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Processo Administrativo nº 33.409/2014-8 – Projeto de Lei 
nº 25/2015.  
 
APROVA o Plano Municipal de Educação do Município de 
Santo André – PME para o decênio de 2015-2025 e dá 
outras providências. 
 
CARLOS GRANA, Prefeito do Município de Santo André, 
Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições 
legais, 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei: 

 
 
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação do Município de 
Santo André - PME, com vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação 
desta Lei, na forma do Anexo Único, com vistas ao cumprimento do 
disposto no inciso I do art. 11 da Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, no art. 8º da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 e nos 
artigos 259 e 262 da Lei Orgânica do Município de Santo André. 

 
Art. 2º São diretrizes do PME: 

 
I – superação do analfabetismo; 

 
II – universalização do atendimento escolar nas modalidades de educação 
infantil entre 4 e 5 anos, ensino fundamental e ensino médio; 

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

 
IV – melhoria da qualidade social da educação, com vistas à educação 
integral; 

 
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos princípios 
éticos em que se fundamenta a sociedade e no fortalecimento das relações 
familiares; 

 
VI – promoção da educação em direitos humanos, com respeito à diversidade 
e à sustentabilidade socioambiental; 

 
VII – promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do 
município; 

 



VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação pública, resultantes da receita de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento da 
educação infantil, do ensino fundamental e da educação inclusiva; 

 
IX – valorização dos(as) profissionais de  educação; 

 
X – difusão dos princípios da equidade e do respeito à dignidade da pessoa 
humana; 

 
XI – fortalecimento da gestão democrática da educação e dos princípios que a 
fundamentam. 

 
Art. 3º As metas previstas no Anexo Único integrante desta lei deverão ser 
cumpridas no prazo de vigência do PME, desde que não haja prazo inferior 
definido para metas e estratégias específicas. 

 
Art. 4º As metas previstas no Anexo Único integrante desta lei deverão ter 
como referência os censos mais atualizados da educação básica e superior, 
disponíveis na data da publicação desta lei. 

 
Parágrafo único. Será criado, até o quinto ano de vigência deste Plano, o 
“Observatório da Educação do Município de Santo André”, a fim de 
desenvolver estudos e acompanhar as matrículas, a demanda, a evasão 
escolar, o financiamento da educação, entre outras informações que 
subsidiem a implementação das metas deste plano. 

 
Art. 5º O monitoramento do cumprimento das metas contidas no PME será 
objeto de avaliação periódica das seguintes instâncias: 

 
I – Secretaria Municipal de Educação; 

 
II – Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Vereadores; 

 
III – Conselho Municipal de Educação; 

 
IV - Fórum Municipal 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 ampliação progressiva do investimento público em 
educação, podendo este ser revisto conforme o caso, para atender às 
necessidades financeiras que permitam o cumprimento das demais metas 
deste PME. 



 
§2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, a 
Secretaria Municipal de Educação, com o suporte do “Observatório da 
Educação do Município de Santo André”, publicará estudos para aferir a 
evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei. 

 
§3º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 
quarto ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para 
atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. 

 
Art. 6º O município promoverá, em colaboração com o Estado e a União, a 
realização de, pelo menos 2 (duas) Conferências Municipais de Educação 
até o final da vigência deste PME, com intervalo de até 4 (quatro) anos entre 
elas, coordenadas pelo Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal 
de Educação, com o mínimo objetivo de avaliar e monitorar a execução deste 
Plano. 

 
Parágrafo Único. As conferências municipais de educação e o processo de 
elaboração do próximo Plano Municipal de Educação serão realizados com 
ampla participação de representantes da comunidade educacional e da 
sociedade civil. 

 
Art. 7º Fica assegurado o regime de colaboração entre o Município, o Estado 
de São Paulo e a União para a consecução das metas deste PME e a 
implementação das estratégias a serem realizadas. 

 
§1º As estratégias definidas no Anexo Único integrante desta lei e os 
mecanismos de colaboração e cooperação interfederativa instituídos nos 
parágrafos 1º e 2º do art. 10º desta lei não excluem a adoção de medidas, 
visando aformalizar a cooperação entre os entes federados, podendo ser 
complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e 
colaboração recíproca, inclusive no âmbito das regiões do Grande ABC e 
Metropolitana de São Paulo. 

  
§2º O sistema municipal de ensino deverá prever mecanismos de 
acompanhamento para consecução das metas e para o desenvolvimento dos 
mecanismos de colaboração e cooperação definidos nesta lei. 

