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1. APRESENTAÇÃO  

  

  

O Plano Municipal de Educação representa o conjunto de avanços que a sociedade deseja para a Educação em Arantina nos 

próximos 10 anos.   

 A elaboração participativa deste Plano significa que as diretrizes e metas definidas, de forma articulada, possibilitam efetivamente 

concretizar a educação de qualidade que as pessoas do nosso Município tanto merecem.  

Métodos modernos de ensino e uma filosofia educacional atualizada, com profissionais comprometidos e instalações adequadas 

farão com que as metas do Plano Municipal sejam atingidas, principalmente se estivermos sempre atentos e preparados para aceitar 

inovações que poderão surgir durante a execução deste Plano.  

Manifestamos nossa satisfação em definir as diretrizes e as metas do Plano Municipal de Educação do Município, juntamente com 

segmentos da sociedade e da comunidade escolar. Acreditamos que foram ressaltados os pontos mais importantes para nortear a Educação 

na próxima década.  

Ajudar a melhorar a sociedade através da Educação é uma missão de grande responsabilidade e um imenso desafio, mas também 

uma honra e um privilégio somente destinado aos educadores.  

  

  

  

  

  

  

Comissão Técnica  
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2. INTRODUÇÃO  

A construção de um Plano Municipal de Educação significa um grande avanço, por se tratar de um Plano de Estado e não somente 

um Plano de Governo. A sua aprovação pelo poder legislativo, transformando-o em lei municipal sancionada pelo chefe do executivo, 

confere poder de ultrapassar diferentes gestões. Um plano com força de lei, respeitado por todos os dirigentes municipais, resgatando o 

sentido da continuidade das políticas públicas.  



 

 

A elaboração de um PME constitui-se como o momento de um planejamento conjuntodo governo com a sociedade civil que, com 

base científica e com a utilização derecursos previsíveis, deve ter como intuito responder às necessidades sociais.  

Todavia, só a participação da sociedade civil (Conselho Municipal de Educação, Associações, Sindicatos, Câmara Municipal, 

Diretores, Professores e Alunos, entre outros) é que garantirá a efetivação das diretrizes e ações planejadas.  

O desafio para os municípios é elaborar um plano que guarde consonância com o Plano Nacional de Educação e, ao mesmo tempo, 

garanta sua identidade e autonomia.  

Abaixo segue a Lei Federal, Estadual e a Lei Orgânica do Município de Arantina referentes à educação.  

A LEI Nº 13.005, DE 25 JUNHO DE 2014 aprovada em Brasília, o Plano Nacional de Educação-PNE e dá outras providencias, como 

faz saber abaixo:  

Art. 1o É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma 

do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.  

Art. 2ºSão diretrizes do PNE:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, 

que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

IX - valorização dos profissionais da educação;  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.


 

 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.  

Art. 3oAs metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, desde que não haja prazo inferior 

definido para metas e estratégias específicas.  

Art. 4oAs metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 

o censo demográfico e os censos  nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei.  

Parágrafo único.  O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação 

detalhada sobre o perfil das populações de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência.  

Art. 5oA execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, 

realizados pelas seguintes instâncias:  

I - Ministério da Educação - MEC;  

II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; 

III - Conselho Nacional de Educação - CNE; IV - Fórum Nacional de Educação.  

§ 1o Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:  

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet; II - 

analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas; III 

- analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.  

§ 2oA cada 02 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução  no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com 

informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que 

trata o art. 4o, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes.  

§ 3o A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada 

por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.  



 

 

§ 4o O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do art. 214 da Constituição Federal e a meta 20 do Anexo 

desta Lei engloba os recursos aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de 

incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento 

estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na forma do art. 213 da Constituição Federal.  

§ 5oSerá destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da 

Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela 

exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no 

inciso VI do art. 214 da Constituição Federal.  

Art. 6oA União promoverá a realização de pelo menos 02 (duas) conferências nacionais de educação até o final do decênio, 

precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta 

Lei, no âmbito do Ministério da Educação.  

§ 1oO Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput:  

I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas;  

II - promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais 

que as precederem.  

§ 2ºAs conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 04 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar 

a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente.  

Art. 7oA União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à 

implementação das estratégias objeto deste Plano.  

§ 1oCaberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao 

alcance das metas previstas neste PNE.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#meta20
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#meta20
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#meta20
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#meta20
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi


 

 

§ 2oAs estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos 

jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de 

coordenação e colaboração recíproca.  

§ 3oOs sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da 

consecução das metas deste PNE e dos planos previstos no art. 8o.  

§ 4oHaverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar 

territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e 

linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada à consulta prévia e informada a essa comunidade.  

§ 5oSerá criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

§ 6oO fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos Municípios incluirá a instituição de instâncias 

permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada Estado.  

§ 7o O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de 

desenvolvimento da educação.  

Art. 8o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os 

planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado 

da publicação desta Lei.  

§ 1oOs entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que:  

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais;  

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 

asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural;  

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo 

em todos os níveis, etapas e modalidades;  



 

 

IV - promovam a articulação Interfederativa na implementação das políticas educacionais.  

§ 2oOs processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata 

o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil.  

Art. 9oOs Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando 

a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 02 (dois) anos contado da publicação desta 

Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade.  

Art. 10.  O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e 

estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.  

Art. 11.  O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas 

públicas desse nível de ensino.  

§ 1oO sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 02 (dois) anos:  

I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as) estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, 

com participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, 

e aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da educação básica;  

II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado e do corpo dos (as) profissionais da 

educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos 

pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes.  

§ 2o A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 

IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no inciso I do § 1o não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada 

um deles.  



 

 

§ 3oOs indicadores mencionados no § 1o serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da Federação 

e em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, 

que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede.  

§ 4oCabem ao Inep a elaboração e o cálculo do Ideb e dos indicadores referidos no § 1o.  

§ 5oA avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames, referida no inciso I do § 1o, poderá ser diretamente realizada pela 

União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus Municípios, 

caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas 

e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação.  

Art. 12.  Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso 

Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período 

subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio.  

Art. 13.  O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 02 (dois) anos da publicação desta Lei, o Sistema Nacional de 

Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e 

estratégias do Plano Nacional de Educação.  

Art. 14.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  25  de  junho de 2014; 193oAno da Independência e 126oAno da República.  

  

LEI 19481 2011 de 12/01/2011 Institui o Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais  

Art. 1° O Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais – PDEMG –, que contém as diretrizes e as metas da educação 

para o período de 2011 a 2020, é o estabelecido nesta Lei.  

§ 1° As metas e as ações estratégicas do PDEMG são as constantes no Anexo I.  

§ 2° O relatório que fundamenta o PDEMG é o constante no Anexo II .  



 

 

  

Art. 2° As ações estratégicas e as metas constantes no Anexo I desta Lei referem-se às áreas de competência dos sistemas de 

ensino estadual e municipal.  

Parágrafo único. As ações estratégicas e as metas a que se refere o caput deste artigo, concernentes às competências dos 

Municípios, nos termos do § 2° do art. 211 da Constituição Federal, têm caráter de recomendação e constituem diretrizes para a 

elaboração dos planos decenais de educação pelos Municípios.  

  

Art. 3° A avaliação do PDEMG será feita de dois em dois anos pelo Poder Executivo, em articulação com a Assembléia 

Legislativa, os Municípios e a sociedade civil.  

Art. 4° O Poder Executivo divulgará o PDEMG com vistas a facilitar o acompanhamento de sua execução pela sociedade.  

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2011; 223º da Inconfidência Mineira e 190º da Independência do 

Brasil.  

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA  

Danilo de Castro  

Maria Coeli Simões Pires  

Renata Maria Paes de Vilhena  

Ana Lúcia Almeida Gazzola  

  

ANEXO I  

(a que se refere o §1° do art. 1° da Lei n° 19.481, de 12 de janeiro de 2011.)  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoFederal&tipoPesquisa=constituicaoFederal&cfArtigo=211
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoFederal&tipoPesquisa=constituicaoFederal&cfArtigo=211
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoFederal&tipoPesquisa=constituicaoFederal&cfArtigo=211


 

  

  

1 – Educação Infantil  

1.1 – Ações Estratégicas  

1.1.1 – Definir, em cooperação com os Municípios, padrões básicos de atendimento da educação infantil 

relacionados com a infraestrutura física, o mobiliário, os equipamentos, os recursos didáticos, o número de alunos por 

turma, a gestão escolar e os recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.  

1.1.2 – Estabelecer, em até dois anos, mediante discussão com os profissionais da educação, as habilidades e 

competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a serem alcançadas pelos professores, em cada ano escolar, a 

fim de garantir o progresso dos alunos.  

1.1.3 – Regularizar, em até dois anos, os processos de autorização e funcionamento da educação infantil de todas 

as instituições públicas e privadas, observando os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil e os 

parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil.  

1.1.4 – Assegurar que, em até dois anos, todas as instituições de educação infantil tenham elaborado ou 

atualizado seus projetos político-pedagógicos, com a participação dos profissionais de educação, garantindo sua 

atualização periódica.  

1.1.5 – Universalizar, em até três anos, em articulação com as áreas de saúde e assistência social e com os 

Municípios, a aplicação dos exames de acuidade visual e auditiva para as crianças matriculadas nas escolas de educação 

infantil.  

1.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação escolar de qualidade adequada 

às especificidades de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo 

Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos da agricultura familiar.  



 

 

1.1.7 – Desenvolver programas de formação inicial em nível superior e de capacitação continuada para os 

dirigentes de instituições de educação infantil.  

1.2 – Metas  

1.2.1 – Implantar, em consonância com as diretrizes nacionais e estaduais, padrões básicos de atendimento em 

50% (cinquenta por cento) das escolas de educação infantil, em até cinco anos, e em 100% (cem por cento), em até dez 

anos, priorizando-se as áreas de maior vulnerabilidade social.  

1.2.2 – Aumentar a taxa de atendimento escolar para 30% (trinta por cento), em até cinco anos, e para 50% 

(cinqüenta por cento), em até dez anos, na faixa etária de 0 a 3 anos.  

1.2.3 – Universalizar, em até cinco anos, o acesso à escola pública para a faixa etária de 4 a 5 anos.  

1.2.4 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de tempo integral para 40% (quarenta 

por cento) dos alunos de 4 e 5 anos, em até dez anos, priorizando os que se encontram em condição de maior 

vulnerabilidade social.  

2 – Ensino Fundamental  

(Vide art. 1º da Lei nº 20.817, de 30/7/2013.)  

2.1 – Ações Estratégicas  

2.1.1 – Estabelecer, em até dois anos, mediante discussão com os profissionais da educação, as habilidades e 

competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a serem alcançadas pelos professores, em cada ano escolar, a 

fim de garantir o progresso dos alunos.  

2.1.2 – Assegurar que, em até dois anos, todas as escolas de ensino fundamental tenham elaborado ou atualizado 

seus projetos político-pedagógicos, com a participação dos profissionais de educação, garantindo sua atualização 

periódica.  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=20817&ano=2013&tipo=LEI
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=20817&ano=2013&tipo=LEI
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=20817&ano=2013&tipo=LEI


 

  

  

2.1.3 – Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino fundamental, nos 

estabelecimentos da rede estadual, por professores habilitados, conforme o projeto pedagógico adotado em cada escola.  

2.1.4 – Implementar plano de segurança para as escolas públicas de ensino fundamental, em articulação com os 

órgãos e as instituições que atuam nessa área e com a colaboração da comunidade escolar.  

2.1.5 – Universalizar, em até três anos, em articulação com as áreas de saúde e de assistência social, com as 

instituições de ensino superior e com os Municípios, a aplicação dos exames de acuidade visual e auditiva e a avaliação 

postural, funcional, nutricional e cognitiva dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental.  

2.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação escolar de qualidade nas escolas 

de ensino fundamental da rede estadual, destinando, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação 

escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos da agricultura familiar.  



 

  

  

2.2 – Metas  

2.2.1 – Implantar, em 50% (cinqüenta por cento) das escolas de ensino fundamental, prioritariamente nas situadas 

em áreas de maior vulnerabilidade social, padrões básicos de atendimento relativos à infraestrutura, ao mobiliário, aos 

equipamentos, aos recursos didáticos, à gestão escolar, ao número de alunos por turma e aos recursos humanos, em até 

cinco anos, e em 100% (cem por cento) das escolas, em até dez anos.  

2.2.2 – Universalizar, em até dois anos, o acesso à escola pública para a faixa etária de 6 a 14 anos.  

2.2.3 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de tempo integral para 40% (quarenta 

por cento) dos alunos do ensino fundamental, em até cinco anos, e para 80% (oitenta por cento), em até dez anos, 

priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.  

2.2.4 – Ampliar progressivamente o número de escolas públicas de ensino fundamental que desenvolvam 

projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer, em horário extraturno e nos finais de semana, priorizando as regiões de 

maior vulnerabilidade social.  

2.2.5 – Garantir a participação de todas as escolas públicas de ensino fundamental em programas nacionais e 

estaduais de avaliação educacional.  

2.2.6 – Aprovar, em até quatro anos, todos os diretores de escolas públicas de ensino fundamental em exame de 

certificação ocupacional.  

2.2.7 – Garantir, em até três anos, que todos os alunos matriculados no terceiro ano do ensino fundamental saibam 

ler e escrever.  



 

  

  

2.2.8 – Aumentar para 70% (setenta por cento), em até cinco anos, o percentual de alunos da 4ª série/5° ano com 

desempenho acima do nível recomendado em Língua portuguesa e Matemática, com base em resultados do Programa de 

Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Proeb –, e para 80% (oitenta por cento), em até dez anos.  

2.2.9 – Aumentar para 50% (cinqüenta por cento), em até cinco anos, o percentual de alunos da 8ª série/9° ano 

com desempenho acima do nível recomendado em Língua portuguesa e Matemática, com base em resultados do Proeb, 

e para 70% (setenta por cento), em até dez anos.  

