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APRESENTAÇÃO 

 

 O Plano Municipal de Educação define a política educacional e os objetivos pretendidos 

para a educação no município nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, 

definindo ações de curto, médio e longo prazos. O Plano Decenal Municipal de Educação 

de Morungaba, foi elaborado com a participação da comunidade escolar e sociedade civil e 

implantado através da Lei nº 1613, de 19 de junho de 2015, com objetivo de alcançar êxito 

na construção de uma educação de qualidade. 

 

O monitoramento e a avaliação do PME foram coordenados pela equipe técnica do 

Departamento de Educação com auxílio do CME, quer no acompanhamento ou na 

correção dos rumos do trabalho. O período de análise e avaliação das metas e estratégias 

do PME foi de 3(três) anos (2019/2021), período de estudo em atraso devido a Pandemia 

que não permitiu os encontros presenciais. A equipe Técnica do Departamento primou pela 

veracidade das ações que vem ocorrendo em prol de uma educação que garante o ingresso 

de todos os estudantes na rede e que possui a preocupação em promover qualidade em 

qualquer segmento ou etapa da educação municipal, buscando não só ofertar o ensino, mas 

manter a equidade e igualdade a todos os educandos. 

 

Durante o processo de monitoramento e avaliação do PME, a equipe analisou e avaliou os 

dados estatísticos e indicadores em relação a cada meta. Salientamos que após a aprovação 

do Plano Municipal de Educação, já estamos garantindo muitas estratégias atendidas, 

outras que estão em processo e algumas que precisam de atenção e para tanto temos até o 

final da vigência desse plano para cumprir com as metas almejadas e as estratégias 

traçadas.  Mesmo sendo um Plano Municipal este também exige um planejamento de 

intenções e prioridades dentro do próprio Plano, exigindo parcerias intersetoriais internas e 

com governo federal e estadual. Compreendemos que estamos caminhando e há muito por 

fazer ainda. Por isso, validamos o monitoramento sendo um instrumento primordial para 

presentificar as ações que estão ou não sendo contempladas, evitando desencontros de 

informações no decorrer dos anos, mesmo porque a equipe técnica e a Diretora do 

Departamento de Educação zelam pela melhoria na qualidade da Educação para todos os 

munícipes.  
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 A leitura desse documento é um alerta e um alento aos gestores públicos do 

município uma vez que mostra de forma clara o resultado dos esforços empreendidos nos 

últimos anos para a melhoria da qualidade de educação em nossa cidade, mas também 

mostra onde nossa cidade precisa investir mais esforços, recursos e articulação para o 

sucesso efetivo desse Plano Municipal de Educação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 

Meta 01 – Ampliar a oferta de creche de forma a atender a 50% da população de 

até 3 anos de idade até 2024 e 100% na educação infantil da população de 4 e 5 

anos de idade a partir de 2016. 

 

 

 

 

 

Indicador 1A 

 
Percentual da população de 0 e 03 anos que frequenta a creche 

META PREVISTA ATÉ 

2024 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO : 2015-2020 
FONTE DO INDICADOR 

 

 

50% 
 

DADO OFICIAL 28,9% 

Fonte: MEC/INEP – 

Censo Escolar –

Fundação Sead. 

DADO MUNICIPAL ATUAL 79,16 
Fonte: Departamento 

Educação/SED 

 

 

 

 

 

 

Indicador 1B 

 

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a 

educação infantil 

META PREVISTA ATÉ 

2024 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO: 2015-2020 
 

FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL 78,7% 
Fonte: MEC/INEP 

Censo Escolar 

DADO MUNICÍPAL ATUAL 100% 
Fonte: Departamento 

da Educação/SED 
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Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

1.1.Realizar, periodicamente, 
levantamento da demanda por 
creche para a população de até 
3 anos, como forma de planejar 
a oferta e verificar o 
atendimento da demanda 
manifesta, priorizando o 
atendimento de crianças 
integrantes de família de baixa-
renda cujos pais comprovem 
atividade laborativa; 

31/12/2004 

Realizamos pesquisa com as 
Creches para conhecer a demanda 
na procura por vagas. Os pais 
procuram vagas e preenchem uma 
ficha de solicitação de vaga e 
aguardam a chamada. O município 
está informatizando o processo de 
lista de espera – Prescon. 

 

1.2.Criar no quadro de Pessoal 
um emprego específico para o 
desenvolvimento de atividades 
de auxílio aos professores que 
atuam nas creches; 

31/12/2004 

Existe no quadro de funcionários da 
prefeitura o cargo de Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil (ADI) que 
auxiliam os professores na sala de 
aula. 

 

1.3.Promover a redução 
gradativa do número de alunos 
por sala ou turma na educação 
infantil, observando o número 
mínimo de 10 alunos por sala ou 
turma;  

31/12/2004 
Já existe a redução de alunos por 
sala em atendimento ao pressuposto 
previsto no PME. 

 

1.4. Aderir a programa nacional 
de construção e reestruturação 
de escolas, bem como de 
aquisição de equipamentos, 
visando à expansão e a 
melhoria da rede física de 
escolas públicas de educação 
infantil; 

31/12/2004 

O Município está em constante 
busca de recursos do FNDE para 
o aprimoramento e reestruturação 
das escolas para o bom 
atendimento à população. 

 

1.5. Submeter-se a processo de 
avaliação da educação infantil, 
quando realizado pelo governo 
federal, a fim de inferir a 
infraestrutura física, o quadro de 
pessoal, as condições de 
gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de 
acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes; 

31/12/2004 

O município participa dos 
programas do FNDE e submete-se 
aos processos de avaliação 
citados na estratégia. 

 

1.6. Promover a formação inicial 
e continuada dos (as) 
profissionais da educação 
infantil, , garantindo 
progressivamente, o 
atendimento por profissionais 
com formação superior;  

31/12/2004 

O município promove formação 
continuada para os professores 
desse segmento  com a 
Coordenadora Técnica da Educação 
Infantil, bem como, com outros 
profissionais capacitados para 
garantir o melhor desempenho do 
ensino aprendizagem. 

 

1.7. Elaborar, através do 

Conselho Municipal de 
Educação e em conformidade 
com padrões nacionais, padrões 
mínimos de infra-estrutura para 
o funcionamento adequado das 
instituições de educação infantil, 
que assegurem o atendimento 

31/12/2004 

As EMEIs e Creches do municpio 
possuem os padrões mínimos e 
necessários para o bom 
funcionamento, mas a busca por 
recursos para auxiliar em 
melhorias são sempre pleiteadas. 
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das características das distintas 
faixas e das necessidades do 
processo educativo quanto a:  

 

1.7.1. Espaço interno com 

iluminação, insolação, 
ventilação, visão para o espaço 
externo, rede elétrica e 
segurança, água potável, 
esgotamento sanitário; 

 

31/12/2004   

1.7.2. Instalações sanitárias e 

para a higiene pessoal das 
crianças; 

31/12/2004   

 

1.7.3.  Instalações para preparo 

e/ou serviço de alimentação; 
 

31/12/2004   

1.7.4. Ambiente interno e 

externo para o desenvolvimento 
das atividades conforme as 
diretrizes curriculares e a 
metodologia da educação 
infantil incluindo o repouso, a 
expressão livre, o movimento e 
o brinquedo; 

 

31/12/2004   

1.7.5.  Mobiliário, equipamentos 

e materiais pedagógicos; 
 

31/12/2004   

1.7.6.  Adequação às 

características das crianças 
especiais; 

 

31/12/2004   

1.8. a partir da elaboração dos 
padrões mínimos a que se 
refere o item anterior, somente 
autorizar construção e 
funcionamento de instituições 
de educação infantil, públicas ou 
privadas, que atendam aos 
requisitos de infraestrutura 
definidos nos padrões do 
FNDE/FDE. 

31/12/2004 

As atuais construções de Creches e 
EMEIs, buscam atender os padrões 
FNDE e as obras já existentes têm 
contado com reestruturações. 

 

1.9. Implementar, em caráter 
complementar, programas de 
orientação e apoio as famílias, 
por meio da articulação das 
áreas da educação, saúde e 
assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das 
crianças de até 3 (três) anos de 
idade; 

31/12/2004 

Existe um engajamento entre as 
áreas da Educação, Saúde e 
Assistência Social em relação ao 
apoio as famílias e as crianças. 

 

1.10. Assegurar o fornecimento 
de materiais pedagógicos 
adequados às faixas etárias e 
às necessidades do trabalho 
educacional; 

31/12/2004 

O Departamento de Educação 
fornece materiais pedagógicos 
básicos aos alunos e profissionais 
para serem usados coletivamente. 