 
Art. 8º Para garantir a equidade educacional, o município, por meio dos entes 
federados das redes municipal e estadual deverá considerar o atendimento às 
necessidades específicas da Educação Especial, assegurando um sistema 
inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. 

 
Art. 9º O município de Santo André deverá aprovar leis específicas, 
disciplinando a gestão democrática da educação em seus respectivos âmbitos 
de atuação. 

 
Art. 10. O Plano Municipal de Educação do município de Santo André 
abrangerá, prioritariamente, o Sistema Municipal de Ensino, definindo as 



metas e estratégias que atendam às incumbências que lhe forem destinadas 
por lei. 

 
§1º Será criado, no prazo de 6 (seis) meses contados da entrada desta lei em 
vigor, um Comitê Municipal de Articulação Interfederativa, com previsão de 
participação de representantes do poder executivo municipal, estadual, federal 
e do Conselho Municipal da Educação, com o objetivo de pactuar as ações de 
colaboração técnica e financeira para atendimento da demanda e a melhoria 
da qualidade, nos termos do Plano Municipal de Educação da Cidade de 
Santo André e respeitadas as incumbências estabelecidas na Constituição 
Federal e na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 
§2º O Comitê de Articulação interfederativa de que trata o parágrafo anterior 
desenvolverá e publicará, no prazo de 1 (um) ano, plano articulado de 
trabalho para a implementação, em regime de colaboração e respeitadas 
as atribuições legais de cada ente federado do presente Plano Municipal de 
Educação do município de Santo André, atualizando-o permanentemente para 
acompanhamento da sociedade e do Fórum Municipal de Educação. 

 
Art. 11. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais do município deverão ser formulados de modo a assegurar a 
consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, 
metas e estratégias do PME, a fim de viabilizar sua plena execução. 

 
Parágrafo único. Os investimentos em educação pública representarão, até o 
final do decênio, no mínimo 30% (trinta por cento) da receita do município, que 
serão  destinados à qualificação e remuneração do pessoal docente e dos 
demais profissionais da educação pública, despesas com manutenção, 
construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 
ensino, como  também à aquisição de material didático-escolar, alimentação, 
transporte escolar e uniformes e complementarão os recursos financeiros com 
a colaboração dos entes federados. 

 
Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, 
o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Santo André, sem 
prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano 
Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá 
diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. 

 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de 
Educação coordenarão o processo de elaboração da proposta de PME, que 
deverá ser realizado com ampla participação de representantes da 
comunidade educacional e da sociedade civil e, posteriormente, encaminhar 
tal proposta pelo Poder Executivo. 

 
Art. 13. Não será permitida, na promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes, quaisquer definições, orientações, diretrizes e metas, no que diz 
respeito a diversidade de gênero, orientação sexual.  
 



Art. 14. Não será permitido qualquer forma de indução à orientação sexual das 
crianças e adolescentes, inclusive na confecção de material publicitário e 
material didático. 
 
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Art. 16. Fica revogada a Lei n° 9.092, de 03 de dezembro de 2008. 
 

Prefeitura Municipal de Santo André, 20 de julho de 2015. 
 
 
 

CARLOS GRANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

GILMAR SILVÉRIO 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

MYLENE BENJAMIN GIOMETTI GAMBALE 
SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Registrada e digitada na Enc. de Expediente do Gabinete, na mesma data, e 
publicada. 

 
 
 

ARLINDO JOSÉ DE LIMA 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO ÚNICO 

 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Meta 1 - Universalizar a educação infantil, até 2016, priorizando as crianças 
de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos e ampliar a oferta de vagas, em, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento),  para crianças de até 03 (três) anos em creches 
públicas, até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação. 
 
Estratégias: 
 
1.1 -  Ampliar a divisão da demanda das vagas de ensino fundamental, a 
cada ano letivo,  de acordo com a análise das necessidades da região, em 
regime de colaboração entre Estado e Município, de forma a contemplar a 
necessidade de vagas para a  educação infantil (4 e 5 anos) na rede 
municipal, até a vigência desse Plano Municipal; 
 
1.2 - Construir, no mínimo, 02 (duas) creches a cada 02 (dois) anos, com 
recursos advindos de parceria com os entes federados, até a vigência desse 
Plano Municipal; 
 
1.3 - Acompanhar a aplicação dos recursos referentes ao Programa 
Nacional de Construção e Reestruturação de Escolas, durante toda a vigência 
do Plano, por meio de realização de audiências públicas, a cada 02 (dois) 
anos; 
 
