77,95% em 2020 e 80,34% em 2021.
Mesmo abaixo da meta estabelecida, considerando a evolução realizada desde o início do PME
avaliamos que a devemos alcançar os 90% mínimos solicitados, lembrando que durante os anos
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de pandemia todas as evoluções funcionais previstas do Estatuto do Magistério por formação em
pós graduação foram paralisadas, diminuindo o interesse dos profissionais da rede.
Quanto a Meta 15 sobre formação continuada e inicial de Professores da
Educação Básica, se apresentou uma nova melhora do índice que em 2020 estava em 97,84%, e
agora em 2021 esta em 97,86%. O município tem definidas ações de formação continuada junto
ao Sistema Municipal de Educação, a qual é realizada periodicamente e acompanhada pela e
Supervisão de Ensino, Coordenação Pedagógica Geral e das Unidades Escolares. Lembramos
que ainda existem em extinção, alguns professores sem formação inicial superior específica, pois
na época de seu ingresso tal formação não era exigida (anteriormente se exigia apenas
magistério).
A Meta 16 – Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os profissionais da
educação básica, formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino o município alcançou um índice de
80,34% em 2021.
Referente à Meta 17 não existem dados disponíveis para alimentação do
indicador ficando prejudicada a sua avaliação. O dado apresentado foi obtido no site do PNE em
Movimento, de responsabilidade do Ministério da Educação.
Para a Meta 18 sobre a existência e aplicação do Plano de Carreira do
Magistério, foi observado que não houve aumento salarial em 2021, tanto para o Piso Nacional
do Magistério quanto para o Piso Municipal em relação ao ano anterior. Para o piso municipal a
justificativa foi a legislação federal nº 173 de 2020, que proibiu nos anos de pandemia a
realização de quaisquer reajustes de salários assim como outros pagamentos de benefícios.
Lembramos que o piso salarial municipal é para professore de 35 hrs/semana, sendo feita então
uma equivalência para carga horária de 40hrs/semana para melhor acompanhamento.
Para a Meta 19 sobre a gestão democrática da educação o último Processo
Seletivo para indicação de Diretores e Coordenadores Pedagógicos para a Rede Municipal foi no
ano de 2017, somando-se as realizações de 2010 e 2013. Completamos que será realizado nesse
ano um novo processo seletivo para o qual, até a data da elaboração deste relatório, teve seu
edital publicado com previsão de prova no dia 21/11/2021.
Para Meta 20 sobre o investimento em educação pública em relação ao PIB –
Produto Interno Bruto nacional não foram publicados dados pelo MEC para acompanhamento
até a data de finalização deste relatório. As estratégias 20.4 e 20.6 que tratam sobre a
implantação do CAQi não foram alcançadas pois o Ministério da Educação ainda não
implantação esta ferramenta, havendo inclusive com a nova legislação do FUNDEB (Lei nº
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14.113 de 25 de dezembro de 2020) a inclusão de novos indicadores que podem interferir nessa
ação.
Concluímos após a verificação deste relatório que é fundamental o
acompanhamento contínuo destas metas, seus respectivos indicadores e estratégias, pois dentro
de um contexto geral, alguns aspectos podem ser deixados de lado devido a pesada rotina de
demandas existentes. Lembramos que este relatório sugere as correções por Nota Técnica das
estratégias citadas para a Meta 1, sob números 1.26, 1.27 e 1.28, por serem consideradas
inexequíveis com a redação que se encontram.

5. ANEXO

Atualização de dados dos Indicadores e memória de cálculo.
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