 

1.11. Fomentar o atendimento 
das crianças do campo na 
educação infantil. 

31/12/2004 

Existe transporte escolar para a 
população da zona rural ( Programa 
Caminho da Escola), bem como, 
apoio necessário de outras 
demandas. 
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Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

 

Verde - estratégias concluídas 

 

Cinza - estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 

 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː não possuímos nenhuma lista de 

espera para atendimento de crianças de 04 e 05 anos de idade, temos vaga 

disponível para esse atendimento. Quanto ao atendimento de vagas nas Creches, o 

ano letivo de 2021 está atendendo até o presente momento 285 crianças, 

principalmente por conta do funcionamento da nova Creche Maria Luiza Consolim 

Jorge - D.Lilia, implantada em 2020. A demanda ainda não foi suprimida devido a 

falta de recurso humano – ADIs (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) para 

completar o quadro de funcionários.  
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Meta 02 – manter a universalização do ensino fundamental de 9 (nove) 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 concluam essa etapa na idade 

recomendada, até 2024;  

 

 

 

Indicador 2A 

 

Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a 

escola. 

META PREVISTA PARA 

A VIGÊNCIA DO PME 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO – 2015 a 2020 
FONTE DO INDICADOR 

 

 

100% 
 

DADO OFICIAL 99,5% 
MEC/Inep - Censo da 

Educação Básica. 

DADO MUNICÍPAL 99,5% 
Departamento da 

Educação/SED. 

 

 

 

 

 

 

Indicador 2B 

 

Percentual da população de 16 anos com pelo menos o 

ensino fundamental concluído. 

META PREVISTA PARA 

A VIGÊNCIA DO PME 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO – 2015 a 2020 
 

FONTE DO INDICADOR 

95% 

DADO OFICIAL 57,0% 
MEC/Inep - Censo da 

Educação Básica. 

DADO MUNICÍPAL Sem dados 
Departamento da 

Educação/SED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

2.1 Promover a redução 
gradativa do número de alunos 
por sala de aulas nos anos 
iniciais e finais do ensino 
fundamental, observando o 
número mínimo de 15 alunos 
nos anos iniciais e 20 alunos 
nos anos finais; 

31/12/2024 Ação realizada na rede municipal.  
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2.2 – Instituir laboratório de 
ciências para atender aos 
alunos dos anos finais do 
ensino fundamental; 

31/12/2024 
Não temos nenhuma ação prevista 
até o momento. 

 

2.3- Participar de consulta 
pública nacional destinada à 
elaboração, pelo Ministério da 
Educação, de proposta de 
direitos e objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento para os (as) 
alunos (as) do Ensino 
Fundamental; 

31/12/2024 
Participamos de consultas públicas 
relacionadas a BNCC e Currículo 
Paulista. 

 

2.4 – Aderir a mecanismos 
para acompanhamento 
individualizado dos (as) alunos 
(as) do ensino fundamental a 
serem instituídos pelo Governo 
Federal; 

31/12/2024 

Participamos de avaliações externas ( 
SAEB e SARESP) e realizamos 
avaliações internas (APAM- Avaliação 
do Processo de Aprendizagem de 
Morungaba). 

 

2.5- Promover a busca ativa de 
crianças e adolescentes fora 
da escola, em parceria com 
órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e 
juventude; 

31/12/2024 

Realizamos a busca ativa com a 
parceria dos órgãos públicos para 
evitar a evasão escolar. Mesmo com 
todas as ações, ainda temos casos de 
evasão, principalmente nos Anos 
Finais do E.F 

 

2.6- Aderir, quando 
desenvolvidas pela União, a 
tecnologias pedagógicas que 
combinem de maneira 
articulada, a organização do 
tempo e das atividades 
didáticas entre a escola e o 
ambiente comunitário, 
considerando as 
especificidades da educação 
especial;  

31/12/2024 
Não há ação vigente para essa 
estratégia até o momento. 

 

2.7- Promover a relação das 
escolas com instituições e 
movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de 
atividades culturais para a livre 
fruição dos (as) alunos (as) 
dentro e fora dos espaços 
escolares, assegurando ainda 
que as escolas se tornem 
pólos de criação e difusão 
cultural;  

31/12/2024 

As U.Es se disponibilizam como 
difusoras e incentivadoras de 
movimentos culturais, inclusive 
através de eventos patrocinados por 
outros departamentos do município.  

 

2.8- Incentivar a participação 
dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das 
atividades escolares dos filhos 
por meio do estreitamento das 
relações entre as escolas e as 
famílias; 

31/12/2024 
As U.Es buscam a participação de 
pais ou responsáveis e familiares em 
eventos, reuniões e palestras, 

 

2.9- Manter a universalização 
do Ensino Fundamental, 
garantindo a permanência e 
aprendizagem de todos os 
alunos;  

31/12/2024 

Mesmo com busca ativa, ainda temos 
casos de evasão, o que não nos 
permite atingir essa estratégia na 
íntegra.  

 

2.10- Fortalecer o 
acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e da 
permanência na escola por 

31/12/2024 

A freqüência dos alunos é 
acompanhada como garantidor dos 
programas do governo. Contamos 
com o Conselho Tutelar como 
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parte dos beneficiários de 
programas de transferências 
de renda, identificando motivos 
de ausência e baixa freqüência 
e garantir, em regime de 
colaboração, a freqüência e o 
apoio à aprendizagem;  

parceiro. 

2.11- Aderir a programas de 
aquisição de veículos para 
transporte dos estudantes do 
campo, com os objetivos de 
renovar e padronizar a frota 
rural de veículos escolares;  

31/12/2024 
O município adere a programas de 
aquisição de veículos quando 
necessário. 

 

2.12- Aderir a tecnologias 
educacionais para a 
alfabetização de crianças, 
enriquecimento das atividades 
curriculares, ferramenta de 
apoio de aprendizagem, 
assegurada a diversidade de 
métodos e propostas 
pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos 
resultados no sistema de 
ensino. 

31/12/2024 
O município busca recursos para 
atender essa estratégia.  

 

2.13- Aderir a programa 
nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas 
publicas por meio da 
instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios de 
informática, sala de leitura, 
auditórios, cozinhas, 
refeitórios, banheiros e outros 
equipamentos, bem como de 
produção de material didático 
e de formação de recursos 
humanos;  

31/12/2024 

O Município já realizou benfeitorias 
em algumas escolas e continua 
buscando recursos para cumprir essa 
estratégia em sua totalidade. 

 

2.14- Fomentar a articulação 
da escola com os diferentes 
espaços educativos e 
equipamentos públicos como 
centros comunitários, 
bibliotecas, parques, praças, 
museus, teatros e cinemas; 

31/12/2024 

As U.Es participam junto com os 
docentes e discentes de eventos 
extraclasse em diversos espaços 
municipais.  

 

2.15- Formalizar e executar o 
plano de ações articuladas 
dando cumprimento às metas 
de qualidade estabelecidas 
para a educação básica 
publica e às estratégias de 
apoio técnico e financeiro 
voltadas à melhoria da gestão 
educacional, à formação de 
professores e profissionais de 
serviços e apoio escolar, ao 
desenvolvimento de recursos 
pedagógicos e à melhoria e 
expansão da infraestrutura 
física da rede escolar; 

31/12/2024 

Temos o PAR formalizado e 
buscamos atender de acordo com 
nossas possibilidades as Metas 
estabelecidas. 

 

2.16- Aderir a programas 
destinados ao atendimento ao 
estudante , por meio de 
programas suplementares de 

31/12/2024 
Aderimos a todos os programas que 
nos auxiliem na melhoria da 
educação. 
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material didático-escolar, 
transporte, alimentação e 
assistência à saúde;  

2.17- Garantir políticas e 
combate à violência na escola 
e construção de uma cultura 
de paz e um ambiente escolar 
dotado de segurança para a 
comunidade escolar; 

31/12/2024 

Realizamos projetos voltados para a 
cidadania justa, pacifica e 
participativa: Projeto Bullyng, Projeto 
Integrado com a ação social, saúde e 
educação. 

 

2.18- Assegurar, a todas as 
escolas publicas municipais, 
água tratada e saneamento 
básico, energia elétrica, 
acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga 
de alta velocidade, 
acessibilidade à pessoa com 
deficiência, acesso a 
bibliotecas, acesso a espaços 
para a pratica de esportes, 
acesso a bens culturais e a 
arte e equipamentos e 
laboratórios de ciências;  

31/12/2024 

Todas as U.Es possuem condições 
básicas de infraestrutura e 
saneamento, porem o município 
busca recursos para implementar 
mais ações para a melhoria da 
qualidade da educação. 