2.2.10 – Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em até cinco anos, e em 40% (quarenta por cento), em até dez 

anos, a diferença entre as proficiências médias máxima e mínima, em Língua portuguesa e Matemática, das 

superintendências regionais de ensino.  

2.2.11 – Elevar a taxa de conclusão do ensino fundamental para 90% (noventa por cento),em até cinco anos.  

2.2.12 – Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental para 14% (quatorze por cento), em até 

cinco anos, e para 10% (dez por cento), em até dez anos.  

2.2.13 – Reduzir a taxa de abandono no ensino fundamental para 2% (dois por cento), em até cinco anos, e para 

1% (um por cento), em até dez anos.  

2.2.14 – Implantar, em até cinco anos, nas escolas estaduais de ensino fundamental, prioritariamente nas situadas 

em áreas de maior vulnerabilidade social, ações de acompanhamento social para atendimento de alunos pertencentes a 

comunidades que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou vulnerabilidade social intensa, bem 

como de suas famílias, em articulação com a área de assistência social.  

2.2.15 – Implantar laboratórios de informática conectados à internet em todas as escolas, em até dois anos, 

garantindo-se suporte técnico, manutenção e atualização dos equipamentos e programas.  



 

  

  

2.2.16 – Garantir que, em cada Município mineiro, no mínimo uma escola tenha quadra esportiva coberta, em até 

quatro anos, e 50% (cinqüenta por cento) das escolas públicas tenham quadra esportiva coberta, em até dez anos.  

2.2.17 – Implantar laboratórios de ensino de ciências em todas as escolas, em até cinco anos, com profissionais 

especializados e equipamentos adequados, assegurando seu funcionamento em todos os turnos.  

2.2.18 – Implantar, em todas as escolas, bibliotecas ou salas de leitura com acervos atualizados e orientação de 

profissionais habilitados, em até três anos, assegurada, nas escolas com mais de mil alunos, a assistência permanente de 

profissional qualificado durante o funcionamento dos turnos escolares.  

2.2.19 – Informatizar os serviços de administração escolar de todas as escolas, em até dois anos, garantindo a 

atualização de equipamentos, programas e capacitação dos profissionais.  

3 – Ensino Médio  

3.1 – Ações Estratégicas  

3.1.1 – Estabelecer, em até dois anos, mediante discussão com os profissionais da educação, as habilidades e 

competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a serem alcançadas pelos professores em cada ano escolar do 

ensino médio, a fim de garantir o progresso dos alunos.  

3.1.2 – Assegurar que, em até dois anos, todas as escolas de ensino médio tenham elaborado ou atualizado seus 

projetos político-pedagógicos, com a participação dos profissionais de educação, garantindo sua atualização periódica.  

3.1.3 – Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino médio, nos estabelecimentos 

da rede estadual, por professores habilitados, conforme o projeto pedagógico adotado em cada escola.  

3.1.4 – Implementar plano de segurança para as escolas públicas de ensino médio, em articulação com os órgãos 

e as instituições que atuam nessa área e com a colaboração da comunidade escolar.  



 

  

  

3.1.5 – Incentivar e dar visibilidade a projetos educacionais escolares que propiciem melhorias no sistema de 

ensino e na aprendizagem dos alunos, a serem avaliados pelas escolas, pela Secretaria de Estado de Educação e pela 

sociedade civil organizada.  

3.1.6 – Articular o ensino médio aos objetivos estratégicos da educação básica, da educação profissional e 

tecnológica e da educação superior, visando à formação humanística e técnico-científica dos estudantes.  

3.2 – Metas  

3.2.1 – Implantar, em 50% (cinqüenta por cento) das escolas estaduais de ensino médio, prioritariamente nas 

situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, padrões básicos de atendimento relativos à infraestrutura, ao 

mobiliário, aos equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos 

humanos, em até cinco anos, e em 100% (cem por cento) das escolas, em até dez anos.  

3.2.2 – Atender, em até dois anos, a demanda para o ensino médio dos alunos concluintes do ensino fundamental 

regular ou de Educação de Jovens e Adultos – EJA – e de pessoas que desejam retomar os estudos nesse nível de ensino, 

em todos os Municípios mineiros.  



 

 

3.2.3 – Aumentar a taxa de atendimento escolar para 94% (noventa e quatro por cento), em até cinco anos, e para 

96% (noventa e seis por cento), em até dez anos, universalizando o acesso à escola pública para alunos na faixa etária de 

15 a 17 anos.  

3.2.4 – Aumentar a taxa de escolarização líquida para 55% (cinqüenta e cinco por cento), em até cinco anos, e 

em para 70% (setenta por cento), em até dez anos, para alunos na faixa etária de 15 a 17 anos.  

3.2.5 – Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 20% (vinte por cento), em até cinco anos, e em 

30% (trinta por cento), em até dez anos.  

3.2.6 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de tempo integral para 20% (vinte 

por cento) dos alunos do ensino médio, em até cinco anos, e para 40% (quarenta por cento), em até dez anos, priorizando 

os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social e garantindo a oferta de cursos de formação profissional.  

3.2.7 – Ampliar progressivamente o número de escolas públicas de ensino médio que desenvolvam projetos 

sociais, esportivos, culturais e de lazer, em horário extraturno e nos finais de semana, priorizando as regiões de maior 

vulnerabilidade social.  

3.2.8 – Assegurar a participação de 100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino médio em programas 

federais e estaduais de avaliação de ensino.  

3.2.9 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação escolar de qualidade nas escolas 

de ensino médio da rede estadual, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação 

escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos da agricultura familiar.  

3.2.10 – Assegurar que, em até quatro anos, todos os diretores de escolas públicas de ensino médio sejam 

aprovados em exame de certificação ocupacional.  



 

 

3.2.11 – Aumentar para 40% (quarenta por cento), em até cinco anos, o percentual de alunos da 3ª série do ensino 

médio com desempenho no nível recomendado em Língua portuguesa e Matemática, com base em resultados do Proeb, 

e para 70% (setenta por cento), em até dez anos.  

3.2.12 – Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em até cinco anos, e em 40% (quarenta por cento), em até dez 

anos, as diferenças entre as proficiências médias máxima e mínima, em Língua portuguesa e Matemática, das 

superintendências regionais de ensino.  

3.2.13 – Aumentar a taxa de conclusão do ensino médio para 60% (sessenta por cento), em até cinco anos, e para 

85% (oitenta e cinco por cento), em até dez anos.  

3.2.14 – Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte e cinco por cento), em até cinco 

anos, e para 15% (quinze por cento), em até dez anos.  

3.2.15 – Reduzir a taxa de abandono do ensino médio para 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em até cinco anos, 

e em 3,7% (três vírgula sete por cento), em até dez anos.  

3.2.16 – Implantar, em até cinco anos, nas escolas estaduais de ensino médio, prioritariamente nas situadas em 

áreas de maior vulnerabilidade social, ações de acompanhamento social para atendimento de alunos pertencentes a 

comunidades que apresentem baixo IDH ou vulnerabilidade social intensa, bem como de suas famílias, em articulação 

com a área de assistência social.  

3.2.17 – Implantar laboratórios de informática conectados à internet em todas as escolas, em até dois anos, 

garantindo-se suporte técnico, manutenção e atualização dos equipamentos e programas.  

3.2.18 – Garantir que, em cada Município mineiro, pelo menos uma escola tenha quadra esportiva coberta, em até 

quatro anos, e 60% (sessenta por cento) das escolas públicas tenham quadra esportiva coberta, em até dez anos.  



 

 

3.2.19 – Implantar laboratórios de ensino de ciências em todas as escolas, em até cinco anos, com profissionais 

especializados e equipamentos adequados, assegurando seu funcionamento em todos os turnos.  

3.2.20 – Implantar bibliotecas ou salas de leitura com acervos atualizados e orientação de profissionais habilitados 

em todas as escolas, em até três anos, assegurando, nas escolas com mais de mil alunos, a assistência permanente de 

profissional qualificado durante o funcionamento dos turnos escolares.  

3.2.21 – Informatizar os serviços de administração escolar de todas as escolas, em até dois anos, garantindo a 

atualização de equipamentos, programas e capacitação dos profissionais.  

3.2.22 – Assegurar a distribuição suplementar para todos os alunos, em até quatro anos, de livros didáticos de 

línguas estrangeiras, artes, sociologia e filosofia, e de material didático específico para alunos com necessidades 

educativas especiais. 4 – Educação Superior  

4.1 – Ações Estratégicas  

4.1.1 – Compatibilizar as políticas e ações da educação superior com as expectativas e necessidades de 

desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado, priorizando-se as áreas de maior vulnerabilidade social.  

4.1.2 – Ampliar as vagas de estágio supervisionado, por meio de convênios firmados com os órgãos gestores de 

escolas públicas.  

4.1.3 – Expandir a oferta de cursos na Universidade Estadual de Minas Gerais – Uemg – e na Universidade 

Estadual de Montes Claros – Unimontes –, nas modalidades a distância e presencial, nos turnos diurno e noturno, 

considerando a autonomia universitária e as peculiaridades regionais.  

4.1.4 – Aprimorar mecanismos que confiram autonomia de gestão administrativa, financeira e pedagógica às 

universidades estaduais.  



 

 

4.1.5 – Assegurar as condições de cumprimento das finalidades e funções básicas previstas em lei para a 

educação superior, eliminando as distorções existentes no quadro de pessoal em relação a posicionamento, carga horária e 

vinculação funcional.  

4.1.6 – Implementar, em até dois anos, programa de aquisição de computadores e outros materiais para o uso dos 

profissionais da educação pública estadual superior.  

4.1.7 – Implementar, em parceria com os órgãos e entidades afins, políticas de saúde e de prevenção de doenças 

profissionais voltadas aos profissionais da educação pública estadual superior.  

4.2 – Metas  

4.2.1 – Instituir, em até um ano, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior e das unidades estaduais de ensino superior e com participação da comunidade e das entidades civis organizadas, o 

Fórum de Educação, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de fomentar a discussão sobre a educação superior e propor formas 

de acompanhamento da execução do PDEMG, em relação a esse nível de ensino.  

4.2.2 – Prover, até o final da vigência deste Plano, a oferta da educação superior pública estadual para 100% 

(cem por cento) dos concluintes do ensino médio e, no mínimo, para 30% (trinta por cento) dos jovens de 18 a 24 anos, 

garantindo-se as condições de igualdade no acesso e na permanência dos alunos nos cursos superiores.  

4.2.3 – Ampliar, com a colaboração da União e tendo como referência as orientações profissionais dos 

concluintes do ensino médio, a oferta da educação superior pública nas modalidades presencial e a distância, a fim de 

assegurar, em até cinco anos, o aumento de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das vagas, e, em até dez anos, o aumento 

de 100% (cem por cento), com prioridade para as regiões de maior vulnerabilidade social.  



 

 

4.2.4 – Implementar, em até dois anos, programa de qualificação para os profissionais da educação superior, de 

acordo com as necessidades das instituições públicas estaduais de ensino superior, assegurando condições financeiras e 

funcionais adequadas, sem prejuízo de direitos e vantagens.  

4.2.5 – Implementar na Uemg e na Unimontes, em até um ano, programa de educação superior específico para 

idosos.  

4.2.6 – Iniciar, em até um ano, a construção do “campus” da Uemg em Belo Horizonte.  

4.2.7 – Criar, em até um ano, grupo de estudos, com representantes da administração pública, da iniciativa 

privada e dos estudantes, que possa viabilizar a concessão de passe estudantil de transporte intermunicipal aos alunos da 

educação superior pública.  

4.2.8 – Criar, em até um ano, grupo de estudos, com representantes da administração pública e dos estudantes, 

visando à criação de um sistema de assistência estudantil, a fim de contribuir para a permanência dos estudantes nas 

instituições públicas estaduais de ensino superior.  

5 – Educação de Jovens e Adultos  

5.1 – Ações Estratégicas  

5.1.1 – Implementar processo de avaliação sistêmica que atenda às especificidades da educação de jovens e 

adultos, considerando-se as vivências dos educandos, a infraestrutura das escolas e a diversidade dos projetos 

pedagógicos.  



–  

 

5.1.2 Implementar programa específico de colaboração entre o Estado e os Municípios, para garantir atendimento 

pleno à demanda por ensino fundamental de jovens e adultos, garantindo-se a oferta de todas as opções de EJA.  

5.1.3 – Implementar projeto pedagógico com recursos didáticos e metodologia específicos para a educação de 

jovens e adultos, de forma a desenvolver as habilidades e competências dos alunos, garantindo-se a oferta continuada de 

cursos.  

5.1.4 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação escolar de qualidade para os 

alunos matriculados na modalidade de educação de jovens e adultos da rede estadual, destinando-se, do total dos recursos 

aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos da 

agricultura familiar.  

5.1.5 – Garantir que as ações estratégicas e metas previstas neste item atendam à educação de idosos.  

5.2 – Metas  

5.2.1 – Reduzir em 60% (sessenta por cento) a taxa de analfabetismo, em até cinco anos, e erradicá-lo ao final 

de dez anos.  

5.2.2 – Implantar padrões básicos de atendimento da educação de jovens e adultos, abrangendo os aspectos 

relativos à infraestrutura, ao mobiliário, aos equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à 

gestão escolar e aos recursos humanos, em 50% (cinquenta por cento) das escolas estaduais que oferecem essa modalidade 

de ensino, em até três anos, e em 100% (cem por cento), em até seis anos, priorizando-se as áreas de maior vulnerabilidade 

social.  

5.2.3 – Elevar progressivamente o atendimento da demanda de escolarização básica da população de jovens e 

adultos, nos ensinos fundamental e médio, até alcançar 100% (cem por cento) em até dez anos.  



–  

 

5.2.4 – Assegurar, em até dois anos, a distribuição de materiais didáticos adequados aos alunos de Educação de 

Jovens e Adultos.  

5.2.5 – Promover, em até dois anos, a participação de 100% (cem por cento) dos Programas de EJA em processos 

de avaliação externa periódica.  

6 – Educação Especial  

6.1 – Ações Estratégicas  

6.1.1 Definir, em até dois anos, os padrões de atendimento da educação especial, abrangendo os aspectos 

relacionados com a infraestrutura, o mobiliário, os equipamentos, os recursos didáticos, o número de alunos por turma, a 

gestão escolar e os recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.  

6.1.2 – Assegurar que todas as instituições de educação especial tenham elaborado ou atualizado, com a 

participação dos profissionais de educação, em até dois anos, seus projetos pedagógicos, garantindo-se sua atualização 

periódica.  

6.1.3 – Implantar programa de avaliação adequado às especificidades dos alunos da educação especial.  

6.1.4 – Ampliar a oferta de atendimento educacional ao aluno com deficiência nos estabelecimentos de ensino 

regular da rede estadual, com professores habilitados.  

6.1.5 – Criar instrumentos de divulgação de experiências bem-sucedidas na formação de alunos com deficiência.  

6.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação escolar de qualidade para os 

alunos matriculados na modalidade de educação especial, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo 

Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos da agricultura familiar.  

6.2 – Metas  



–  

 

6.2.1 – Implantar, em até cinco anos, em 70% (setenta por cento) das escolas de educação especial, 

prioritariamente nas situadas em áreas de maior demanda por essa modalidade de ensino, padrões básicos de atendimento, 

e em 100% (cem por cento) das escolas, em até dez anos.  

6.2.2 – Dotar, em até cinco anos, todas as escolas públicas de educação básica de infraestrutura física, 

profissionais capacitados e recursos didáticos e tecnológicos adequados ao atendimento especializado de pessoas com 

deficiência, priorizando-se as áreas de maior demanda por essa modalidade de ensino.  

6.2.3 – Universalizar, nas escolas regulares, em até dez anos, o atendimento educacional de pessoas com 

deficiência.  

6.2.4 – Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, em até dez anos, visando à oferta de tempo integral 

para 100% (cem por cento) dos alunos matriculados nas escolas de educação especial.  

6.2.5 Implantar, em até dez anos, nos Municípios-sede das superintendências regionais de ensino e em um 

Município de cada microrregião do Estado, no mínimo um centro especializado, com equipe multidisciplinar, destinado 

ao atendimento de pessoas com necessidades educacionais especiais, associadas ou não à deficiência, em parceria com 

os Municípios e as organizações da sociedade civil.  

6.2.6 – Informatizar os serviços da administração escolar em todas as escolas estaduais de educação especial, em 

até dois anos, e em todas as municipais, em até cinco anos.  

7 – Educação Tecnológica e Formação Profissional  

7.1 – Ações Estratégicas  

7.1.1 – Elaborar plano de expansão e gestão da educação profissional, articulado com a educação básica e a 

educação de jovens e adultos, com ênfase nas novas tecnologias de informação.  

7.1.2 – Compatibilizar a política de formação profissional com políticas de geração de empregos.  



–  

 

7.1.3 – Promover parcerias entre o poder público, os setores produtivos e as organizações não governamentais 

na oferta de educação profissional, com os objetivos de mobilizar e ampliar a capacidade instalada e de atender a demanda 

por cursos de qualificação básica e de nível técnico e tecnológico, prioritariamente para os segmentos excluídos do 

mercado de trabalho.  

7.1.4 – Criar sistema de informações sobre o mercado de trabalho.  

7.1.5 – Ampliar e consolidar a rede mineira de formação profissional.  

7.2 – Metas  

7.2.1 – Oferecer, em até um ano, cursos de qualificação básica para o trabalho na parte diversificada do currículo 

de todas as escolas públicas de ensino médio.  

7.2.2 – Oferecer, em até cinco anos, cursos de formação profissional técnica para 20% (vinte por cento) dos 

alunos do ensino médio da rede pública e, em até dez anos, para 30% (trinta por cento) desses alunos, considerando-se as 

exigências do desenvolvimento socioeconômico das regiões, as vocações produtivas locais e regionais e as demandas do 

mercado de trabalho.  

7.2.3 Implantar, em até cinco anos, cursos de formação inicial para o trabalho e cursos técnicos de nível médio 

na modalidade de educação a distância, adequado às diferentes faixas etárias, em parceria com escolas técnicas, 

universidades e outras instituições de educação profissional.  

7.2.4 – Implementar programas específicos de educação profissional para pessoas com necessidades educativas 

especiais.  

7.2.5 – Implantar, em até dois anos, educação profissional destinada aos alunos de escolas indígenas, 

quilombolas e do campo, considerada a vocação e os arranjos produtivos locais.  



–  

 

7.2.6 – Oferecer, em até três anos, cursos de formação profissional para 30% (trinta por cento) dos alunos da 

EJA, considerando-se as exigências do desenvolvimento socioeconômico das regiões, as vocações produtivas locais e 

regionais e as demandas do mercado de trabalho.  

7.2.7 – Garantir a oferta gradativa de cursos de educação profissional nas escolas estaduais.  

7.2.8 – Instalar, em até dois anos, laboratórios de informática conectados à internet em todas as escolas estaduais 

de formação profissional.  

7.2.9 – Realizar processo de avaliação externa periódica de todos os cursos de educação profissional, em até dois 

anos, visando a sua adequação às exigências do desenvolvimento regional e às demandas do mercado de trabalho.  

7.2.10 – Informatizar, em até dois anos, os serviços administrativos de todas as escolas estaduais de educação 

profissional.  

8 – Educação Indígena, do Campo e Quilombola  

8.1 – Ações Estratégicas  

8.1.1 – Definir, em até dois anos, os padrões de atendimento da educação indígena, do campo e de comunidades 

remanescentes dos quilombos, abrangendo os aspectos relacionados com a infraestrutura, o mobiliário, os equipamentos, 

os recursos didáticos, o número de alunos por turma, a gestão escolar e os recursos humanos indispensáveis à oferta de 

uma educação de qualidade, com profissionais de educação devidamente capacitados, considerados os aspectos relativos 

à diversidade geográfica, histórica e cultural.  

8.1.2 – Implementar projetos educativos para a educação indígena, do campo e de comunidades remanescentes 

dos quilombos, incluindo plano curricular, calendário, métodos de ensino e materiais didáticos específicos e adequados a 

cada realidade.  



–  

 

8.1.3 Consolidar as escolas de educação indígena, do campo e de comunidades de remanescentes de quilombos 

e colaborar na elaboração ou na revisão de seus projetos pedagógicos.  

8.1.4 – Implementar avaliação sistêmica que atenda às especificidades da educação indígena, do campo e de 

comunidades remanescentes dos quilombos.  

8.1.5 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação escolar de qualidade para os 

alunos matriculados nas escolas estaduais indígenas, do campo e das comunidades remanescentes de quilombos, 

destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por 

cento) para a aquisição de produtos da agricultura familiar.  

8.1.6 – Assegurar a participação de lideranças políticas das comunidades indígenas na definição dos padrões de 

atendimento e dos projetos educativos e pedagógicos e na formulação de critérios para a avaliação sistêmica da educação 

indígena.  

8.2 – Metas  

8.2.1 – Implantar, em até cinco anos, padrões básicos de atendimento em 70% (setenta por cento) das escolas 

estaduais de educação indígena, do campo e de comunidades remanescentes de quilombos e, em 100% (cem por cento) 

das escolas, em até dez anos.  

8.2.2 – Universalizar, em até cinco anos, o atendimento escolar das crianças e dos jovens indígenas, do campo e 

dos remanescentes dos quilombos em todos os níveis da educação básica.  

8.2.3 – Instalar, em até dois anos, laboratórios de informática conectados à internet em todas as escolas estaduais 

indígenas, do campo e das comunidades remanescentes dos quilombos.  



–  

 

8.2.4 – Desenvolver e consolidar, em até três anos, modelo de organização e funcionamento das escolas 

indígenas, do campo e das comunidades remanescentes de quilombos.  

8.2.5 – Ampliar progressivamente o número de escolas estaduais de educação indígena, do campo e das 

comunidades remanescentes de quilombos que desenvolvam projetos sociais, esportivos, culturais e de lazer, em horário 

extraturno e nos finais de semana.  

8.2.6 Ampliar as opções de cursos de formação de educadores indígenas, do campo e de comunidades 

remanescentes de quilombos, por meio da oferta de cursos nos sistemas de alternância, presencial e a distância.  

9 – Educação nos Sistemas Prisional e Sócio educativo  

9.1 – Ações Estratégicas  

9.1.1 – Garantir a oferta de educação aos adolescentes, aos jovens e aos adultos vinculados aos sistemas 

penitenciários e sócios educativo do Estado, em especial nos níveis fundamental e médio e na modalidade de formação 

profissional.  

9.1.2 – Elaborar, em até dois anos, em colaboração com a Secretaria de Estado de Defesa Social, padrões de 

atendimento educacional adequado nas instituições dos sistemas penitenciário e sócio educativo do Estado, abrangendo 

os aspectos relativos à infraestrutura, ao mobiliário, aos equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por 

turma, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.  

9.1.3 – Estabelecer mecanismos que garantam a segurança dos profissionais que atuam na educação nos sistemas 

prisionais e sócio educativos.  



–  

 

9.1.4 – Promover, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de Defesa Social 

do Estado e as entidades da sociedade civil, a implementação de projetos educacionais dirigidos aos sistemas prisional e 

sócio educativo.  

9.1.5 – Estabelecer sistema de incentivos profissionais para os trabalhadores da educação que atuam nos sistemas 

prisionais e sócios educativo.  

9.2 – Metas  

9.2.1 – Estabelecer cronograma, com a Secretaria de Estado de Defesa Social, para a adaptação, em até dez anos, 

das unidades penitenciárias e socioeducativas aos padrões de atendimento estabelecidos.  

9.2.2 – Assegurar que, em até dois anos, as unidades educacionais atuantes nos sistemas penitenciários e 

socioeducativo do Estado tenham elaborado ou atualizado seus projetos político-pedagógicos, garantindo-se a sua 

atualização periódica.  

9.2.3 – Implantar, em até cinco anos, programas de educação a distância para o atendimento das demandas 

educacionais não compreendidas no escopo de atuação das unidades atuantes nos sistemas prisional e socioeducativo.  



 

 

10 – Formação e Valorização dos Profissionais de Educação Básica  

10.1 – Ações Estratégicas  

10.1.1 – Desenvolver e implementar programas permanentes de formação continuada, em serviço, para 

profissionais de educação básica, visando ao aperfeiçoamento profissional, à atualização dos conteúdos curriculares e 

temas transversais, à utilização adequada das novas tecnologias de informação e comunicação e à formação específica 

para atuação em todos os níveis e modalidades de ensino.  

10.1.2 – Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior, preferencialmente públicas, com a União 

e os Municípios, programas de formação inicial de nível superior para professores da rede pública, nas modalidades 

presenciais e a distância, priorizando-se as áreas do conhecimento e localidades em que houver carência de docentes 

habilitados.  

10.1.3 – Ampliar a oferta de vagas em cursos normais de nível médios destinados à formação de docentes para a 

educação infantil.  

10.1.4 – Rever e consolidar, em até quatro anos, a legislação de pessoal dos servidores da educação do Estado e 

orientar a revisão da legislação de pessoal dos profissionais vinculados às redes municipais de ensino.  

10.1.5 – Implementar, em até dois anos, programa de aquisição de computadores e outros materiais para o uso dos 

profissionais de educação básica das escolas públicas.  

10.1.6 – Adequar as carreiras dos profissionais de educação básica, instituídas pela Lei n° 15.293, de 5 de agosto 

de 2004, às disposições da Resolução CNE/CEB n° 2/2009, que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública.  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=15293&ano=2004&tipo=LEI
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=15293&ano=2004&tipo=LEI
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=15293&ano=2004&tipo=LEI
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=15293&ano=2004&tipo=LEI


 

 

10.1.7 – Implementar, em parceria com os órgãos e entidades afins, políticas de saúde e de prevenção de doenças 

profissionais voltadas aos profissionais de educação.  

10.1.8 – Realizar periodicamente concursos públicos de provas e títulos para provimento qualificado de cargos 

vagos na rede pública estadual e orientar os Municípios a adotar a mesma medida nas redes municipais.  

10.1.9 – Manter sistema de premiação coletiva dos profissionais de educação e das escolas, em função dos bons 

resultados alcançados na formação dos alunos, assegurado a participação dos profissionais de educação na definição das 

metas a serem alcançadas.  

10.2 – Metas  

10.2.1 – Desenvolver e implantar, em até dois anos, programa de formação de professores e gestores de educação 

especial, promovendo a sua capacitação em braille, libras, comunicação alternativa e outros conteúdos pertinentes ao 

atendimento de alunos com necessidades educativas especiais.  

10.2.2 – Elaborar e implementar, em até dois anos, em parceria com instituições de ensino superior e com os 

Municípios, programas de formação em nível de pós-graduação “lato sensu” e “stricto sensu” voltados aos profissionais 

de educação básica, admitindo-se possibilidade de licença remunerada sem prejuízo para a carreira.  

10.2.3 – Desenvolver e implantar programa de formação de professores e demais profissionais da educação para 

atuar nos sistemas socioeducativo e penitenciário, visando ao desempenho adequado ao contexto pedagógico do público 

atendido, considerado as especificidades das unidades atuantes nesses sistemas.  

10.2.4 – Elevar para 73% (setenta e três por cento), em até cinco anos, a taxa de professores com formação 

completa de nível médio ou superior atuando na educação infantil e, para 93% (noventa e três por cento), em até dez anos.  