 

 

Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː não possuímos nenhuma lista de 

espera para atendimento de crianças de 06 e 14 anos de idade, temos vagas 

disponíveis para o atendimento desse segmento. Na Rede Municipal há um 

acompanhamento e ações sistemáticas para adequação da idade x série. O 

Departamento de Educação, juntamente com as Diretoras e toda equipe escolar e 

auxilio do Conselho Tutelar, realizam ações para a busca ativa dos alunos faltosos, 

evitando a retenção e a evasão escolar, principalmente nas turmas dos Anos Finais. 
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                     MUNICÍPIO DE MORUNGABA 

 
                                                    DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

22 

 

Meta 03 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano 

do ensino fundamental. 

 

Indicador 3A 

 
Proficiência dos alunos de 3º ano do E.F em Leitura  

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DO PME. 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO  
FONTE DO INDICADOR 

 

 

 
 

DADO OFICIAL 

A maioria no 

nível 3 e 4 – 

84% 

Inep – 

Relatório 

SAEB/ANA 

2016. 

DADO MUNICÍPAL* 87,72% 
Departamento da 

Educação – 2020. 

  

 

 

Indicador 3B 

 
Proficiência dos alunos de 3º ano do E.F em Escrita 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DO PME 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
 

FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL 

A maioria no 

nível 4 e 5- 

77% 

Inep - Relatório 

SAEB/ANA 

2016 

DADO MUNICÍPAL* 87,72% 
Departamento da 

Educação – 2020. 

 

 

 

Indicador 3C 

 
Proficiência dos alunos de 3º ano do E.F em Matemática 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DO PME. 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO  
FONTE DO INDICADOR 

 

 

 
 

DADO OFICIAL 

A maioria no 

nível 4 e 5 – 

68% 

Inep- Relatório 

SAEB/ANA 

2016 

DADO MUNICÍPAL* 87,72% 
Departamento da 

Educação – 2020. 

 
 

 Dados extraídos do PMALF 2019 e avaliação diagnóstica da rede em fevereiro/2020. 
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Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

3.1.-Estruturar os processos 
pedagógicos de alfabetização, 
nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os 
com as estratégias 
desenvolvidas na pré-escola, 
com qualificação e valorização 
dos (as) professores (as) 
alfabetizadores e com apoio 
pedagógico específico, a fim de 
garantir a alfabetização plena 
de todas as crianças; 

31/12/2004 

Existe uma articulação entre os 
segmentos e investigação diagnostica 

para estruturação dos processos 
pedagógicos, reforço e busca de 

atendimento dessa estratégia 

 

3.2.Promover a capacitação 
dos professores na área de 
alfabetização por meio de 
profissional especializado – 
Professor Formador; 

31/12/2004 

São realizadas formações com equipe 
técnica do município formadas pelos 

programas do governo (federal e 
Estadual), e eventualmente com 

outros profissionais 

 

3.3.Criar salas e ambientes 
específicos para o 
desenvolvimento de atividades 
de recuperação paralela da 
aprendizagem e alfabetização, 
com professores capacitados; 

31/12/2004 
Temos reforço escolar para os 
segmentos Fundamental I e II 

 

3.4.Participar de processos 
nacionais de avaliação nacional 
periódicos e específicos para 
aferir a alfabetização das 
crianças, aplicados a cada ano 
e criar instrumentos de 
avaliação e monitoramento 
próprios 

31/12/2004 
O município participa de avaliações 

externas e realiza diagnóstico interno 
da Rede 

 

3.5.Fomentar o 
desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de 
práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a 
melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos (as) alunos 
(as), consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e 
sua efetividade; 

31/12/2004 

O município busca recursos para a 
ampliação dessas ações, pois os 
recursos que temos não atendem 

todas as escolas. 

 

3.6.Promover e estimular a 
formação inicial e continuada 
de professores (as) para a 
alfabetização de crianças, com 
o conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e 
práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a 
articulação entre programas de 
pós-graduação stricto sensu e 
ações de formação continuada 
de professores (as) para a 
alfabetização; 

31/12/2004 

O município busca recursos para a 
ampliação dessas ações, pois os 
recursos que temos não atendem 

todas as escolas. 

 

 

Legenda das cores 
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Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

Informação relevante sobre a evolução da metaː A Rede Municipal de Morungaba 

atingiu notas significativas em Leitura, Escrita e Matemática na última edição da Prova 

ANA, realizada no ano de 2016. Percebemos que por se tratar de alunos do 3º ano, o 

rendimento foi parcialmente satisfatório, pois a turma deveria concluir o final de ciclo 

plenamente alfabetizado. Após a promulgação da BNCC (2018) a legislação passou a 

prever que o processo de alfabetização seja finalizado ao final do segundo ano do ensino 

fundamental. Sendo assim, o Departamento da Educação planejou ações pontuais para 

serem realizadas com esse público, melhorando a proficiência em leitura, escrita e 

matemática nos anos iniciais. O aluno precisa ser capaz ao final do ciclo realizar e dominar 

certo assunto e ter aptidão em determinada área do conhecimento para avançar na 

construção do conhecimento em séries/anos posteriores. 

 O Departamento da Educação aderiu em 2019 o Programa Mais Alfabetização, uma 

estratégia do Ministério da Educação para fortalecer e apoiar as unidades escolares no 

processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano 

do ensino fundamental subsidiando as unidades escolares com recursos para a seleção de 

voluntários que recebem ajuda de custo para desempenhar a função de Assistente de 

Alfabetização junto aos professores alfabetizadores. O Programa Mais Alfabetização 

fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, 

que determina o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Os resultados em L.P – leitura e em 

Matemática foram definidos em 3 níveis, considerando os percentuais de acerto no teste; já 

o resultado de L.P – escrita, foram divulgados em 4 níveis de acordo com a escolaridade 

avaliada. A turma do 2º ano da rede municipal em 2019 apresentou um resultado 

satisfatório na avaliação do PMALFA: escrita – 77%, leitura- 84% e matemática – 68%. 

Foram avaliados 137 estudantes da rede municipal. 

Também foi oferecido formação para gestores, professores dos Anos Iniciais através do 

Projeto Ler e Escrever/EMAI. Atualmente o município conta com a parceria 

estado/município, o qual permite participar dos programas de formação do Currículo 

paulista e demais ações proporcionadas pelo governo estadual, dentre elas: prova de 

fluência leitora, material aprender sempre e outros. 

 

 

 

 

DADOS AFERIDOS ATRAVÉS DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS 

APLICADAS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE MORUNGABA. 
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Alfabéticos Produtores (A.P) de texto 3º ano 

 

Ano letivo Total de 
alunos 

Nº de alunos 
A. P 

Porcentagem 

    

2018 157 134 85,35% 

    

2019 174 147 84,48% 

    

2020  
diagnóstico   inicial 

171 127 74,27% 

 

Alfabéticos Produtores de texto e alfabéticos 3º ano 

 

Ano 

letivo 

Total de alunos Número de 

alunos AP e A 

Porcentagem 

    

2018 157 134+15=149 94,90% 

    

2019 174 147+10=157 90,23% 

    

2020 
diagnóstico   inicial 

171 127+23=150 87,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO- ANA/2016 

 

 

 

RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE 

PROFICIÊNCIA EM LEITURA  

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Município 13,04% 26,22% 42,02% 18,72% 

Estado 12.57% 28.78% 39.57% 19.08% 
*Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente –Fonte: INEP 
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RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE 

PROFICIÊNCIA EM  ESCRITA  

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5  

Município 7,16% 12,43% 0,56 % 67,85% 12,0% 

Estado 7,53% 8,82 % 0,75 % 70,68% 19,08% 
*Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente - Fonte: INEP 

 

 

 

 

RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE 

PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Município 15,31 % 23,81 % 24,67 % 36,21 % 

Estado 13,31 % 25,87 % 20,8 7% 39,95 % 
*Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente - Fonte: INEP  
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Meta 04 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos (as) alunos (as) matriculados na rede municipal de ensino. 

 

 

 

Indicador  

 

Percentual de alunos da Educação Básica pública em tempo 

integral no Município.    

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DO PME. 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

50% 

 
 

DADO OFICIAL Sem dados ... 

DADO MUNICÍPAL 41,36% 

Fonte: 

Departamento 

da 

Educação/SED. 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

4.1. Promover com o apoio da União, a 
oferta de educação básica publica em 
tempo integral, por meio de atividades 
de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e 
esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) 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. 