 

 

10.2.5 – Elevar para 80% (oitenta por cento), em até cinco anos, a taxa de professores habilitados com formação 

superior completa atuando nas séries iniciais do ensino fundamental.  

10.2.6 – Elevar para 100% (cem por cento), em até cinco anos, a taxa de professores habilitados com formação 

superior completa atuando nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.  

10.2.7 – Desenvolver e implementar, em até dois anos, sistema de certificação ocupacional de educadores e demais 

profissionais da educação.  

10.2.8 – Garantir, em até cinco anos, que todos os auxiliares de serviços de educação básica tenham, no mínimo, 

o ensino fundamental completo.  

11 – Financiamento e Gestão  

11.1 – Ações Estratégicas  

11.1.1 – Implementar os princípios da gestão democrática e descentralizada, por meio do fortalecimento dos 

órgãos colegiados das escolas públicas, dos Municípios e do Estado, e do aperfeiçoamento do processo de participação 

dos pais e da comunidade na gestão das escolas, fundamentada nos pressupostos da transparência e da publicidade.  

11.1.2 – Assegurar a formação continuada dos diretores de escolas públicas, em todos os níveis de ensino, e dos 

dirigentes das superintendências regionais de ensino, com ênfase especial na gestão dos processos administrativos e 

pedagógicos, visando a assegurar a melhoria da qualidade do ensino e o fortalecimento da gestão democrática.  

11.1.3 – Consolidar e aperfeiçoar o processo de escolha democrática dos diretores das escolas públicas, 

incentivando essa prática no âmbito dos sistemas municipais.  

11.1.4 – Fortalecer a ação pedagógica das superintendências regionais de ensino, no âmbito da rede estadual e na 

articulação e cooperação com as redes municipais e a rede privada.  



 

 

11.1.5 – Consolidar a cultura de avaliação qualitativa e quantitativa da eficácia das políticas públicas de educação, 

considerando-se as diferenças regionais, as peculiaridades dos processos de ensino-aprendizagem e as condições de 

funcionamento da rede física.  

11.1.6 – Assegurar efetivamente a descentralização e a autonomia da gestão dos estabelecimentos de ensino, 

considerando-se suas dimensões pedagógica, administrativa e financeira.  

11.1.7 – Garantir o incremento de recursos financeiros para a educação básica, com a exclusão progressiva da 

folha de pagamento dos inativos do cálculo do mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) das receitas do Estado e dos 

Municípios destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.  

11.1.8 – Incentivar a criação de sistemas municipais de educação e a formação e a consolidação de conselhos 

municipais de educação.  

11.1.9 – Efetivar programas de educação alimentar e nutricional nas escolas da educação básica, com o objetivo 

de estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis.  

11.1.10 – Implementar programas de capacitação continuada de recursos humanos envolvidos na execução 

do programa de alimentação escolar .  

11.1.11 – Dotar o órgão central da Secretaria de Estado de Educação e as superintendências regionais de 

ensino de nutricionistas habilitados, com vínculo com a administração pública, para coordenar as ações dos programas 

de alimentação escolar.  

11.2 – Metas  

11.2.1 – Assegurar aos órgãos colegiados das escolas públicas dos Municípios e do Estado suporte técnico, 

formação continuada de seus membros, amplo acesso à informação e locais adequados às suas atividades.  



 

 

11.2.2 – Manter e aperfeiçoar o programa de avaliação sistêmica dos alunos, dos profissionais e das escolas 

públicas, visando a consolidar a cultura de avaliação que considere as especificidades regionais e assegure a participação 

de todos os segmentos avaliados.  

11.2.3 – Elaborar, em conjunto com as secretarias municipais de educação e com a participação das escolas 

públicas, planos anuais de trabalho, em consonância com o Plano Nacional de Educação, o PDEMG e os respectivos 

planos municipais de educação, assegurando o cumprimento de suas metas, sua divulgação antes do início de cada ano 

letivo e a criação de fóruns permanentes de discussão e avaliação, com representação de todos os segmentos da educação.  

11.2.4 – Estimular os Municípios a instituírem ouvidorias de educação, estruturadas de forma a proporcionar 

amplo acesso da população aos seus serviços.  

11.2.5 – Disponibilizar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, acesso a base de dados educacionais 

atualizados em rede e em tempo real, abrangendo informações contidas no Atlas da Educação do Estado de Minas Gerais, 

bem como informações relativas à aplicação de recursos na educação básica e à situação funcional dos servidores da 

educação.  

11.2.6 – Realizar conferências municipais de educação, para análise do desenvolvimento dos Planos Decenais 

Municipais de Educação e replanejamento.  

11.2.7 – Estimular a informatização das secretarias municipais de educação, visando a criar um sistema municipal 

em rede, de forma a agilizar e modernizar a gestão educacional.  

11.2.8 – Informatizar, em até quatro anos, o órgão central da Secretaria de Estado de Educação e as 

superintendências regionais de ensino, garantindo-se a manutenção dos equipamentos, a atualização dos programas e a 

capacitação dos profissionais.  



 

 

11.2.9 – Estabelecer parcerias entre as secretarias de educação e os demais órgãos e entidades do Estado e dos 

Municípios, para viabilizar projetos específicos nas áreas de segurança, saúde, esporte, cultura, meio ambiente, 

patrimônio, entre outros, garantindo-se ampla transparência e divulgação.  

11.2.10 – Aperfeiçoar, em até dois anos, o Portal da Educação em Minas Gerais, que funcionará como 

suporte das atividades de sala de aula, com ambiente diferenciado para professores e alunos.  

12 – Diálogo entre as Redes de Ensino e sua Interação  

12.1 – Ações Estratégicas  

12.1.1 – Ampliar o diálogo com os dirigentes municipais, com o envolvimento das secretarias municipais de 

educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime – e das entidades representativas dos 

profissionais de educação, para discussão e definição de políticas de cooperação mútua e execução efetiva dos objetivos 

e metas dos respectivos Planos Decenais de Educação.  

12.1.2 – Estabelecer a política de supletividade do Estado em relação aos Municípios, priorizando os de maior 

vulnerabilidade social.  

12.2 – Metas  

12.2.1 – Institucionalizar, em até três anos, regime de cooperação entre o Estado e os Municípios por meio de 

regras e critérios capazes de nortear e aprimorar as ações conjuntas em relação:  

12.2.1.1 – à distribuição das responsabilidades pelo atendimento da demanda da educação básica;  

12.2.1.2 – ao planejamento integrado, buscando a compatibilização e a harmonização dos currículos, 

programas, calendário, avaliação e documentação relativa à vida escolar do aluno, como parâmetros da ação 

educativa nas redes de ensino;  



 

 

12.2.1.3 – à garantia de participação dos profissionais da educação nos programas e cursos de 

formação continuada em serviço, promovidos de forma compartilhada pelas redes municipais e pela rede estadual;  

12.2.1.4 – à realização de avaliação sistêmica nas redes de ensino;  

12.2.1.5 – ao compartilhamento dos dados estatístico-educacionais das redes de ensino.  

12.2.2 – Aperfeiçoar a política de cooperação entre o Estado e os Municípios relativa ao programa de transporte 

escolar, com prioridade para a educação do campo, garantindo, em até três anos:  

12.2.2.1 – atendimento aos alunos da educação básica que dele necessitarem em todas as etapas e 

modalidades de ensino;  

12.2.2.2 – repasse aos Municípios do valor relativo ao transporte de alunos da rede estadual;  

12.2.2.3 – cumprimento da legislação de transporte escolar;  

12.2.2.4 – intensificação do acompanhamento e da fiscalização do programa de transporte escolar, 

por meio do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb;  

12.2.2.5 – aumento e adequação, em até três anos, da frota de transporte escolar para atender a 

demanda com segurança e qualidade.  

12.2.3 – Institucionalizar o intercâmbio cultural, pedagógico e didático dos alunos entre as redes de ensino, para 

facilitar a socialização dos conhecimentos e das experiências dos educandos e educadores.  

12.2.4 – Flexibilizar os convênios entre Estado e Municípios, visando a facilitar os processos de cessão, 

compartilhamento, reforma e ampliação de prédios, a aquisição de mobiliário e gêneros alimentícios para o programa de 

alimentação escolar e a execução de programas de formação de pessoal, observada a legislação vigente.  



 

 

12.2.5 – Aprimorar o processo de comunicação entre escolas, secretarias municipais de educação, 

superintendências regionais de ensino, Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, por meio da internet e de outras mídias.  

12.2.6 – Implantar calendário permanente de competições esportivas e paradesportivas nas escolas de ensinos 

fundamental e médio, de forma articulada entre as redes de ensino estadual, municipais e privada.  



 

 

  

A Lei Orgânica do Município de Arantina estabelece as seguintes diretrizes:  

Art. 207 - A educação, direito de todos, dever do poder público e da família, têm como objetivo o pleno desenvolvimento do cidadão, 

tornando-o capaz de refletir criticamente sobre a realidade e qualificando-o para o trabalho.  

Parágrafo único – É dever de o município promover prioritariamente o atendimento pedagógico em Creches, a Educação Pré-escolar e 

o Ensino Fundamental, além de expandir o ensino médio, com a participação técnica e financeira da União e do Estado. Revogado pela 

emenda de revisão 003/2008.  

Art. 208 - O dever do Município para com a Educação será concretizado mediante a garantia de:  

I – Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; revogado pela emendade revisão 003/2008.  

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio; revogado pela emenda de revisão 003/2008.  

III- atendimento educacional especializado ao portador de deficiência, sem limite de idade, na rede regular de ensino, com garantia de 

recursos humanos capacitados, material e equipamento público adequado e devaga em escola próxima em sua residência; IV – 

preservação dos aspectos humanísticos e profissionais do Ensino Médio. Revogado pela emendade revisão 003/2008.  

V – expansão e manutenção da rede municipal de ensino, com a dotação de infraestrutura física e equipamento adequado;  

VI – atendimento pedagógico gratuito em Pré-escola, com direito a material didático, alimentação e assistência médica ás crianças de 

seis anos, em horário integral, e garantia de acesso ao Ensino fundamental;  

VII – atendimento em Creche e Pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; revogado pela emenda de revisão 003/2008.  

VIII – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  

IX – atendimento aos alunos, no Ensino Fundamental, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. Revogado pela emenda de revisão 003/2008;  



 

 

X – oferta de ensino regula, adequada às condições do educando, com conteúdo curricular voltado para o meio, trabalho e cultura da 

região.  

§1º. – O acesso ao ensino obrigatório e gratuito, bem como o atendimento em Creches e Pré - Escola, é direito público subjetivo. §2º. –

O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público Municipal, sua oferta irregular, ou não atendimento ao poder de deficiência, 

importa responsabilidade da autoridade competente.  

§3º. –Compete ao município recensear os educandos em idade de escolarização obrigatória e zelar pela freqüência a escola.  

Art. 209 – Na promoção de educação Pré-escolar e do Ensino Fundamental e Médio, o Município observará os seguintes princípios:  

Revogado pela emenda de revisão 003/2008.  

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II – liberdade de aprender, ensinar pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  

III – pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas, que conduz o educando á 

formação de uma postura ética e social próprias;  

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, extensiva a todo o material escolar e a alimentação do aluno quando 

na escola;  

V – valorização dos profissionais do ensino através da:  

a) garantia de plano de carreira para o magistério público, com piso de vencimentos profissional e pagamento por habitação;  

b) ingresso por concurso publico de provas e títulos, realizado periodicamente, enquanto não se estabelecer a organização de inscrição 

com comprovantes de habilitação e tempo de serviço para classificação; c) adoção do regime jurídico do município para seus 

servidores.  

VI – garantia do principio do mérito, objetivamente apurado, na carreira do magistério, assegurando o incentivo a regência efetiva de 

classe, priorizando os profissionais das escolas rurais; VII – garantia do padrão de qualidade, mediante:  



 

 

a) estabelecendo da reciclagem periódica dos profissionais da educação, de sete em sete anos, com contagem exclusivamente do 

tempo de regência efetiva de classe;  

b) funcionamento de bibliotecas, laboratórios, salas de multimídia, equipamentos pedagógicos próprios e rede física adequada ao 

ensino ministrado;  

VIII – gestão democrática do ensino público, mediante, entre outras medidas, a instituição: a) 

 Do conselho municipal de educação:  

b) Revogado pela emenda de revisão 003/2008.  

c) Revogado pela emenda de revisão 003/2008.  

d) de eleição direta e secreta, em dois turnos, se necessário, para o exercício de cargo comissionado de diretor e de função e de 

vicediretor, e dois anos, permitido uma recondução consecutiva, garantida a participação de todos os seguimentos da 

comunidade e podendo se candidatar exclusivamente professores e especialistas em efetivo exercício na escola;  

IX – incentivo à participação da comunidade no processo educacional;  

X – preservação dos valores educacionais locais;  

XI – garantia e estímulo à organização autônoma dos alunos no âmbito das escolas municipais; XII - incentivo a implantação a 

manutenção de hortas comunitárias nas escolas.  

Art. 214 - O Município elaborará Plano Decenal da Educação, visando a ampliação e melhoria do atendimento de suas obrigações para 

com a oferta de ensino público e gratuito, com base nas seguintes diretrizes: Revogado pela emenda de revisão 003/2008. I – adaptação 

das diretrizes da legislação federal e estadual as peculiaridades locais, inclusive quanto ao calendário escolar;  

II – manutenção do padrão de qualidade através do controle pelo conselho municipal de educação;  

III – gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Revogado pela emenda de revisão 003/2008.  

IV – garantia de liberdade de ensino, de pluralismo religioso e cultural;  



 

 

V – construções de novas escolas, melhoria física de prédios e instalações das escolas municipais existentes.  