31/12/2024 
Não iniciamos até o momento 

ações relacionadas à essa 
estratégia 

 

4.2..Aderir a 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; 

 

31/12/2024 
Não iniciamos até o momento 

ações referentes à essa 
estratégia 

 

4.3. Aderir a programa nacional de 
ampliação e reestruturação das 
escolas públicas, por meio da 
instalação de quadras poliesportivas, 
laboratórios, inclusive de informática, 

31/12/2024 
Não iniciamos até o momento 

ações relacionadas à essa 
estratégia 
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espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, 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; 

 

4.4..Fomentar a articulação da escola 
com os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com 
equipamentos públicos, como centros 
comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários; 

 

31/12/2024 

O município realiza essa 
articulação para as escolas de 
ensino regular com parceria da 
Ação Social através de diversos 

projetos em andamento. 

 

4.5.Adotar medidas para otimizar o 
tempo de permanência dos alunos na 
escola, direcionando a expansão da 
jornada para o efetivo trabalho escolar, 
combinado com atividades recreativas, 
esportivas e culturais. 

 

31/12/2024 
Não iniciamos até o momento 

ações relacionadas à essa 
estratégia. 

 

4.6.Estimular o acesso à educação 
infantil em tempo integral, para todas 
as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) 
anos, conforme estabelecido nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil. 
 

31/12/2024 
Nossas Creches contam com um 

percentual de alunos que 
permanecem em tempo integral 

 

 

Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː O Município de Morungaba já 

está estudando ações para a implantação de educação integral nas escolas do Ensino 

Fundamental. Porém é uma meta que necessita de adequação para ficar em 

consonância com a meta proposta pelo PNE. É importante destacar que para ser 

considerada uma escola em tempo integral, ela deve atender uma jornada diária em 

média igual ou superior 7 (sete) horas. Outro ponto a ser considerado para a 

implantação de tempo integral é a jornada de trabalho dos profissionais da 

educação e a infraestrutura da U.E, pois não se trata apenas de ampliar a 

permanência dos alunos, mas garantir direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

dos educandos. 

Quanto a Educação Infantil, as 3 (três) Creches Municipais atendem um percentual 

de crianças no período integral, ou seja, atendem 79 crianças num total de 191 

(dados extraídos do Censo Escolar de 2020). 
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Meta 05 – Buscar 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 municipais para o Ideb: 
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Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

5.1. Adotar, conforme 
pactuação interfederativa 
incentivada pela União, 
diretrizes pedagógicas para a 
educação básica e a base 
nacional comum dos currículos, 
com direitos e objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento dos (as) 
alunos (as) para cada ano do 
ensino fundamental e médio, 
respeitada a diversidade 
regional, estadual e local; 

 

31 
O município tem suas diretrizes 

educacionais apoiadas na BNCC e 
Currículo Paulista 

 

5.2. Garantir e fomentar o 
cumprimento das metas 
relacionadas à Educação 
Infantil, ao Ensino Fundamental 
e suas modalidades, ao 
Magistério da Educação Básica 
previstas neste Plano Municipal 
de Educação; 

 

O município vem buscando cumprir as 
etapas de todos os segmentos afim de 
garantir o cumprimento integral dessa 

estratégia 

 

 

Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː O município está atualizando os 

documentos curriculares municipais de todos os níveis de ensino, de acordo com a 

proposta nacional comum (BNCC) e Currículo Paulista (C.P), garantindo os 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos, a serem 

atingidos nos tempos e etapas de sua organização, com vistas a garantir formação 

básica comum e prevenir a disfunção série/idade. 

Promove o monitoramento de índices relacionados à aprendizagem (Avaliações 

Municipais e Avaliações externas estaduais e federais), fluxo escolar, retenção, 

evasão para realizar programas de intervenção visando à qualidade na educação 

para todos os alunos. Criou o Projeto Avançando no Saber em 2019 (Reforço) para 

sanar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes do E.F, tanto nos Anos 

Iniciais quanto nos Anos Finais.  
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Meta 06 – Universalizar, para a população em idade escolar correspondente à 

Educação Infantil e ao ensino fundamental, o atendimento escolar aos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

 

 

 
 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO ATÉ A 

VIGÊNCIA DO PME. 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

 

100% 
 

DADO OFICIAL 81 alunos 

MEC/INEP – 

Censo Escolar 

da Educação 

Básica 

DADO MUNICÍPAL 54 alunos 
Departamento da 

Educação/NAP. 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

6.1. Contabilizar, para fins de 
repasse do Fundo de 
Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – 
FUNDEB, as matrículas dos 
estudantes da educação 
regular da rede pública que 
recebem atendimento 
educacional especializado 
complementar, 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 

31/12/2024 
Ação em processo (NAP - Núcleo de 

Apoio Pedagógico)  
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público e com atuação 
exclusiva na modalidade, nos 
termos da Lei no11.494, de 20 
de junho de 2007; 

 

6.2.Promover, no prazo de 
vigência deste PME, a 
universalização do atendimento 
escolar à demanda manifesta 
pelas famílias de crianças de 0 
(zero) a 3 (três) anos com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, 
observado o que dispõe a Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação 
nacional; 
 

31/12/2024 

O município dispõe de estagiarias 
como auxiliares de sala para esse 

fim, além de atendimento em Núcleo 
de Apoio e APAE. 

 

6.3. Implantar, ao longo deste 
PME, salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a 
formação continuada de 
professores e professoras para 
o atendimento educacional 
especializado nas escolas; 

31/12/2024 
Essa ação está em processo de 

formalização. 
 

6..4. Garantir atendimento 
educacional especializado em 
salas de recursos 
multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços 
especializados, públicos ou 
conveniados, nas formas 
complementar e suplementar, a 
todos (as) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública 
de educação básica, conforme 
necessidade identificada por 
meio de avaliação, ouvidos a 
família e o aluno; 
 

31/12/2024 
Essa ação está em processo de 

formalização 
 

6.5.Desenvolver programas 
suplementares que promovam 
a acessibilidade nas unidades 
escolares municipais, para 
garantir o acesso e a 
permanência dos (as) alunos 
(as) com deficiência por meio 
da adequação arquitetônica, da 
oferta de transporte acessível e 
da disponibilização de material 
didático próprio e de recursos 
de tecnologia assistiva, 
assegurando, ainda, no 
contexto escolar público 
municipal, a identificação dos 
(as) alunos (as) com altas 
habilidades ou superdotação; 
 

31/12/2024 
O município busca recursos para 

aplicação dessa ação. 
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6.6. Garantir a disponibilização 
de profissionais habilitados no 
ensino da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS aos (às) 
alunos (as) surdos e com 
deficiência auditiva 
matriculados na rede municipal 
de ensino; 
 

31/12/2024 

O município realiza essa ação com 
profissionais e instituições 

terceirizadas quando existe 
demanda. 

 

6.7. Garantir a oferta de 
educação inclusiva e promover 
a articulação pedagógica entre 
o ensino regular e o 
atendimento educacional 
especializado; 
 

31/12/2024 
O município conta com estagiárias 

em sala para auxilio e um Núcleo de 
apoio para esse fim. 

 

 
6.8. Promover a ampliação das 
equipes de profissionais da 
educação para atender à 
demanda do processo de 
escolarização dos (das) 
estudantes com deficiência, 
transtornos globais do 
desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, 
garantindo a oferta de 
professores (as) do 
atendimento educacional 
especializado e, conforme 
parecer de equipe 
multidisciplinar,  profissionais 
de apoio ou auxiliares, 
tradutores (as) e intérpretes de 
Libras, guias-intérpretes para 
surdos-cegos, professores de 
Libras, prioritariamente surdos, 
e professores bilíngues; 
 

31/12/2024 
Essa ação está em processo no 

município 
 

6.9. Promover parcerias com 
instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder 
público, visando a ampliar as 
condições de apoio ao 
atendimento escolar integral 
das pessoas com deficiência, 
transtornos globais do 
desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação 
matriculadas nas redes 
públicas de ensino; 
 

31/12/2024 

O município mantem parceria com a 
APAE local e continua em busca de 
ampliação para o atendimento dessa 

estratégia. 

 

6.10. Promover parcerias com 
instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder 
público, visando a ampliar a 
oferta de formação continuada 
e a produção de material 
didático acessível, assim como 
os serviços de acessibilidade 

31/12/2024 

Essa ação está em processo. O 
município busca recursos para a 
ampliação e atendimento a essa 

estratégia. 
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necessários ao pleno acesso, 
participação e aprendizagem 
dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação 
matriculados na rede pública 
de ensino; 
 

 
6.11. Priorizar o acesso à 
educação infantil e fomentar a 
oferta do atendimento 
educacional especializado 
complementar e suplementar 
aos (às) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação 
matriculados na rede municipal 
de ensino; 

31/12/2024 

Essa ação esta em constante 
avaliação e adequação num 
processo de atendimento à 

demanda e prioridades. 

 

6.12.Promover a alfabetização 
das pessoas com deficiência 
matriculadas na rede municipal 
de ensino, considerando as 
suas especificidades; 

31/12/2024 

O município busca alfabetizar todas 
as crianças e conta com o apoio das 

profissionais do Núcleo de Apoio 
Pedagógico e da Área da Saúde 

 

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

31/12/2024 
Não existem ações para essa 

estratégia. 
 

6.14. Criar, no prazo de 4 anos, 
Centro de Atendimento 
Educacional Especializado que 
conte com equipe 
multifuncional formada por 
profissionais nas áreas de 
psicopedagogia, 
fonoaudiologia, dentre outros, 
em conformidade com as 
necessidades apresentadas 
pelos alunos inseridos na rede 
municipal de ensino;  
 

31/12/2024 

O município implantou o Núcleo de 
apoio pedagógico e vem buscando 
recursos para a ampliação de seus 

serviços de seus recursos 

 

 

 

 

Legenda das cores 

 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 
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 Informação relevante sobre a evolução da metaː as informações apresentadas 

dos indicadores foram extraídas do Caderno de Dados do Município de Morungaba. 

O Departamento de Educação levantou o quantitativo de estudantes com 

deficiência da rede municipal com a diretora do NAP, onde apresentou a relação 

com 54 nomes de todos os segmentos, desde Creche até E.F. Anos Finais. 
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                     MUNICÍPIO DE MORUNGABA 

 
                                                    DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

39 

 

Meta 07 – Elevar progressivamente a taxa de alfabetização da população com 15 

(quinze) anos objetivando, até o final da vigência deste PME, erradicar o 

analfabetismo absoluto no município e reduzir em 60% (sessenta por cento) a taxa 

de analfabetismo funcional. 

 

 

 

 

Indicador 7A 
 Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais 

 
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO  
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

 

2024 
 

DADO OFICIAL (2010) 62,5% 

Fonte: 

MEC/INEP – 

IBGE  

         DADO MUNICÍPAL Sem dados 
Departamento da 

Educação/SED 

  

 

 

 

 

 

Indicador 7B 
 Taxa de analfabetismo funcional  

 
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

60% 

 
 

DADO OFICIAL 3,56 

Fonte: 

MEC/INEP - 

IBGE 

DADO MUNICÍPAL Sem dados 
Departamento da 

Educação/SED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

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

 

31/12/2024 
O município assegura essa oferta 
(EJA)  
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7.2.  Realizar diagnóstico, em 
regime de colaboração com o 
Estado, dos jovens e adultos 
com ensino fundamental e 
médio incompletos, para 
identificar a demanda ativa por 
vagas na educação de jovens e 
adultos; 

 

31/12/2024 
Utilizamos como referência o Censo 
da Educação Básica / Fonte MEC 
INEP 

 

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

 

31/12/2024 

O município busca implementar ações 
(turma multisseriada), mas não 
consegue garantir a continuidade de 
estudo em função da evasão que 
ocorre nesse segmento. 

 

 
7.4.  Realizar chamadas 
públicas regulares para 
educação de jovens e adultos, 
promovendo-se busca ativa em 
regime de colaboração com o 
Estado e em parceria com 
organizações da sociedade 
civil; 

 

31/12/2024 
São feitas divulgações através de 
panfletos, cartazes e publicações nas 
mídias sociais. 

 

7.5.  Aderir a processo de 
avaliação nacional que permita 
aferir o grau de alfabetização 
de jovens e adultos com mais 
de 15 (quinze) anos de idade; 

 

31/12/2024 
Ainda não participamos desse tipo de 
avaliação 

 

7.6.  Executar ações de 
atendimento ao (à) estudante 
da educação de jovens e 
adultos por meio de programas 
suplementares de transporte, 
alimentação e saúde, inclusive 
atendimento oftalmológico e 
fornecimento gratuito de 
óculos, em articulação com a 
área da saúde; 

 

31/12/2024 

Já realizamos alguns programas 
relativos a essa estratégia e 
buscamos recursos para o 

atendimento em sua totalidade. 

 

7.7.  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; 

 

31/12/2024 
Ainda não conseguimos articular uma 
parceria efetiva para o alcance dessa 
estratégia em sua totalidade 

 

7.8.  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 

31/12/2024 

O poder público, através da Ação 
Social dispõe de programas para essa 
faixa etária e a Educação através de 
projetos internos estimula a 
valorização da velhice e suas 
experiências. 
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compartilhamento dos 
conhecimentos e experiência 
dos idosos e à inclusão dos 
temas do envelhecimento e da 
velhice nas escolas. 
 

 

Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː O município de Morungaba 

oferta a população de 15 ou mais idade matriculas na modalidade EJA. Na esfera 

municipal em 2020 foram matriculados 78 jovens e adultos, sendo 24 alunos nas 

séries iniciais e 54 alunos nas séries finais. Verificamos a partir dos dados oficiais 

que temos muito a avançar na oferta de vagas para a população do grupo de pessoas 

com 15 anos ou mais. O Departamento de Educação está pleiteando junto ao MEC 

programas para investir esse segmento. 
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Município de Morungaba Matrícula na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - 

Ensino Fundamental 

2015 – 2020 
 

2015 *** 
 

2016 *** 
 

2017 56 
 

2018 84 
 

2019 55 
 

2020 78 
 

                                 
                                                    Fonte: MEC/Inep - Censo da Educação Básica 
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Meta 08 – Aumentar gradativamente as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, inclusive a oferecida de forma integrada à Educação de 

Jovens e Adultos, por meio do regime de colaboração com o Estado e a União. 

 

 

 

Indicador 8A 

 

Matrículas da Educação Profissional  técnica de nível 

médio. 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

 

 
 

DADO OFICIAL * 40 matrículas * 
MEC/ INEP – 

Censo da 

Educação Básica 

DADO MUNICÍPAL  0 matriculas 
Departamento de 

Educação 

 

 

*Rede Estadual  

 

 

- Ensino Médio Integrado e Regular – NOVOTEC. 

 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

 
8.1. Pleitear junto ao Estado a 
expansão da oferta de 
educação profissional técnica 
de nível médio, incluída a 
integrada à educação de 
jovens e adultos, na rede 
pública estadual de ensino; 

31/12/2024 

O município não realiza ações nesse 
sentido, porém a escola do Estado 
presente no município já iniciou 
Programa NOVOTEC, que é o ensino 
integrado entre o técnico e o regular 
para os estudantes do 9o. ano com 
critério de escolha por sistema de 
educação do Estado. 

 

8.2. Desenvolver programas 
para a oferta da Educação de 
Jovens e Adultos do Ensino 
Fundamental integrada à 
Educação Profissional na rede 
municipal de ensino; 

 

31/12/2024 
Não realizamos até o presente 
momento ação para essa estratégia 

 

8.3. Pleitear junto a União a 
inclusão do município no 
Programa de Expansão da 
Rede Federal de Educação 
Profissional, visando a 
instalação de unidade federal; 
 

31/12/2024 
Não realizamos nenhuma ação até o 
presente momento para essa 
estratégia 

 

8.4. Atuar junto às demais 
esferas da federação para o 
desenvolvimento de políticas 
de formação técnica de nível 
médio para profissionais da 
Educação Básica a que se 

31/12/2024 
Não realizamos nenhuma ação até o 
presente momento para essa 
estratégia 
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refere o inciso III do artigo 61 
da Lei Federal nº 9.394/96. 
 

 
8.5. Buscar a implantação de 
cursos de formação inicial e 
continuada de trabalhadores, 
inclusive cursos articulados 
com a educação de jovens e 
adultos; 
 

31/12/2024 
Não realizamos nenhuma ação até o 
presente momento nesse sentido 

 

8.6. Fomentar a implantação 
e/ou expansão da oferta de 
educação profissional técnica 
de nível médio na modalidade 
de educação a distância, com a 
finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso à 
educação profissional pública e 
gratuita; 
 

31/12/2024 
Não realizamos nenhuma ação até o 
presente momento para essa 
estratégia 

 

8.7. Atuar junto ao Estado para 
ampliação da oferta de 
programas de reconhecimento 
de saberes para fins da 
certificação profissional em 
nível técnico; 
 

31/12/2024 
Não realizamos até o presente 
momento ações relacionadas à essa 
estratégia 

 

8.8. Intervir junto às entidades 
privadas de formação 
profissional vinculadas ao 
sistema sindical para a oferta 
de matrículas gratuitas de 
educação profissional técnica 
de nível médio; 
 

31/12/2024 
Não realizamos ações até o presente 
momento para essa estratégia 

 

 
8.9. Incentivar o atendimento 
do ensino médio integrado à 
formação profissional para os 
povos do campo de acordo 
com os seus interesses e 
necessidades; 
 

31/12/2024 
Até o presente momento não 
realizamos ação para essa estratégia 

 

8.10. Fomentar a elevação 
gradual da taxa de conclusão 
média dos cursos de educação 
profissional; 

 

31/12/2024 
Até o presente momento não 
realizamos ação para essa estratégia. 