Parágrafo Único - A proposta do Plano Decenal de Educação será elaborada no Seminário Municipal de Educação, a ser realizado em 

junho de cada ano, pelo Conselho Municipal de Educação, com a participação da comunidade escolar e da sociedade civil, aprovada pelo 

Poder Executivo e encaminhado para aprovação da Câmara, ate o dia trinta e um de agosto do ano imediatamente anterior ao do inicio 

de sua execução. Revogado pela emenda de revisão 003/2008.  

Art. 215 – As escolas municipais deverão contar, entre outras instalações e equipamentos com no mínimo cantina, sanitário, vestiário e 

espaço não cimentado para recreação.  

§ 1. O município garantirá o funcionamento de biblioteca em cada escola municipal, acessível a população e com acervo necessário ao 

atendimento dos alunos;  

§ 2º - Revogado pela emenda de revisão 003/2008.  

§ 3. As unidades municipais de ensino adotarão livros didáticos não consumíveis, favorecendo o reaproveitamento dos mesmos.  

§ 4. É vedada a adoção de livro didático que dissemine qualquer forma de discriminação ou preconceito.  

§ 5. O mobiliário escolar utilizado pelas escolas públicas municipais deverá estar em conformidade com as recomendações cient íficas 

para a prevenção de doenças da coluna.  

  

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

  

2.1 Aspectos Históricos   

Um pequeno povoado surgiu às margens da estação ferroviária de Arantes situada no município de Mantiqueira (hoje Bom Jardim 

de Minas). Assim, por alguns muitos anos, o então povoado que hoje é Arantina, pertencia a Bom Jardim de Minas, como na espécie de 

arraial de Bom Jardim de Minas. O povoado era conhecido como “Várzea do Paiol” porque na atual sede do município existia um paiol 



 

 

utilizado para guardar o milho colhido pelo fazendeiro Juca Pereira, dono de grande parte das terras do município.           O povoado se 

consolidou com a inauguração da Cerâmica Nossa Senhora Aparecida (atualmente desativada). Ela fabricava tijolos e telhas que eram 

exportados para as cidades vizinhas. Ainda são encontradas telhas produzidas pela Cerâmica nas casas mais antigas da cidade. Em 

dezembro de 1943 foi elevado a distrito, recebendo o nome de sua estação ferroviária de Arantes. O distrito foi emancipado em 1 de 

Março de 1962 com o nome de Arantina. A história de Arantina está diretamente ligada à ferrovia. Na época a Estrada de Ferro Oeste 

de Minas, inaugurada em 21 de Julho de 1914. A ferrovia pretendia ligar Sul de Goiás a Angra dos Reis (RJ) passando por Barra Mansa 

(RJ). Em Arantina havia um entroncamento da com a Linha da Barra (nome derivado da cidade de Barra do Piraí (RJ), ligava a Bom 

Jardim de Minas a linha de Barra Mansa, hoje extinta. A linha operava trens de passageiros e cargas, ligando Angra dos Reis a Região 

Centro-Oeste. A hoje a ferrovia é operada pela concessionária FCA (Ferrovia Centro-Atlântica) Atualmente na FCA, circulam apenas 

trens de carga, transportando minérios e outros produtos da indústria de base.A cidade ganhou ainda uma moderna ferrovia a Ferrovia 

do Aço, considerada um marco na engenharia brasileira com o maior da América do Sul, localizado no município Bom Jardim de Minas 

(trecho na Serra da Mantiqueira, com 8.645 metros de extensão. Destinada ao transporte massivo de minério de ferro. A altitude média 

do município é de 1050 metros, altitude que também coinscide com o logradouro da sede municipal, a prefeitura da cidade. O Alto do 

Curralinho, com 1379 metros de altitude é seu ponto mais elevado. Pertencente a Bacia do Rio Grande, Microrregião do Circuitoda 

Águas. Seu clima tem verões úmidos e amenos e invernos secos e frios. As atividades econômicas são basicamente agropecuárias. O 

município produz 700 mil litros anuais de leite e agricultura de sub-existência. A cidade integra o CIRCUITO DAS MONTANHAS 

MÁGICAS DA MANTIQUEIRA, localizada na região de transição do Planalto de Cruzília, a leste, e o Maciço Serra da Mantiqueira, a 

oeste.  

  

2.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

  

2.2.1 Geografia  



 

 

  

A área do município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 89,382 km², sendo que 0,3682 km² constituem a 

zona urbana e os 89,01 km² restantes constituem a zona rural. Situa-se a 21° 54'40" de latitude sul e 44°15'21" de longitude oeste e está a uma 

distância de 323 quilômetros a sul da capital mineira. Seus municípios limítrofes são Bom Jardim de Minas, a leste; Andrelândia, a norte e oeste; e 

Liberdade, a sul.  

2.2.2 Relevo e hidrografia  

O relevo do município de Arantina é predominantemente ondulado. Aproximadamente 60 % do território arantinense é coberto 

por áreas onduladas, enquanto em cerca de 30 % há o predomínio de mares de morros em terrenos montanhosos, e os 10 % restantes são 

lugares planos. A altitude máxima encontra-se na Serra do Caxambu, que chega aos 1379 metros, enquanto que a altitude mínima está 

na foz do Córrego Capixingui no Rio Turvo Pequeno, com 1030 metros. Já o ponto central da cidade está a 1050 m.   

O território é banhado por vários pequenos rios e córregos, sendo os principais o Córrego Capixingui e o Rio Turvo Pequeno, 

fazendo parte da Bacia do Rio Grande. O Turvo Pequeno corta o território municipal, sendo que há projetos de drenagem de sua subbacia. 

Dele é extraída boa parte da água que é fornecida às cidades de Arantina e Andrelândia.  

  

2.2.3 Vegetação  

A vegetação da cidade é formada por duas classes de formações fisionômicas ecológicas nativas, sendo estas a Florestal (pela 

mata atlântica) e o Campestre; ocorrendo também a vegetação exótica ou monoculturas. Estas, associadas à topografia acidentada, 

resultam numa cobertura vegetal diversificada, constituindo, assim, um complexo vegetacional formado por mosaicos de comunidades 

de diferentes fisionomias. Destacam-se na mata atlântica árvores como os ipês, jacarandás, angicos, quaresmeiras, araucárias e cedro.  

  

 2.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  
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Em 2010, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2 823 habitantes. 

Segundo o censo daquele ano, 1 415 habitantes eram homens e 1.408 habitantes mulheres. Ainda segundo o mesmo censo, 2 633 

habitantes viviam na zona urbana e 190 na zona rural.Já segundo estatísticas divulgadas em 2013, a população municipal era de 2 888 

habitantes, sendo o 800ºmunicípio mais populoso do estado.  

Em 2010, segundo dados do Censo IBGE daquele ano, a população arantinense era composta por 2 196 brancos (77,79%); 216 

negros (7,65%); 01 amarelo (0,04%); e 410 pardos (14,52%). Considerando-se a região de nascimento, 18 eram nascidos na Região  

Nordeste (0,63%) e 2 792no Sudeste (98,91%) e cinco no Sul (0,18%). 9 404 habitantes eram naturais do estado de Minas Gerais  
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(90,3%) e, desse total, 1 382 eram nascidos em Arantina (48,96%). Entre os 367 naturais de outras unidades da federação, o Rio de 

Janeiro era o estado com maior presença, com 270 pessoas (9,58%), seguido por São Paulo, com 60 residentes (2,13%), e pelo Espírito 

Santo, com seis habitantes residentes no município (0,20%).  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Arantina é considerado médio pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), sendo que seu valor é de 0,697 (o 240º maior do estado de Minas Gerais). A cidade possui a maioria 

dos indicadores próximos ou acima em relação à média nacional segundo o PNUD.  

Considerando-se apenas o índice de educação o valor é de 0,641, o valor do índice de longevidade é de 0,834 e o de renda é de 

0,633. Segundo o IBGE, no ano de 2003 o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, era de 0,39, sendo que 1,00 é o pior 

número e 0,00 é o melhor. 2 Naquele ano, a incidência da pobreza, medida pelo IBGE, era de 42,15%, o limite inferior da incidência de 

pobreza era de 29,79%, o superior era de 27,35% e a incidência da pobreza subjetiva era de 36,50%.  

De acordo com dados do censo de 2010 realizado pelo IBGE, a população de Arantina está composta por: 2 553 católicos 

(90,42%), 214 evangélicos (7,58%), 35 pessoas sem religião (1,24%), 7 espíritas (0,26%) e 0,5% estão divididas entre outras religiões.  

  

2.4 ASPECTOS ECONÔMICOS  

  

O Produto Interno Bruto (PIB) de Arantina é um dos maiores de sua microrregião, destacando-se na área de prestação de serviços. 

De acordo com dados do IBGE, relativos a 2010, o PIB do município era de R$ 17 251 mil.537 mil eram de impostos sobre produtos 

líquidos de subsídios a preços correntes. O PIB per capita é de R$ 6 110,81. Em 2011 havia 519 trabalhadores categorizados como 

pessoal ocupado total e 447 se enquadravam como ocupado assalariado.  Salários juntamente com outras remunerações somavam 4 599 

mil reais e o salário médio mensal de todo município era de 1,5 salários mínimos. Havia 83 unidades locais e 82 empresas atuantes.  
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A agricultura é o setor menos relevante na economia de Arantina. Em 2010, de todo o PIB da cidade, 1 328 mil reais era o valor 

adicionado bruto da agropecuária. Segundo o IBGE, em 2011, o município possuía um rebanho de 1 702 bovinos, 217 equinos, 27 

muares, 362 suínos e 2 422 aves, entre estas 1 349 galinhas e 1 073 galos, frangos e pintinhos.39 Em 2011 a cidade produziu 1 396 mil 

litros de leite de 693 vacas, 12 mil dúzias de ovos de galinha e 602 quilos de mel de abelha.   

Na lavoura temporária são produzidos principalmente o feijão (28 toneladas produzidas e 20 hectares cultivados) e o milho (1485 

produzidas e 450 hectares cultivados).  

A indústria, em 2010, era o segundo setor mais relevante para a economia do município. 1721 reais do PIB municipal eram do 

valor adicionado bruto da indústria (setor secundário). Em 2000, 204 pessoas estavam ocupadas no setor industrial. O movimento 

comercial arantinense também se expandido desde o início da década de 1990, como sinal do crescimento econômico, da modernização 

e, consequentemente, do progresso da cidade, apesar da lentidão com que se desenvolveu antes da década de 90. Também em 2000, 140 

pessoas estavam ocupadas no setor comercial e 445 dedicavam-se à prestação de serviços e, em 2010, 13 665 reais do PIB municipal 

eram do valor adicionado bruto do setor terciário.  

  

3.5 ASPECTOS CULTURAIS  

  

Para estimular o desenvolvimento socioeconômico local, a prefeitura de Arantina, juntamente ou não com instituições locais, 

passou a investir mais no segmento de festas e eventos. Os principais eventos são: as comemorações do aniversário da cidade, que é 

celebrado em 1º de março, porém com programações que se estendem por mais de uma semana; o carnaval de Arantina, em fevereiro ou 

março, com a realização de shows com bandas regionais e desfiles de blocos carnavalescos do município; as missas, celebrações e 

procissões da Semana Santa, em março ou abril; em agosto acontece o Torneio Leiteiro, onde o município recebe vários turistas; e as 

comemorações de Nossa Senhora Aparecida, anualmente em outubro,   
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O Conselho Municipal de Cultura é o órgão em complementação ao processo legislativo que versa o setor cultural do município, 

sendo composto obrigatoriamente por representantes dos vários. Além dos órgãos públicos, também há a atuação de outras entidades no 

setor cultural municipal, como a Corporação Musical Arantinense, criado na década de 1960, atuando nos principais eventos cívicos e 

festas religiosas da cidade.  

Dentre os espaços culturais, destaca-se a existência de duas bibliotecas, um museu, um anfiteatro e um ginásio poliesportivo, 

segundo o IBGE em 2005. O artesanato também é uma das formas mais espontâneas da expressão culturalarantinense. Segundo o IBGE, 

as principais atividades artesanais desenvolvidas em Arantina eram o bordado, trabalhos com madeira e tapeçaria.  

Os feriados em Arantina há dois feriados municipais e oito feriados nacionais, além dos pontos facultativos. Os feriados 

municipais são: o dia da emancipação política da cidade, em 1º de março; e o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira municipal, em 

12 de outubro.63 De acordo com a lei federal nº 9.093, aprovada em 12 de setembro de 1995, os municípios podem ter no máximo quatro 

feriados municipais com âmbito religioso, já incluída a Sexta-Feira Santa.  

  

  

3. SITUAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO  

  

Na área da educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) médio entre as escolas públicas de Arantina era, 

no ano de 2011, de 5,7 (numa escala de avaliação que vai de nota 1 a 10), sendo que a nota obtida por alunos do 5º ano (antiga 4ª série) 

foi de 6,3 e do 9º ano (antiga 8ª série) foi de 5,1; o valor das escolas públicas de todo o Brasil era de 4,0. O município contava, em 2012, 

com aproximadamente 613 matrículas nas únicas instituições de ensino da cidade, a Escola Estadual Padre Francisco Rey e a Escola 

Municipal Zara de Paula.  
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Em 2010, de acordo com dados da amostra do censo demográfico, da população total, 727 habitantes frequentavam creches e/ou 

escolas. Desse total, 26 frequentavam creches, 74 estavam no ensino pré-escolar, 82 na classe de alfabetização, seis na alfabetização de 

jovens e adultos, 336 no ensino fundamental, 150 no ensino médio, 37 na educação de jovens e adultos do ensino médio e 16 em cursos 

superiores de graduação. 956 pessoas não frequentavam unidades escolares, sendo que 406 nunca haviam frequentado e 1690 haviam 

frequentado alguma vez. No mesmo ano, 21,6% das crianças com faixa etária entre sete e quatorze anos não estavam cursando no ensino 

fundamental. A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 85,0% e o percentual de alfabetização de jovens e adolescentes 

entre 15 e 24 anos era de 98,0%. A distorção idade-série entre alunos do ensino fundamental, ou seja, com idade superior à recomendada, 

era de 21,6% para os anos iniciais e 23,4% nos anos finais e, no ensino médio, a defasagem chegava a 23,4%.  