 

8.11. Além dos cursos 
articulados com a EJA, buscar 
a implantação de outros cursos 
de formação inicial e 
continuada de trabalhadores. 
 

31/12/2024 
Até o presente momento não 
realizamos ação para essa estratégia 

 

 

 

Legenda das cores. 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 
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 Informação relevante sobre a evolução da metaːNo município de Morungaba 

não temos a oferta de Educação de Jovens e Adultos integrados a Educação 

Profissional, 0 % de matrículas, porém ele busca constantemente parcerias voltadas 

para a formação profissional do munícipe, em vários níveis e modalidades, como 

exemplo: SEBRAE, SENAC, SENAI e ETEC Rosa Perrone. 
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Meta 09 – Colaborar para a universalização, até 2016, do atendimento escolar 

para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 

período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85% (oitenta e cinco por cento). 

 

 

 

Indicador 9A 

 

Percentual da população de 15 a 17 anos que freqüenta a 

escola. 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 2016 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

 

85% 
 

DADO OFICIAL 66,3% 
MEC/INEP – Censo 

da Educação Básica 

DADO MUNICÍPAL 0 
Departamento da 

Educação/SED 

 

 

 

 

 

 

Indicador 9B 

 
Taxa de alunos concluintes no E.M 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 2024 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

 

85% 
 

DADO OFICIAL 97,5% 
MEC/INEP – Censo 

da Educação Básica 

DADO MUNICÍPAL 0 
Departamento da 

Educação/SED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

9.1. Colaborar para a 
universalização do atendimento 
escolar para toda a população 
de 15 a 17 anos até 2016, bem 
como a elevação, até 2024, da 
taxa líquida de matrículas no 
ensino médio para 85% nesta 
faixa etária;  

 

31/12/2024 

O município estimula as matriculas 
para essa faixa etária e dispõe de 
recursos como facilitadores, porem 
não consegue evitar a evasão escolar. 
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9.2. Colaborar e verificar junto 
ao Estado a existência de 
programas e ações de correção 
de fluxo do ensino médio por 
meio de acompanhamento 
individualizado do estudante 
com rendimento escolar 
defasado e pela adoção de 
práticas como aulas de reforço 
no turno complementar, 
estudos de recuperação e 
progressão parcial, de forma a 
reposicioná-lo no ciclo escolar 
de maneira compatível com 
sua idade; 

 

31/12/2024 
Até o momento não realizamos ações 
eficazes em relação a essa estratégia 

 

9.3. Auxiliar o Estado no 
trabalho de expansão das 
matrículas de ensino médio 
integrado à educação 
profissional, observando-se as 
peculiaridades das populações 
do campo; 

 

31/12/2024 
até o momentos não foram realizadas 
ações para essa estratégia 

 

9.4. Estimular a expansão do 
estágio para estudantes da 
educação profissional técnica 
de nível médio e do ensino 
médio regular, preservando-se 
seu caráter pedagógico 
integrado ao itinerário formativo 
do estudante, visando ao 
aprendizado de competências 
próprias da atividade 
profissional, à contextualização 
curricular e ao desenvolvimento 
do estudante para a vida 
cidadã e para o trabalho; 

 

31/12/2024 
Até o momento não temos ação eficaz 
para essa estratégia 

 

9.5. Colaborar na busca ativa 
da população de 15 a 17 anos 
fora da escola, em parceria 
com as áreas da assistência 
social e da saúde; 
 

 

31/12/2024 
A Ação Social realiza Projetos para 
atender essa população de jovens no 
município. (CRAS). 

 

9.6. Auxiliar a implementação 
de políticas de prevenção à 
evasão motivada por 
preconceitos e discriminação, 
criando rede de proteção 
contra formas associadas de 
exclusão; 
 

31/12/2024 
Até o momento o Municipio não tem 
nenhuma ação referente a essa 
estratégia 

 

9.7. Auxiliar a implementação 
de políticas, dentro e fora da 
escola evitando qualquer tipo 
de preconceitos e 
discriminação, criando rede de 
proteção contra evasão e 
outras formas associadas  de 
exclusão; 

 

31/12/2024 
Não realizamos até o momento ações 
referentes a essa estratégia 
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9.8. Colaborar no fomento de 
programas de educação de 
jovens e adultos para a 
população na faixa etária de 15 
a 17 anos, com qualificação 
social e profissional para 
jovens que estejam fora da 
escola e com defasagem 
idade-série; 

 

31/12/2024 
Não iniciamos ações para essa 
estratégia até o momento 

 

9.9. Fazer a chamada, no 
prazo de 1 (um) ano, em 
parceria com o Estado e 
comunidade, da população em 
idade escolar que não 
ingressou ou não concluiu o 
Ensino Médio; 

 

31/12/2024 

O município divulga a transição dos 
alunos que concluem o ensino 
fundamental para ingressarem no 
ensino médio, porém não acompanha 
a matrícula e frequência dos alunos 
nesse segmento. 

 

9.10. Reivindicar do Estado 
melhorias nas escolas 
estaduais, sempre que a 
medida se fizer necessária; 

 

31/12/2024 
Essa ação é realizada pelo Governo 
Estadual e monitorada pela D.E. de 
Bragança Paulista 

 

9.11. Incentivar a participação 
da comunidade na gestão, 
manutenção e melhoria das 
condições de funcionamento da 
escola; 

 

31/12/2024 
Essa ação já é executada (APM e 
Conselho de Escola) 

 

 

 

Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː os dados apresentados no 

Caderno de Informações e dados do município revela que a taxa de matrícula no 

Ensino Médio vem caindo significativamente, especialmente na 3ª série. Outro 

dado apresentado no material analisado é o item sobre a taxa de aprovação, ele 

apresenta um índice satisfatório. O munícipio divulga o período de matriculas para 

os alunos concluintes do E.F, porém não garante a continuidade dos estudos no 

segmento E.M. 
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Meta 10 – Fomentar a matrícula e frequência dos munícipes a cursos de nível 

superior e de especialização lato e stricto sensu, intervindo junto aos demais entes 

da federação para a ampliação da oferta, como forma de colaborar para o 

cumprimento das metas elencadas pelo Plano Nacional de Educação no âmbito do 

Ensino Superior. 

 

 

 

Indicador 10 

 
Quantidade da população que estuda em cidades vizinhas. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO  
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

 

Sem indicador  
 

DADO OFICIAL Sem indicador 

DADO MUNICÍPAL 
Média de 150 

alunos 

Departamento 

de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

10.1. Criar mecanismos de 
incentivo para que as 
matrículas sejam realizadas, 
preferencialmente, nos cursos 
superiores existentes em 
cidades contíguas;  
 

31/12/2024 
O município oferece ajuda de custo 
como incentivo a estudantes para 
cursos em cidades vizinhas 

 

10.2. Desenvolver mecanismos 
para que os profissionais do 
magistério da educação básica 
municipal obtenham formação 
específica, no mínimo, de nível 
superior em curso de 
licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam; 
 

31/12/2024 

O município, como forma de estimulo, 
implantou polos universitários no 
município, em parceria com 
Universidades afim de garantir a 
formação inicial e continuada de 
professores e munícipes. 

 

 
10.3. Ofertar, quando 
necessário e possível, meios 
de acesso aos cursos 
instalados em outras cidades 
da região. 

 

31/12/2024 

Além da implantação de polos de 
universidades, o município oferece 
ajuda de custo para transporte para 
outros cursos instalados em outras 
cidades. 

 

10.4. Reivindicar do Estado a 
instalação de cursos superiores 
de tecnologia no Município ou 
em Municípios da região. 
 

31/12/2024 

O município implantantou polos de 
cursos superiores em parceria com 
Estado (UNIVESP) e Instituição 
Particular (UNIFIA/UNISEPE) 
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10.5. Articular-se com 
instituições de ensino superior 
instaladas na região para que 
ofereçam cursos de 
capacitação e extensão para 
profissionais da sociedade em 
geral, bem como para que 
atuem junto aos produtores 
rurais e pequenos e médios 
empresários, objetivando 
difundir novas técnicas de 
administração e de produção. 
 

31/12/2024 

Até o presente momento não temos 
ações relacionadas a essa estratégia, 
mas o município busca recursos e 
parcerias nesse sentido. 

 

10.6. Garantir, através de 
parcerias com instituições de 
educação superior públicas e 
privadas, a oferta de cursos de 
extensão, para atender às 
necessidades da educação 
continuada de adultos, com ou 
sem formação superior; 
 

31/12/2024 

Essa estratégia já é realizada no 
município e está em constante 
expansão. Polos Universitários já 
existentes e outros sendo 
implantados. 

 

10.7. Estabelecer com as 
instituições instaladas na 
região programas de incentivo 
para que a população do 
município possa cursar o 
ensino superior. 
 

31/12/2024 
Essa estratégia já é cumprida e o 
município busca recursos e parcerias 
para expansão dessa ação. 

 

 

Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː O município estimula a 

formação em nível superior e técnicos aos munícipes. Auxilia os estudantes com 

uma ajuda de custo para realizar seus estudos dentro de um limite de até 70 km de 

distância- Lei nº1663, de 9 de março de 2016. Também criou Pólo de Universidade 

para estimular a formação inicial e continuada de profissionais da educação e 

munícipes – UNIVESP e UNIFIA/UNISEPE. 
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Meta 11 – Valorizar os profissionais do Magistério da Educação Básica pública 

municipal, assegurando, no prazo de 1 (um) ano da vigência deste PME, a revisão 

e adequação do plano de Carreira, observando, dentre outros, o incentivo à 

formação continuada. 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

11.1. Observar, na elaboração 
ou adequação do Plano de 
Carreira e Remuneração do 
Magistério as diretrizes 
emanadas do Conselho 
Nacional de Educação; 

 

31/12/2004 
Essa estratégia já está sendo 
cumprida no município  

11.2. Cumprir as disposições 
da Lei Federal nº 11.738/08 no 
que pertine à jornada de 
trabalho e piso salarial dos 
profissionais do magistério 
público da educação básica 
municipal; 

 

31/12/2004 
Essa estratégia já está sendo 
cumprida 

 

11.3. Incentivar a formação em 
nível de pós-graduação 
visando atingir 100% (cem por 
cento) dos servidores do 
quadro do magistério público 
municipal até o último ano de 
vigência deste PME; 
 

31/12/2004 

O incentivo existe, bem como, uma 
grande maioria dos profissionais com 
pós graduação, mas não 100% 
 

 

11.4. Aperfeiçoar os programas 
de formação continuada dos 
integrantes das classes de 
docentes e de suporte 
pedagógico do Quadro do 
Magistério Público Municipal; 

 

31/12/2004 
Essa estratégia já está sendo 
cumprida e também em constante 
processo de ampliação. 

 

11.5. Prever, nos planos de 
carreira, licenças remuneradas 
para qualificação profissional 
em nível de pós-graduação 
stricto sensu; 
 

31/12/2004 
Ação prevista no Plano de Carreira Lei 
Complementar n. 40/17 Artigo 60 
inciso IV 

 

11.6. Desenvolver políticas 
locais de incentivo à formação 
e valorização dos profissionais 
da educação, buscando 
ampliar as possibilidades de 
formação em serviço; 
 

31/12/2004 Ação em processo  

11.7. Desenvolver ações que 
favoreçam a capacitação e 
aperfeiçoamento profissional 

31/12/2004 Ação em processo no município  
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dos docentes para atuação na 
Alfabetização, na Educação 
Especial e na Educação de 
Jovens e Adultos;  
 

 
11.8. Valorizar o magistério 
público da educação básica a 
fim de aproximar o rendimento 
médio do profissional do 
magistério do rendimento 
médio dos demais profissionais 
com escolaridade equivalente; 
 

31/12/2004 
Ação já é feita no município através de 
equiparação salarial 

 

11.9. Participar de fóruns 
permanentes com 
representação dos órgãos 
governamentais e dos 
trabalhadores em educação 
para acompanhamento da 
atualização progressiva do 
valor do piso salarial 
profissional nacional para os 
profissionais do magistério 
público da educação básica; 
 

31/12/2004 Ação já iniciada no município  

11.10. Aperfeiçoar avaliação de 
desempenho para fins de 
estágio probatório e aquisição 
de estabilidade de modo a 
verificar com profundidade a 
capacidade do servidor para 
permanecer no serviço público.  
 

31/12/2004 

Existe a avaliação por estágio 
probatório. O município estuda a 
possibilidade de outros recursos de 
avaliação. 

 

Legenda das cores 

 

 

 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː O município já está atendendo 

partes dessa meta. O Plano de Carreira do magistério Municipal foi elaborado e 

adequado com a participação do corpo docente. Ele foi votado e entrou em vigência 

em dezembro de 2017 – Lei 40, de 05 de dezembro de 2017. Realizou a 

equiparação salarial dos professores de Educação Básica I e II, incentiva a 

formação continuada dos professores da rede, cumpre a Lei do Piso – lei nº 

11.738/08 (1/3 das aulas para estudo e 2/3 das aulas com alunos), aderiu diversos 

programas para melhorar a qualidade da alfabetização, leitura, escrita e 

conhecimentos matemáticos, especialmente para os Anos Iniciais (Ler e Escrever, 

EMAI, PNAIC, Mais Alfabetização). 
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Meta 12 – Estabelecer, no prazo de 1 (um) ano, legislação específica que 

regulamente a gestão democrática no sistema municipal de ensino, respeitando-

se a legislação nacional. 

 

 

Indicador 

 

Sem indicador 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO  
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,0% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Sem indicador 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% 

Sem indicador 

  

 

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

12.1. Aprovar, no prazo de 1 
(um) ano, legislação que 
organize o sistema municipal 
autônomo de ensino, em 
regime de colaboração com a 
União e o Estado de São 
Paulo, nos termos previstos no 
art. 8º da LDB; 
 

31/12/2024 

Somos Departamento de Educação 
subordinados à D.E. de Bragança 
Paulista. O município prevê que até 
2024 essa estratégia seja alcançada. 

 

12.2. Aprovar, no prazo de 1 
(um) ano, legislação específica 
que regulamenta a gestão 
democrática na área de 
abrangência do município, 
respeitando-se a legislação 
nacional, e que considere a 
participação da comunidade 
escolar;  
 

31/12/2024 
Somos Departamento de Educação 
subordinados à D.E. de Bragança 
Paulista. 

 

 
12.3. Estabelecer programas 
municipais ou aderir a 
programas federais de apoio e 
formação aos (às) conselheiros 
(as) dos conselhos de 
acompanhamento e controle 
social do Fundeb, dos 
conselhos de alimentação 
escolar, do conselho municipal 
de educação e aos (às) 
representantes educacionais 
dos demais conselhos de 
acompanhamento de políticas 

31/12/2024 
Essa ação não foi iniciada até o 
presente momento. 
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públicas, garantindo a esses 
colegiados condições regulares 
de funcionamento; 
 

12.4. Constituir Fórum 
Permanente de Educação, com 
o intuito de coordenar as 
conferências municipais, bem 
como efetuar o 
acompanhamento da execução 
deste PME; 
 
 

31/12/2024 
Estratégia atrasada em relação a 
constituição dos fóruns, mas sendo 
agilizada 

 

12.5. Informatizar os serviços de 

apoio das secretarias e conectá-las 
em rede, no prazo de 3 anos, com 
a Secretaria de Educação, criando 
um sistema de informação e 
estatísticas educacionais 
permanente, para auxiliar no 
planejamento e avaliação. 

 

31/12/2024 
Essa estratégia está em andamento 
no município com a implantação de 
sistema. (PRESCON) 

 

12.6. Manter programa de 
formação inicial e continuada 
para o pessoal técnico do 
Departamento de Educação; 
 

31/12/2024 

Essa ação está sendo atendida 
parcialmente com programas do 
governo Estadual (EMAI e Currículo 
Paulista), Governo Federal (PNAIC, 
Mais Alfabetização, Formação Pela 
Escola)). ) 

 

12.7. Apoiar tecnicamente as 
escolas na elaboração e 
execução democrática de suas 
propostas pedagógicas. 
 

31/12/2024 
Estratégia em processo para Fund. I, 
II e EJA. Educação Infantil concluida. 