Situação atual 

5º Ano  

  Ideb Observado      Metas Projetadas     

Município   2005   2007   2009   2011   2013   2007   2009   2011   2013   2015   2017   2019   2021   

ARANTINA  4.0  4.5  4.4  6.3  5.0  4.1  4.4  4.8  5.1  5.4  5.6  5.9  6.2  

  

  

  

         9º Ano  

  Ideb Observado      Metas Projetadas     

Município   2005   2007   2009   2011   2013   2007   2009   2011   2013   2015   2017   2019   2021   

ARANTINA  4.1  3.6  4.4  5.1  5.2  4.1  4.3  4.6  5.0  5.3  5.6  5.8  6.0  

  

Tabela 1 – Número de alunos e docentes por nível de ensino  
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Nível  Matrículas  Docentes  Atendentes  Escolas (total)  

Creche   63  03  06  01  

Ensino pré-escolar   66  08    01  

Ensino fundamental   405  31    01  

Ensino médio        01  
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3.1 CONSELHOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

  

3.1.1Conselho Municipal de Educação – CME  

  

Instituído pela Lei N° 545/97, o Conselho Municipal de Educação, tendo a responsabilidade de: Assessorar a Secretaria de 

Educação na elaboração e carta-escolar e definições de áreas de jurisdição das escolas; Estudar e sugerir medidas que visem a expansão 

quantitativa do ensino no Município; Opinar sobre a criação, ampliação e localização das escolas do Município; Exercer as competências 

e atribuições lhe forem delegadas pelo Conselho Estadual de Minas Gerais; Emitir pareceres sobre questões de natureza educacional que 

lhe forem submetidos pelas  escolas e pela Secretaria.  

Sua composição é realiza por: Prefeito Municipal, Secretária Municipal; Representantes de pais e alunos; Representante de 

professores da rede Municipal; Representante da Câmara Municipal; Representante de outras Secretárias Municipal ou órgão equivalente. 

(anexo)  

  

3.1.2 Conselho da Alimentação Escolar – CAE  

  

Criado em 24 de junho de 1997, pela Lei 538/97, o Conselho Municipal de Educação, com o objetivo de fiscalizar e controlar a 

aplicação dos recursos destinados à merenda escolar; elaborar o regimento interno do CONAE; participar da elaboração dos cardápios do 

Programa Nacional da Merenda Escolar, respeitando os hábitos alimentares de localidade, sua vocação Agrícola e a preferência pelos 

produtos “in natura”; promover a integração de instituições, agentes da comunidade e órgãos públicos, a fim de auxiliar a equipe da 

Prefeitura Municipal, responsável pelaexecução do Programa da Merenda Escolar, quanto ao planejamento, acompanhamento, controle 

e avaliação da prestação dos serviços da merenda escolar; realizar estudos e pesquisas de impacto da Merenda Escolar, entre outros de 

interesse deste Programa; Acompanhar e avaliar o serviço da merenda nas escolas; Apreciar e votar em sessão aberta ao público, o Plano 



 

 

de Ação da Prefeitura sobre a Gestão do Programa da Merenda Escolar, no início do exercício letivo, e na Prestação de Contas anual a 

ser apresentada ao Órgão Concedente, ao final do exercício; Colaborar na apuração de denuncias sobre irregularidades no Programa da 

Merenda Escolar, mediante encaminhamento à instância competente para apuração, dos eventuais casos de que venham tomar 

conhecimento; Apresentar à Prefeitura proposta de recomendações de como devem ser prestados os serviços de Merenda Escolar no 

Município, adequada à realidade local e as diretrizes de atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; Divulgar 

a atuação do COMAE, com organismo de controle social e de apoio à gestão Municipalizada do Programa da Merenda Escolar; Zelar 

pela efetivação e consolidação da descentralização do Programa da Merenda Escolar, no âmbito deste Município.  

Representatividade de composição do Conselho de Alimentação Escolar:  

 Representantes da Secretaria Municipal de Educação ou Órgão Equivalente;  

 Representante de Pais e Alunos;  

 Representantes de Trabalhadores (Sociedade Civil);  Representante de Professores.  

O mandato em vigor se iniciou no dia 15 de julho de 2013 no período de dois anos conforme Regimento Interno, de Portaria nº  

51.  

Atualmente as Escolas Municipais contam com um acompanhamento nutricional, através de cardápios (ANEXO II).  

  

3.1.3 FUNDEB  

Instituído 18 de junho de 2009, Lei nº 871/2009 o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB. Sendo este 

representado por 11 membros titulares, sendo:  

 Representantes do Poder Executivo Municipal;  

 Representante dos Professores da Educação Básica Pública;  

 Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas;  



 

 

 Representante dos Servidores técnico-administrativos das Escolas Básicas Públicas;  

 Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Básicas Públicas;  

 Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública;  

 Representante do Conselho Municipal de Educação;  Representante do Conselho Tutelar.  

O mandato em vigor se iniciou no dia 04 de dezembro de 2013 no período de dois anos, de Portaria nº 62/2013. (ANEXOIII)  

  

3.2 PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

  

3.2.1 Programa Saúde na Escola – PSE  

  

Implantado no município de Arantina- MG, no ano de 2014, visando à melhoria de vida da população interando saúde e educação, 

em um trabalhocontribui “para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com 

vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino”.  

As Secretarias Municipais de Educação e Saúde, em trabalho conjunto, realizam Ações de Promoção à Saúde nas Escolas 

Municipais. (ANEXO IV).  

  

3.2.2 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC  

  

 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido entre Governo Federal, Distrito Federal, 

Estados, Municípios e Sociedade de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º Ano do 

Ensino Fundamental.  



 

 

 O Município garantiu a participação de 8 professores alfabetizadores divididos em 8 turmas sendo: duas de 1º Ano, duas de 2º Ano, duas 

de 3º Ano e duas multisseriadas (2013) e outras professoras frequentando como cursistas ouvintes.  

 A adesão ao programa foi de grande valia para o município, pois já apresenta resultado satisfatório. Através do Pacto os alunos tem 

aprendido de forma prazerosa, com aulas mais dinâmicas.   

  

3.2.3 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  

  

“O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal 

e às escolas privadas de educação especial mantida por entidades sem fins lucrativos. O objetivo desses recursos é a melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os 

recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos, de acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse.” 

(PORTAL DO MEC).  

  

No município o recurso do PDDE encontrava-se bloqueado, mas em Setembro de 2014, conseguimos a liberação do recurso 

aguardamos o processo entre o Banco e a Escola beneficiada.  

  

3.2.4 Plano de Ações Articuladas – PAR  

  

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 2007, colocou à disposição dos 

estados, dos municípios e do Distrito Federal, instrumentos eficazes de avaliação e implementação de políticas de melhoria da qualidade 

da educação, sobretudo da educação básica pública.  

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, um programa estratégico do PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de 

abril de 2007, inaugurou um novo regime de colaboração, conciliando a atuação dos entes federados sem lhes ferir a autonomia, 

envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos 



 

 

indicadores educacionais. Sendo um compromisso fundado em 28 diretrizes e consubstanciado em um plano de metas concretas e 

efetivas, compartilha competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica. (PORTAL DO MEC)  

A partir da adesão ao Plano de Metas, os estados, os municípios e o Distrito Federal passaram à elaboração de seus respectivos Planos 

de Ações Articuladas (PAR).   

Implantado no município de Arantina no ano de 2010, e reformulado em 2013, o PAR trouxe ao município além da realização de 

um planejamento da gestão, realizado com maior detalhamento, benefícios financeiros, que visão a melhoria a educação.  

  

3.2.5 Brasil Carinhoso  

  

A Ação Brasil Carinhoso dá estímulos financeiros aos municípios para aumentar o acesso dapopulação mais pobre aos serviços 

de educação infantil. O objetivo é incentivar o aumento das vagaspara as crianças de 0 a 48 meses beneficiárias do Bolsa Família nas 

Creches públicas ou conveniadascom o poder público. E, com mais recursos, melhorar o atendimento às crianças e suas famílias.Para 

isso, o MDS complementa os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) repassados pelo  

MEC. São 50% mais recursos para cada vaga ocupada por criança doBolsa Família  

O Município esta sendo beneficiado com recursos da Ação Brasil Carinhoso.  

  

3.2.6 Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC  

  

O Programa BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola da Pessoa com 

Deficiência Beneficiarias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Tem como prioridade as pessoas com 

deficiência beneficiarias do BPC, até 18 anos de idade. (MDS)  



 

 

Tendo como representantes na Participação do Programa, um representante da saúde, um representante da educação e um 

representante da assistência social, integra um trabalho de colaboração dos três setores. No município foi implantado no ano de 2014, 

com um total de 11 beneficiários.  

  

3.2.7 Atleta na escola  

  

O Brasil sediou, em 2014, a Copa do Mundo de Futebol e, em 2016, as Olimpíadas e Paraolimpíadas. Tendo em vista este cenário 

esportivo ímpar na história brasileira, lançou-se em 2013 o Programa ATLETA NA ESCOLA que tem como objetivo incentivar a prática 

esportiva nas escolas, democratizar o acesso ao esporte, desenvolver e difundir valores olímpicos e paraolímpicos entre estudantes da 

educação básica, estimular a formação do atleta escolar e identificar e orientar jovens talentos.  
O Governo Federal em parceria com os Estados, Distrito Federal, Municípios, Escolas públicas (privadas e federais), Comitê Olímpico 

e Paraolímpico Brasileiro e as Confederações Brasileiras de Atletismo, Judô e Voleibol, com o intuito de alcançar os objetivos expostos, 

apresentam o Programa ATLETA NA ESCOLA 2014 que este ano irá agregar novas modalidades, abaixo apresentadas:  
Olímpicas: Judô, Voleibol e Atletismo.  Na modalidade Atletismo acrescentou-se o Arremesso de Peso;  
Paraolímpicas: Atletismo Bocha, Futebol de Cinco  (deficiência visual), Futebol de Sete (paralisia cerebral), Goalball, Judô, Natação, 
Tênis de Mesa, Tênis em Cadeira de Rodas e Voleibol Sentado.  
O programa ATLETA NA ESCOLA tem duas grandes ações:  
1) Jogos Escolares: competições compostas de várias etapas que proporcionarão uma grande participação de atletas escolares;  
2) Centro de Iniciação Esportiva: acolhimento dos talentos esportivos identificados nos Jogos Escolares.( ATLETA NA ESCOLA- 
MEC)  

  

O Programa foi implanto na Escola Municipal “Zara de Paula” através do PDDE-Interativo, no dia 10 de setembro de 2014, sendo 

realizados os jogos na modalidade voleibol, com total de 210 competidores,   

  

3.2.8 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE  

  

[...] com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público 

residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito 
Federal e municípios (FNDE).  

  



 

 

O Município conta atualmente com o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, repasse da Secretaria Estadual de 

Educação e recursos próprios para mantes o Transporte Escolar Municipal, que atualmente possui frota própria.  

  

4. FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO  

  

No ano de 2014 o município destinou 27% do recurso com a educação e 68,27 % com FUNDEB. Detalhamento dos recursos no 

ANEXO V.  

  

5. METAS E ESTRATÉGIAS  

  

Meta 1-Educação Infantil  

Universalizar o atendimento escolar de 4 e 5 anos até 2016 e ampliar a oferta de Educação Infantil de modo a atender até 2024 a 

50% da população de 0 a 3 anos.  

1 A – Percentual  da população de 4 e 5 anos que freqüenta a escola  

  1 B - Percentual da população de 0 a 3  
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Arantina  

Atual ,20% 21 ,20% 19 ,30%  18  

Meta 50 % 50 % 50  %  
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Estratégias:  

1. Implantar até o segundo ano de vigência deste PME, a infraestrutura física, os recursos pedagógicos e a situação de acessibilidade.     

2. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 

profissionais com formação superior.     

3. Fortalecer e monitorar o acesso e permanência das crianças na educação infantil.   

4. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde 

e proteção à infância.  

5. Desenvolver novas habilidades de forma criativa e prazerosas, tanto para o funcionamento quanto para a criança.  

6. Apoiar sistemas de ensino municipal para educação infantil.  

7. Promover a valorização dos profissionais que atual em creche e pré-escola.  

8. Formação de profissionais na educação pelo menos em nível médio-NORMAL.  

 META 2- Ensino Fundamental  

Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos.  

2A - Percentual da população 

de 6 a 14 anos que frequenta a  

2 B - Percentual de pessoas de 16 

anos com pelo menos o  



 

 

  
  

  

Estratégias:  

1. Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário 

escolar de acordo com a realidade local, identidade cultural e com as condições climáticas da região;  

2. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do 

estreitamento das relações entre escolas e as famílias;  

3. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso da permanência visando a colaboração com as famílias e com órgãos 

público de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.  

  

META 3 - Ensino Médio  

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária.  
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3 A - Percentual da população 

de 15 a 17 anos que frequenta 

a escola  

3B - Taxa líquida de matrícula 

no ensino médio  

 

  

1. Identificar os indivíduos que não estão sendo atendidos, traçar um perfil deste indivíduo e quais os problemas que interferem em 

sua vida escolar, faixa etária e ano de escolaridade.  

2. Elaborar alternativas que poderão minimizar os problemas sociais que interferem na vida estudantil do indivíduo, observando sua 

idade, escolaridade e condição de estudo.  
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3. Condicionar os espaços físicos e a estrutura escolar para o melhor desenvolvimento das ações, desde seu transporte (quando 

necessário), seu tempo dentro da escola, até sua saúde.  

  

META 4- Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. 4 - Percentual da população de 4 

a 17 anos com  

 

  

Estratégias:  

1 - Contínua capacitação aos profissionais que atuam junto à população com deficiência seja qual for o nível da deficiência.    