 

12.8. Garantir a continuidade 
do sistema de avaliação do 
rendimento dos alunos, através 
da aplicação de avaliações 
internas, da Prova Brasil/IDEB, 
Saresp/IDESP, alcançando as 
metas de desempenho 
estabelecidas.  
 

31/12/2024 
Estratégia atendida e acompanhada 
pelos gestores e equipe técnica 

 

12.9. Garantir a participação da 
comunidade escolar nos 
Conselhos de Escola e 
equivalentes 

31/12/2024 Estratégia cumprida  

12.10. Estimular a formação e 
o fortalecimento de grêmios 
estudantis e associações de 
pais, assegurando-se-lhes, 
inclusive, espaços adequados 
e condições de funcionamento 
nas escolas e fomentando a 
sua articulação orgânica com 
os conselhos escolares, por 
meio das respectivas 
representações. 
 

31/12/2024 Não temos ações para essa estratégia  

12.11. Executar os planos de 
ações articuladas já 
formalizados, dando 
cumprimento às metas de 
qualidade estabelecidas para a 
educação básica pública e às 
estratégias de apoio técnico e 

31/12/2024 

Essa estratégia tem sido executada 
parcialmente. Falta apoio à formação 
de professores e profissionais da 
educação, recursos tecnológicos e 
melhoria física de algumas escolas. 
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financeiro voltadas à melhoria 
da gestão educacional, à 
formação de professores e 
profissionais de serviços e 
apoio escolares, à ampliação e 
ao desenvolvimento de 
recursos pedagógicos e à 
melhoria e expansão da 
infraestrutura física da rede 
escolar. 
 

12.12. Apoiar técnica e 
financeiramente a gestão 
escolar mediante transferência 
direta de recursos financeiros à 
escola, garantindo a 
participação da comunidade 
escolar no planejamento e na 
aplicação dos recursos, 
visando a ampliação e 
transparência e também ao 
efetivo desenvolvimento da 
gestão democrática. 
 

31/12/2024 Ação realizada  

12.13. Aderir aos programas de 
formação de diretores e 
gestores escolares 
eventualmente instituídos pelo 
Ministério da Educação, bem 
como aderir a prova nacional 
específica, a fim de subsidiar a 
definição de critérios objetivos 
para o provimento dos cargos;  

 

31/12/2024 

O provimento de cargo no município 
se dá através de concurso público e 
também por escolha (cargo de 
confiança) - Coordenadores e 
Professora Coordenadora responsável 
pela direção. 

 

 

 

Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː O município ainda não aprovou 

legislação especifica que organiza o Sistema Municipal de Ensino. Somos 

subordinados a Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. A equipe do 

Departamento da Educação vem se empenhando junto às unidades escolares a 

política do diálogo e da comunicação. Periodicamente são realizadas reuniões com 

a equipe gestora das U.Es e equipe do Departamento para alinharmos assuntos que 

abrange o estudo de uma gestão democrática e de um trabalho pautado em políticas 

públicas.  
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Meta 13 – Aplicar de forma transparente e eficaz os recursos públicos 

vinculados constitucionalmente à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

 

Indicador 

 
Sem indicador 

META PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Sem indicador 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% 

Sem indicador 

  

 

 

 

Estratégias  Prazo 
Ações 

O que foi feito até agora 

Previsões 
Orçamentárias 

 

 
13.1. Estimular o fortalecimento 
dos mecanismos e 
instrumentos que promovam a 
transparência e o controle 
social na utilização dos 
recursos públicos aplicados em 
educação; 
 

 

31/12/2024 
Essa estratégia já é realizada no 
município, inclusive através de 
ouvidoria 

 

13.2.  Auxiliar a União na 
definição do custo aluno-
qualidade da educação básica 
à luz da ampliação do 
investimento público em 
educação; 
 

 

31/12/2024 
Essa estratégia é realizada através 
dos registros oficiais. Dados 
bimestrais SIOPE 

 

13.3.  Desenvolver e 
acompanhar regularmente 
indicadores de investimento e 
tipo de despesa per capita por 
aluno em todas as etapas da 
educação pública. 
 

 

31/12/2024 
Estratégia realizada através de 
prestação de conta pelo poder 
executivo 

 

13.4. Assegurar o cumprimento 
do artigo 212 da Constituição 
Federal, com referência ao 
cumprimento do dispositivo 
quanto à aplicação mínima de 
25% na Educação; 
 

 

31/12/2024 
Estratégia realizada através da ação 
de controle social 
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13.5. Garantir o correto 
funcionamento do Conselho de 
Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de 
Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação; 
 

 

31/12/2024 
Estratégia concluída com ação de 
controle público e social. 

 

13.6. Garantir, entre as metas 
dos planos plurianuais vigentes 
nos próximos dez anos, a 
previsão do suporte financeiro 
às metas constantes neste 
Plano. 

31/12/2024 Estratégia atingida. Plano Plurianual  

13.7. Promover a autonomia 
financeira das escolas 
mediante repasses de 
recursos, diretamente aos 
estabelecimentos públicos de 
ensino, a partir de critérios 
objetivos, para pequenas 
despesas e cumprimento de 
sua proposta pedagógica. 

 

31/12/2024 
Alguns recursos são repassados 
diretamente para as UEs e outros 
através da entidade executora 

 

 
13.8. Estabelecer parcerias 
com setores produtivos, 
organizações não 
governamentais e instituições 
públicas no financiamento de 
cursos da educação 
profissional e de jovens e 
adultos. 

 

31/12/2024 
Não temos ação prevista para essa 
estratégia 

 

13.9. Assegurar melhoria das 
condições gerais de trabalho e 
de remuneração dos 
profissionais da educação e de 
apoio escolar. 

 

31/12/2024 
Ações em processo para o alcance 
dessa estratégia em sua integridade 

 

 
13.10. Aprimorar o 
cumprimento da Lei Federal n.º 
11.947, de 16 de junho de 
2009 que “dispõe sobre o 
atendimento da alimentação 
escolar e do Programa Dinheiro 
Direto na Escola aos alunos da 
educação básica; altera as Leis 
nos 10.880, de 9 de junho de 
2004, 11.273, de 6 de fevereiro 
de 2006, 11.507, de 20 de julho 
de 2007; revoga dispositivos da 
Medida Provisória no 2.178-36, 
de 24 de agosto de 2001, e a 
Lei 8913, de 12 de julho de 
1994; e dá outras 
providências”. 

 

31/12/2024 
O município assegura todos os 
direitos previstos em Leis. 

 

 

 

http://www.leidireto.com.br/lei-8913.html
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Legenda das cores 

 

Amarelo - estratégias iniciadas e em processo. 

Verde -  estratégias concluídas 

Cinza -  estratégias não iniciadas ou atrasadas. 

 

 Informação relevante sobre a evolução da metaː O município cumpre a 

legislação que dispõe sobre os recursos públicos aplicados na Educação. O 

Departamento da Educação mantém regularmente a prestação de contas do 

FUNDEB junto ao CME e CACs FUNDEB. E realizado reuniões mensais para 

garantir a transparência nas ações realizadas pelo Poder Público. Essa meta faz 

parte da captação de recursos uma tarefa nada fácil pelo período que estamos 

passando pelas inúmeras contenções em todas as esferas administrativas (Federal, 

Estadual e Municipal), mesmo assim não deixamos de medir esforços para garantir 

um mínimo necessário para um bom trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o ano de 2021 a Comissão responsável pela Avaliação e Monitoramento do Plano 

Municipal de Educação realizou reuniões para leitura, análise, discussão e adequação das 

estratégias e ações descritas no mesmo.  

Em relação as 13 metas elaboradas no PME, nenhuma foi concluída na sua totalidade até o 

presente momento. A maioria das metas já foi cumprida 50% das estratégias/ações 

contidas nas mesmas. Algumas metas ainda precisam de um olhar mais atento, pois 

envolvem reestruturação da rede tanto no aspecto de recursos financeiros, quanto recursos 

humanos. 

 

 

 

ANEXOS 
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Convidamos toda a população morungabense para participar da  

 

 

Audiência Pública do Plano Municipal de Educação – PME. A 

Audiência tem como finalidade apresentar e aprovar o relatório de 

Avaliação e Monitoramento da Lei Municipal nº1613 de 19 de 

junho de 2015, no período de 2019-2021. 
 
Data: 22 de novembro de 2021. 

 

Horário: 18h15 

 

Local: CIT – Centro de Informações Turísticas - Departamento de Educação. 

 

Endereço: Rua Araújo Campos, 953 - Centro - Morungaba 
 

 

 

Contamos com a participação de todos!! 

 

 

CONVITE 

Audiência Pública do Departamento de Educação 