2 - Criar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas para garantir o acesso e a permanência dos 

alunos com deficiência por meio da adequação arquitetônica da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material 

didático próprio e de recursos de tecnologia acessiva.  

3- Criar e implantar uma rede de amparo multidisciplinar para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as 

especificidades educacionais de estudantes com deficiência.  

  

Brasil Minas Gerais Arantina  
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4- Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas ou não com o poder 

público visando a ampliação de oferta de formação continuada dos profissionais que atenderão aos alunos de necessidades especiais, 

ampliando as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação favorecendo a participação das famílias e da sociedade.  

  

META 5-Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.  

5- Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino  

 

Estratégias:  

1-Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 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 

alfabetização plena de todas as crianças.  

2-Instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem 

como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando 

medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano do ensino fundamental.  
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3-Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 

favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua 

efetividade.  

4- Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para alfabetização de crianças como conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu 

e ações de formação continuada de professores para alfabetização.  

  

META 6- Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%(cinqüenta por cento) das escolas públicas, de forma a 

atender, pelo menos,25% (vinte e cinco por cento)dos(as) alunos(as) da educação básica.   

  

6 A - Percentual de escolas  6 B - Percentual de alunos que públicas com alunos 

que  permanecem pelo menos 7 h em  

 
  

Estratégias:  
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1- Construção de escolas – Buscar através de programa 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. 2-

Tempo de permanência-Adotar medidas para aperfeiçoar 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.  

3-Tempo integral para pessoas com necessidades educacionais especiais- Garantir 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 atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais 

da própria escola ou instituições especializadas;  

4-Recursos-Infraestrutura e equipamento, materiais didáticos e formação-Institucional e manter, em regime de colocação, programa 

nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de 

informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como 

de produção de material didático e de formação de recursos humanos para Educação em tempo integral.  

5- Ampliação do tempo- Promover,com o apoio da união,a oferta de educação pública em tempo integral,por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinar,inclusive culturais e esportivos,de forma que o tempo de permanência dos 9as) alunos 

(as) na escola,ou sob sua responsabilidade,passe a ser igual ou superior a 07(sete) horas diárias durante todo o ano letivo,com a ampliação 

progressiva da jornada de professores em uma única escola;  

  

META 7- Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB:  

       IDEB              2015                 2017                 2019        2021        

Anos  iniciais 

fundamental  

do  ensino            5,2           5,5           5,7        6,0  

Anos  finais 

fundamental  

do  ensino            4,7           5,0           5,2         5,5  

Ensino médio              4,3            4,7            5,0          5,2  

  



 

 

Estratégias:  

1-Planos de Ações Articuladas (PAR)-Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento Às metas de qualidade 

estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores e profissionais de serviço e apoio escolar, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 

melhoria expansão da infraestrutura física da rede escolar;  

2-Mediadores da leitura - Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a 

formação de leitores e a capacitação de professores,bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura ,de 

acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;  

3-Nível de aprendizado até o final do PME- assegurar que, 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 %, pelo menos, o nível desejável;  

4- Incentivar processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio de avaliação que orientem as dimensões 

a serem fortalecidas.  

5- Elaborar planejamentos estratégicos para uma melhoria contínua da qualidade educacional como a formação continuada dos 

profissionais da educação.  

6–Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para educação infantil, o ensino fundamental 

e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem.   

7-Abonar políticas de combate à violência na escola.  

8-Estimular a participação da sociedade (família) no cotidiano da escola, na elaboração de planos, propostas e ações que atuaram 

diretamente na qualidade de Educação Básica.  

9-Apoiar as ações e propostas dos diferentes indivíduos envolvidos no processo educacional, como professores, pais, agentes externos 

entre outros.  



 

 

10-Despertar o entusiasmo em cada aluno para que tenha “sede de conhecimento”, vontade de buscar sempre mais e melhor uma 

aprendizagem de qualidade, alcançando os objetivos e metas traçadas.  

  

META 8-Escolaridade média  

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações de 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). 8 A 

- Escolaridade média da 8 B - Escolaridade média da  

 
  

Estratégias:  

1-Realizar um levantamento dentro do município dos indivíduos com idade média entre 18 e 29 anos, residente da zona rural, observando 

a quantidade, o grau de escolaridade e situação social.  
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2-Identificar os problemas que interferem na vida escolar destes indivíduos e os motivos que fazem com que não incluam seus estudos 

em tempo correto e até mesmo param de estudar.  

3-Após identificar os problemas que interferem, propor soluções de âmbito estrutural, físico e pedagógico que vão beneficiar com que 

estes indivíduos consigam ter uma vida escolar de 12 anos.  

4-Incentivar e acompanhar cada indivíduo identificado, que se enquadra no perfil e que estarão nos próximos anos dentro dos sujeitos 

que necessitam devido a um histórico de vida social, não concluindo e nem chegando a estar realizando seus estudos dentro de sua faixa 

etária.  

  

META 9- Elevar a taxa de alfabetização de população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2020 e, até o final da vigência deste 

PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.  

 
  

  Estratégias:   

Brasil Minas Gerais Arantina  
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 A  9 -   Taxa de Alfabetização da população de 15 ou mais de idade   



 

 

1-Oferta gratuita - Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiveram acesso à educação Básica na 

idade própria;  

2-Ações de alfabetização- Programar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;  

3-Projetos inovadores-Apoiar técnica e financiamento projetos inovadores na Educação de Jovens e Adultos que visem o 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses alunos;  

4-Idosos- 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 tecnologia educacional 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;  

5-Avaliação-Realizar avaliação por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais 

de 15 anos de idade.  

6-Realizar um levantamento em conjunto com a escola municipal e a escola estadual, da quantidade de indivíduos que não estão 

estudando e dos que estão no Ensino Fundamental e dos que deveriam estar no Ensino Médio.  

7-Solicitar através dos dados levantados a autorização junto a Secretaria Estadual de Educação para abertura de turmas para atender esses 

indivíduos.  

8-Oferecer condições estruturais (horários de aula, transporte, alimentação, Currículo atrativo) que motivem a realização de seus estudos.  

9-Estabelecer um trabalho diferenciado por parte dos professores com estes indivíduos, uma vez que são pessoas que precisam de trabalho 

durante o dia. Professores, Especialistas e Direção deverão fazer um acompanhamento de desempenho de aprendizagem e freqüência de 

tais alunos.  

10-Realizar anualmente um levantamento de quantidade de indivíduos que estão fora de sua faixa etária correta.  

  

META 10- Oferecer, no mínimo até 2020, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, na forma integrada à educação 

profissional, nos ensinos fundamental e médio.  



 

 

10- Percentual de matrículasde educação de jovens e adultos na  

 

1-Formação profissional inicial - 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;   

2-Nível de escolaridade do trabalhador - Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial 

e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da 

trabalhadora;  

3-Assistência social, financeira e psicopedagógica- Institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo 

ações da 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 à Educação profissional;  

4-Atendimento a pessoa com deficiência-Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de 

escolaridade, por meio do acesso à Educação profissional;  

5-Reconhecimento- Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados 

na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio;  

  

Estratégias:   

Brasil Minas Gerais Arantina  
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META 11-Educação Profissional- Triplicar as matriculas profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelos 

50%(cinqüenta por cento) da expansão no segmento.  

11 A - Matrícula em educação  11 B - Matrícula em educação 

profissional técnica de nível  profissional técnica de nível  

 

1-Diagnosticar através da pesquisa quais os anseios e perspectivas dos alunos que ingressam no ensino médio, em relação aos cursos 

técnicos e profissionalizantes.  

2-Implantar o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo de acordo com seus 

interesses e necessidades.  

3-Implantar a oferta de educação profissional técnica de nível médio para pessoas com necessidades especiais, seja qual for o sei nível.  

4-Manter a oferta de transporte para cursos técnicos.  

  

  

Estratégias:   
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Meta 12 – Educação Superior  

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) 

da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta 

por cento) das novas matrículas, no segmento público.  

  

12 A- Taxa de escolarização bruta  12 B - Taxa de escolarização na 

educação superior  da  líquida ajustada na educação  

 

1. Estimular a oferta a nível superior, junto aos pólos de EAD e presencial.  

2. Oferecer espaço físico para Educação a Distância em nível superior.  

3. Fomentar a ampliação da oferta de estágios como parte da formação.  

  

    

    
Meta 13 – Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício 

no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por 

cento) doutores.  

  

Brasil 
Minas 
Gerais 

Arantin 
a 

Atual 28 ,70% ,50% 28 0 ,00% 

Meta do 
Brasil 

% 50 % 50 % 50 

,00% 0 
,00% 10 

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

,00% 50 
60  ,00%  

população de 18 a 24 anos   

Brasil  
Minas 
Gerais 

Arantin  
a  

Atual ,70% 18 19 ,30% ,00%  0  

Meta do  
Brasil  

% 33 33 % 33  %  

,00%  0  
,00%  5  

10  ,00%  
15  ,00%  

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

superior da população de 18 a 24  
anos   



 

 

13 A - percentual  de funções docentes 

na educação superior  
13 B - Percentual de funções 

docentes na educação superior  

  

Estratégias:  

1. Fomentar a interação com as universidades pública para ampliar a formação dos professores da educação básica.  

2. Estimular a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativo.  

3. Estimular a formação inicial e continuada dos (as) profissionais docentes.  

   

  

Meta 14 – Pós-Graduação  

Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de onze 
anos de escolaridade ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente.   

14 A - Número de títulos de  14 B - Número de títulos de  
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Estratégias:  

1. Apresentar aos docentes programas que auxiliem na obtenção de títulos de pós-graduação através de Programas Federais  

  
2. Implantar, no âmbito do Município, computadores para o magistério, com implementação gradual da jornada de trabalho cumprida, 

preferencialmente, em um único estabelecimento escolar.  

3. Oferecer mecanismos flexíveis para pós -graduação em curso particular.  

  

META 15 – Profissionais de Educação  

  
Assegurar que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura 
na área de conhecimento em que atuam.  

  

Estratégias:  

1. Assegurar 30% da carga horária semanal dos professores para a preparação das aulas, avaliações e reuniões pedagógicas.  
2. Implantar programas através do MEC/FNDE que objetivem a formação de profissionais da educação básica, em cursos de licenciatura.  
3. Criar estratégias de incentivo a educação Superior, que atende aos profissionais docentes.  
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Meta 16 – Formação  

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste 

PNE, e garantir a todos (as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino 16 - Percentual de professores da educação básica  

 

  

Estratégias:  

1. Valorizar e motivar o profissional da educação a permanecer no magistério e a buscar constante aperfeiçoamento.  

2. Ampliar a oferta de acervos de obras bibliográficas, por meio de programas;  

3. Assegurar a participação de professores em cursos de formação continuada ofertados pelo MEC/FNDE;  

  

Meta 17 – Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.  
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1.  Expandir até o final do 1º ano de vigência do PME, com representação dos Conselheiros do FUNDEB, acompanhamentos da 
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério publica da educação básica. 2.  Assegurar 
a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica;  

3. Enviar a partir do 2º ano um Projeto de Lei para aprovação na Câmara Municipal.   

  

  

META 18 -  
Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica. Estratégias:  

  
1. Garantir ao magistério público a valorização e remuneração adequada com o piso salarial próprio que esteja em acordo com a 
Lei nº 11 738/2008, incentivando a atualização e a especialização contínua dos profissionais da educação.  
  
2. Priorizar o repasse de transferências federais voluntarias, na área da educação, para subsidiar os órgãos competentes na 
elaboração, reestruturada e implementação dos planos de carreira.  

  
3. Buscar os recursos legalmente vinculados à Educação, de competência do poder público municipal, e buscar fontes 
complementares de financiamento.   

  

  

Brasil Minas Gerais Arantina  
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17 -   Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede  
pública (não federal) e não professores com escolaridade equivalente   



 

 

  
4. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que promovam a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos 
aplicados em educação.   
  
5. Divulgar regularmente os indicadores de investimento e tipo de despesa per capita por aluno nas etapas da educação de 
responsabilidade do município.  
  

  

Meta 19 –  Assegurar a realização do acompanhamento, avaliação e readequação do PME 2015-2024, de maneira democrática e participativa.   

1. Formar comissão para acompanhamento e avaliação do presente plano, tendo como membros naturais representantes do Conselho Municipal 

de Educação dos três níveis integrantes da Educação Básica.   

2. Disponibilizar, à Comissão de Avaliação do PME, ao final de cada ano letivo, acesso à sistematização das informações coletadas para 

conhecimento e análise.   

3. Fornecer infraestrutura à Comissão de Avaliação, para elaboração de relatórios, mediante análise comparativa dos resultados educacionais 

obtidos no biênio, objetivando avaliação da medida de alcance das metas propostas para o mesmo e a proposição de novas estratégias de ação, quando 

necessário.  

Meta 20 – Financiamento da Educação  

  

Incentivar e fomentar a construção de uma cultura de valorização e reconhecimento da educação e sua importância para a construção da 

sociedade no âmbito das instituições de ensino e da sociedade em geral.  

  

Estratégias:  

1. Calcular e divulgar anualmente, o custo-aluno-qualidade, bem como buscar o aumento progressivo do investimento público em 

educação, com vistas a garantir a oferta de uma Educação Básica de qualidade para todos.   

2. Associar a prestação de assistência técnica e ênfase de formação às demandas e projetos contemplados nos PPP das escolas, visando 

priorizar a melhoria da qualidade da educação.   



 

 

3. Divulgar e incentivar o uso de tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas, no âmbito da EI e do EF, visando 

assegurar a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, bem como acompanhar os resultados nos contextos em que 

estas forem aplicadas.   

4. Incentivar e apoiar programas e ações que favoreçam a criação de uma cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para 

a comunidade escolar, no âmbito dos distintos níveis educacionais.   

5. Buscar a articulação das políticas e programas na área da educação, com outras áreas como: saúde, assistência social, esporte e cultura, 

buscando garantir melhores condições para o aprendizado dos estudantes.   

6. Promover a tolerância e o respeito à diversidade, assegurando o acesso, a inclusão e a permanência na educação básica.   

7. Promover a integração escola-comunidade, visando ampliar as oportunidades de conhecimento e reflexão da realidade, bem como a 

vivência de experiências que contribuam para a busca da solução de problemas sociais.  

  

  

6- AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

  

A avaliação e acompanhamento deste plano serão realizados por meio de relatórios anuais pela Comissão no livro de atas do Plano 

Municipal de Educação.   

  

7- CRONOGRAMA  

  

  

  



 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. CRONOGRAMA  

  



 

 

Estratégias  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

Implantar até o segundo ano de vigência deste PME, a infraestrutura física, os recursos pedagógicos 

e a situação de acessibilidade.  
  X                  

Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior.     
        X  X  X  X  X  X  

Fortalecer e monitorar o acesso e permanência das crianças na educação infantil.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação em parceria com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Desenvolver novas habilidades de forma criativa e prazerosas, tanto para o funcionamento quanto 

para a criança.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Apoiar sistemas de ensino municipal para educação infantil.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Promover a valorização dos profissionais que atual em creche e pré-escola.        X  X  X  X  X  X  X  

Formação de profissionais na educação pelo menos em nível médio-Normal.        X  X  X  X  X  X  X  

Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, 

incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, identidade cultural e 

com as condições climáticas da região;  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos 

filhos por meio do estreitamento das relações entre escolas e as famílias;  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso da permanência visando a colaboração 

com as famílias e com órgãos público de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência 

e juventude.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Identificar os indivíduos que não estão sendo atendidos, traçar um perfil deste indivíduo e quais os 

problemas que interferem em sua vida escolar, faixa etária e ano de escolaridade.  
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Elaborar alternativas que poderão minimizar os problemas sociais que interferem na vida estudantil 

do indivíduo, observando sua idade, escolaridade e condição de estudo.  
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Condicionar os espaços físicos e a estrutura escolar para o melhor desenvolvimento das ações, desde 

seu transporte (quando necessário), seu tempo dentro da escola, até sua saúde.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Contínua capacitação aos profissionais que atuam junto à população com deficiência seja qual for 

o nível da deficiência.  
        X  X  X  X  X  X  

Criar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas para 
garantir o acesso e a permanência dos alunos com deficiência por meio da adequação arquitetônica 

da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de 
tecnologia acessiva.  
  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  



 

 

Criar e implantar uma rede de amparo multidisciplinar para subsidiar a formulação de políticas 

públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com deficiência.  
        X  X  X  X  X  X  

Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas ou não com o poder público visando a ampliação de oferta de formação  
        X  X  X  X  X  X  

continuada dos profissionais que atenderão aos alunos de necessidades especiais, ampliando as 

condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação favorecendo a participação das famílias e 

da sociedade.  

          

Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 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 alfabetização plena de todas 

as crianças.  

          X  X  X  X  X  

Instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das 

crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os 

respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 

alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano do ensino fundamental.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, 

consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para alfabetização de 

crianças como conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de 

formação continuada de professores para alfabetização.  

      X  X  X  X  X  X  X  

Construção de escolas – Buscar através de programa 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.  

                  X  

Tempo de permanência-Adotar medidas para aperfeiçoar 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.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Tempo integral para pessoas com necessidades educacionais especiais- Garantir 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 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou instituições especializadas;  

              X  X  X  



 

 

Recursos-Infraestrutura e equipamento, materiais didáticos e formação-Institucionar e manter, em 

regime de colocação, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por 

meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, 

bem como de produção de material didático e de formação de recursos humanos para Educação em 

tempo integral.  

              X  X  X  

Ampliação do tempo- Promover, com o apoio da união, a oferta de educação pública em tempo 

integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinar, inclusive 

culturais e esportivos, de forma que o tempo de permanência dos 9as) alunos (as) na escola, ou sob 

sua responsabilidade,  passe a ser igual ou superior a 07(sete) horas diárias durante todo o ano letivo, 

com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;  

              X  X  X  

Planos de Ações Articuladas (PAR)-Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando 

cumprimento Às metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias 

de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores 

e profissionais de serviço e apoio escolar, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria expansão da infraestrutura física da rede escolar;  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Mediadores da leitura - Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano 

Nacional do Livro e da Leitura a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários 

e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade 

das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;  

          X  X  X  X  X  

Nível de aprendizado até o final do PME- assegurar que, 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 %,pelo menos, o nível desejável;  

                  X  

Incentivar processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio de 

avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas.  
              X  X  X  

Elaborar planejamentos estratégicos para uma melhoria contínua da qualidade educacional como a 

formação continuada dos profissionais da educação.  
      X  X  X  X  X  X  X  

Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem.   

            X  X  X  X  

Abonar políticas de combate à violência na escola.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Estimular a participação da sociedade (família) no cotidiano da escola, na elaboração de planos, 

propostas e ações que atuaram diretamente na qualidade de Educação Básica.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  



 

 

Apoiar as ações e propostas dos diferentes indivíduos envolvidos no processo educacional, como 

professores, pais, agentes externos entre outros.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Despertar o entusiasmo em cada aluno para que tenha “sede de conhecimento”, vontade de buscar 

sempre mais e melhor uma aprendizagem de qualidade, alcançando os objetivos e metas traçadas.  
        X  X  X  X  X  X  

Realizar um levantamento dentro do município dos indivíduos com idade média entre 18 e 29 anos, 

residente da zona rural, observando a quantidade, o grau de escolaridade e situação social.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Identificar os problemas que interferem na vida escolar destes indivíduos e os motivos que fazem 

com que não incluam seus estudos em tempo correto e até mesmo param de estudar.  
      X  X  X  X  X  X  X  

Após identificar os problemas que interferem, propor soluções de âmbito estrutural, físico e 

pedagógico que vão beneficiar com que estes indivíduos consigam ter uma vida escolar de 12 anos.  
          X  X  X  X  X  

Incentivar e acompanhar cada indivíduo identificado, que se enquadra no perfil e que estarão nos 

próximos anos dentro dos sujeitos que necessitam devido a um histórico de vida social, não 

concluindo e nem chegando a estar realizando seus estudos dentro de sua faixa etária.  

            X  X  X  X  

Oferta gratuita - Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não 

tiveram acesso à educação Básica na idade própria;  
            X  X  X  X  

Ações de alfabetização- Programar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de              X  X  X  X  

continuidade da escolarização básica;            

Projetos inovadores-Apoiar técnica e financiamento projetos inovadores na Educação de Jovens e 

Adultos que visem o desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses 

alunos;  

            X  X  X  X  

Idosos- 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 tecnologia educacional 

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;  

        X  X  X  X  X  X  

Avaliação-Realizar avaliação por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade.  
          X  X  X  X  X  

Realizar um levantamento em conjunto com a escola municipal e a escola estadual, da quantidade 

de indivíduos que não estão estudando e dos que estão no Ensino Fundamental e dos que deveriam 

estar no Ensino Médio.  

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Solicitar através dos dados levantados a autorização junto a Secretaria Estadual de Educação para 

abertura de turmas para atender esses indivíduos.  
      X  X  X  X  X  X  X  

Oferecer condições estruturais (horários de aula, transporte, alimentação, Currículo atrativo) que 

motivem a realização de seus estudos.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  



 

 

Estabelecer um trabalho diferenciado por parte dos professores com estes indivíduos, uma vez que 

são pessoas que precisam de trabalho durante o dia. Professores, Especialistas e Direção deverão 

fazer um acompanhamento de desempenho de aprendizagem e frequência de tais alunos.  

          X  X  X  X  X  

Realizar anualmente um levantamento de quantidade de indivíduos que estão fora de sua faixa etária 

correta.  
    X  X  X  X  X  X  X  X  

Formação profissional inicial - 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;   

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Nível de escolaridade do trabalhador - Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de 

modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, 

objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Assistência social, financeira e psicopedagógica- Institucionalizar programa nacional de assistência 

ao estudante, compreendendo ações da 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 à Educação profissional;  

      X  X  X  X  X  X  X  

Atendimento a pessoa com deficiência-Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos 

com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à Educação profissional;  
                X  X  

Reconhecimento- Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 

continuada e dos cursos técnicos de nível médio;  

                X  X  

Diagnosticar através da pesquisa quais os anseios e perspectivas dos alunos que ingressam no        X  X  X  X  X  X  X  

ensino médio, em relação aos cursos técnicos e profissionalizantes.            

Implantar o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as 

populações do campo de acordo com seus interesses e necessidades.  
                X  X  

Implantar a oferta de educação profissional técnica de nível médio para pessoas com necessidades 

especiais, seja qual for o sei nível.  
                  X  

Manter a oferta de transporte para cursos técnicos.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Estimular a oferta a nível superior, junto aos pólos de EAD e presenciais.          X  X  X  X  X  X  

Oferecer espaço físico para Educação a Distância em nível superior.          X  X  X  X  X  X  

Fomentar a ampliação da oferta de estágios como parte da formação.              X  X  X  X  

Fomentar a interação com as universidades pública para ampliar a formação dos professores da 

educação básica.  
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Estimular a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativo.    X  X  X  X  X  X  X  X  X  



 

 

Estimular a formação inicial e continuada dos (as) profissionais docentes.    X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Apresentar aos docentes programas que auxiliem na obtenção de títulos de pós-graduação através 

de Programas Federais  
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Implantar, no âmbito do Município, computadores para o magistério, com implementação gradual 

da jornada de trabalho cumprida, preferencialmente, em um único estabelecimento escolar.  
            X  X  X  X  

Oferecer mecanismos flexíveis para pós graduação em curso particular    X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Assegurar 30% da carga horária semanal dos professores para a preparação das aulas, avaliações e 

reuniões pedagógicas.  
            X  X  X  X  

Implantar programas através do MEC/FNDE que objetivem a formação de profissionais da 

educação básica, em cursos de licenciatura.  
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Criar estratégias de incentivo a educação Superior, que atende aos profissionais docentes.        X  X  X  X  X  X  X  

Valorizar e motivar o profissional da educação a permanecer no magistério e a buscar constante 

aperfeiçoamento.  
      X  X  X  X  X  X  X  

Ampliar a oferta de acervos de obras bibliográficas, por meio de programas  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Assegurar a participação de professores em cursos de formação continuada ofertados pelo  
MEC/FNDE;  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Expandir até o final do 1º ano de vigência do PME, com representação dos Conselheiros do 

FUNDEB, acompanhamentos da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério publica da educação básica.  

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica;        X  X  X  X  X  X  X  

Enviar a partir do 2º ano um Projeto de Lei para aprovação na Câmara Municipal.       X  X  X  X          

Garantir ao magistério público a valorização e remuneração adequadas com o piso salarial próprio 

que esteja em acordo com a Lei nº 11 738/2008, incentivando a atualização e a especialização 

contínua dos profissionais da educação.  

          X  X  X  X  X  

Priorizar o repasse de transferências federais voluntarias, na área da educação, para subsidiar os 

órgãos competentes na elaboração, reestruturada e implementação dos planos de carreira.  
    X  X  X  X  X  X  X  X  

Buscar os recursos legalmente vinculados à Educação, de competência do poder público municipal, 

e buscar fontes complementares de financiamento.   
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que promovam a transparência e o controle social na 

utilização dos recursos públicos aplicados em educação.   
          

Divulgar regularmente os indicadores de investimento e tipo de despesa per capita por aluno nas 

etapas da educação de responsabilidade do município.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  



 

 

Formar comissão para acompanhamento e avaliação do presente plano, tendo como membros 

naturais representantes do Conselho Municipal de Educação dos três níveis integrantes da Educação 

Básica.   

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Disponibilizar, à Comissão de Avaliação do PME, ao final de cada ano letivo, acesso à 

sistematização das informações coletadas para conhecimento e análise.   
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

. Fornecer infraestrutura à Comissão de Avaliação, para elaboração de relatórios, mediante análise 

comparativa dos resultados educacionais obtidos no biênio, objetivando avaliação da medida de 

alcance das metas propostas para o mesmo e a proposição de novas estratégias de ação, quando 

necessário.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Calcular e divulgar anualmente, o custo-aluno-qualidade, bem como buscar o aumento progressivo 

do investimento público em educação, com vistas a garantir a oferta de uma Educação Básica de 

qualidade para todos.   

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Associar a prestação de assistência técnica e ênfase de formação às demandas e projetos 

contemplados nos PPP das escolas, visando priorizar a melhoria da qualidade da educação.  
    X      X      X    

Divulgar e incentivar o uso de tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas, no 

âmbito da EI e do EF, visando assegurar a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos 

estudantes, bem como acompanhar os resultados nos contextos em que estas forem aplicadas.  

      X  X  X  X  X  X  X  

Incentivar e apoiar programas e ações que favoreçam a criação de uma cultura de paz e um ambiente 

escolar dotado de segurança para a comunidade escolar, no âmbito dos distintos níveis educacionais.   
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Buscar a articulação das políticas e programas na área da educação, com outras áreas como: saúde, 

assistência social, esporte e cultura, buscando garantir melhores condições para o aprendizado dos 

estudantes.   

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Promover a tolerância e o respeito à diversidade, assegurando o acesso, a inclusão e a permanência 

na educação básica.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Promover a integração escola-comunidade, visando ampliar as oportunidades de conhecimento e 

reflexão da realidade, bem como a vivência de experiências que contribuam para a busca da solução 

de problemas sociais.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

    
     

  

FONTE  

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_de_Minas_Gerais#Vegeta.C3.A7.C3.A3o  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_de_Minas_Gerais#Vegeta.C3.A7.C3.A3o


 

 

  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=19481&ano=2011  

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arantina  

  

http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/  
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