1.4 - Construir, a partir do 2º (segundo) ano de vigência desse Plano 
Municipal, Sistema de Avaliação Institucional da Educação Infantil, com base 
nos indicadores desta modalidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoas, as condições de gestão, os recursos pedagógicos e a 
situação de acessibilidade, visando à destinação de recursos para atender às 
adequações necessárias, revisando os dados a cada (02) dois anos; 
 
1.5 -  Buscar e efetivar parcerias com instituições de ensino superior para 
promover a formação inicial e continuada em nível superior dos(as) 
profissionais da educação infantil; 
 
1.6 - Garantir, em todas as instituições educacionais públicas, privadas e 
conveniadas, na modalidade de educação infantil, a relação de proporção 
numérica professor-aluno (quadro abaixo), considerando os pareceres e 
orientações do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação 
Básica, bem como os espaços físicos adequados; 
 

Ciclo Criança por Professor 

Berçário 6 

1° Inicial 8 

1° Final 12 

2° Inicial e Final 20 

 



1.7 - Qualificar o atendimento nas instituições de educação infantil, 
assegurando pelo menos um professor com nível superior em cada sala de 
aula, visando à ampliação progressiva do número de professores em cada 
turma; 
 
1.8 - Qualificar as parcerias com as diferentes secretarias que subsidiam o 
desenvolvimento integral das crianças, em programas de orientação e apoio 
às famílias, ao longo de toda a vigência deste Plano Municipal; 
 
1.9 - Criar e implantar um protocolo de compromissos entre as secretarias 
afins à educação infantil para atender, de forma qualificada, as crianças e 
subsidiar as famílias no desenvolvimento integral das crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos; 
 
1.10 - Preservar as especificidades da educação infantil na organização das 
redes escolares, dando continuidade, em regime de colaboração entre Estado 
e Município, à organização das vagas, de modo a garantir o atendimento e 
ampliar a oferta de vagas nesta modalidade na rede municipal, durante toda a 
vigência do plano; 
 
1.11 - Orientar as unidades escolares quanto ao acompanhamento da  
frequência,  para acesso e permanência das crianças e remeter ao Centro de 
Referência e Assistência Social para o monitoramento e atendimento às 
famílias, durante toda a vigência do Plano; 
 
1.12 - Realizar campanhas e formações que conscientizem a população sobre 
a importância do acesso e valorização da educação infantil; 
 
1.13 - Dar prosseguimento ao processo  de  inscrições  contínuas  nas  
creches  e 
Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental  
(EMEIEFs), de modo que os critérios de vulnerabilidade social sejam 
assegurados; 
 
1.14 - Orientar e monitorar as creches conveniadas para que estabeleçam os 
mesmos procedimentos das creches municipais, evitando-se duplicidade nas 
listas de espera; 
 
1.15 - Ampliar o número de vagas em período integral nas regiões em 
que a demanda já foi contemplada, em unidades escolares com espaços 
físicos adequados; 
 
Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que 95% (noventa e 
cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até 
o último ano de vigência deste PME. 
 
Estratégias: 
 



2.1 - Utilizar a avaliação mediadora como mecanismo de planejamento e 
acompanhamento individualizado dos processos de ensino, aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental; 
 
2.2 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar de  todos os alunos  do  ensino  
fundamental,  com especial atenção aos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, bem como das situações de discriminação, preconceito 
e violência na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas 
para o sucesso escolar dos(as) alunos(as), em colaboração com as famílias e 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude; 
 
2.3 - Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e juventude; 
 
2.4 - Desenvolver, em conjunto com os(as) professores(as) e demais 
profissionais da educação, tecnologias pedagógicas que considerem, de 
maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a 
escola e o ambiente comunitário,  respeitando  as  especificidades  da  
educação  especial (alunos com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação)  e  de  cada unidade escolar; 
 
2.5 - Promover a oferta de atividades culturais, valorizando o repertório 
cultural local e regional, priorizando a apropriação do espaço público, 
assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão 
cultural; 
 
2.6 - Promover a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento 
das atividades escolares dos alunos por meio do estreitamento das relações 
entre a escola e a família; 
 
2.7 - Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, 
garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais 
que  se  dedicam a atividades de caráter itinerante; 
 
2.8 - Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e 
de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 
 
2.9 - Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 
esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do 
desporto educacional e de desenvolvimento esportivo local, em parceria com 
as secretarias de esporte; 
 
2.10 -  Promover a alfabetização das pessoas com deficiência, transtorno 
global do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades 
ou superdotação com materiais e profissionais, considerando as 



especificidades destas, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, 
sem estabelecimento de terminalidade temporal. 
 
Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 2020, a taxa 
líquida de matriculas no ensino médio para 100% (cem por cento). 
 
Estratégias: 
 
3.1 - Reestruturar o currículo do ensino médio, a fim de incentivar práticas 
pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 
entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de 
maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos, articulados 
em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e 
esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a 
produção de material didático específico, a formação continuada de 
professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e 
culturais; 
 
3.2 - Garantir o acesso aos alunos dos diferentes períodos, em especial do 
noturno, a fruição de bens e espaços culturais de forma regular, bem como 
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 
 
3.3 - Implantar programas de atendimento aos alunos de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos, em bairros com pouca oferta de serviços públicos, de 
atividades culturais e de qualificação social e profissional, em caráter 
complementar e no contraturno; 
 
3.4 - Implantar no município Programa de Educação para o Mundo do 
Trabalho, para jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos que estejam 
matriculados no ensino médio; 
 
3.5 - Demandar a implantação na região do segundo subdistrito e da Vila 
Luzita, Escola Pública de Ensino Técnico, de nível médio, para atender a 
demanda da população local; 
 
3.6 -  Contribuir com investimento na educação básica de qualidade para 
que todos os alunos possam ter acesso à universidade pública; 
 
3.7 - Redimensionar a oferta de ensino médio regular e da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos nos turnos diurno e noturno, bem como a 
distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda 
demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as). 
Para tanto, implantar, até o 1º (primeiro) ano de vigência deste Plano um 
comitê de planejamento que integre representantes das redes públicas 
municipal e estadual, com vistas a monitorar a demanda e planejar o 
atendimento de vagas para os munícipes; 
 



3.8 - Implementar bolsa de estudo para os(as) alunos(as) da rede de 
educação profissional do município que desenvolvam pesquisa tecnológica, 
devendo a mesma ser apresentada na Semana de Tecnologia do Município; 
 
3.9 - Proporcionar ao munícipe, aluno(a) de  escola  pública  ou privada, 
espaços de atividades diversas, no contraturno do ensino médio e 
profissionalizante, com a finalidade de desenvolvimento pessoal e profissional 
com a condição de aproveitamento e frequência na modalidade; 
 
3.10 - Instituir e ampliar programas de prevenção à violência escolar, abrindo 
espaços de escuta aos(às) alunos(as) e a toda a comunidade escolar para a 
construção de uma escola que promova uma aprendizagem significativa. 
 
Meta 4 - Universalizar, para a população a partir de 0 (zero) ano, crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ensino superior  na rede regular 
de ensino pública e/ou privada, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo e  atendimento educacional especializado, em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados, submetidos a critérios rigorosos de  conveniamento, que levem 
em consideração a perspectiva educacional inclusiva. 
 
Estratégias: 
 
4.1 - Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB), as matrículas dos(as) estudantes da educação regular 
da rede  pública  que recebam atendimento educacional especializado 
complementar e  suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 
educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo 
escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,  conveniadas  
com  o  poder público  e  com  atuação  exclusiva  na modalidade, nos termos 
da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; 
 
4.2 - Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do 
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 
(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento/transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 
 
4.3 - Implantar e ampliar, ao longo deste PME, salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e 
professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas do 
município; 
 
4.4 - Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 



conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos 
(as) com deficiência, transtorno global do desenvolvimento/transtornos do 
espectro autista e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 
pública e privada de educação básica e ensino superior, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, análise do desenvolvimento 
do aluno,  escuta da família, aluno e profissionais envolvidos; 
 
4.5 -  Criar centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, 
articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das 
áreas de saúde, assistência social  e  educação,  em  regime  de  colaboração  
entre  os  entes federados, para apoiar o trabalho dos (das) professores da 
educação básica e do ensino superior com os (as ) aluno (as)   com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento/transtornos do espectro 
autista e altas habilidades ou superdotação; 
 
4.6. -  Manter e ampliar programas suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituições públicas e privadas para garantir o acesso e 
a permanência dos (as) alunos  (as)  com deficiência,  contemplando  os  (as)  
alunos (as)  com  altas habilidades ou superdotação, transtorno global do 
desenvolvimento/transtorno do espectro autista por meio da adequação 
arquitetônica e da disponibilização de material didático próprio e de recursos 
de tecnologia assistiva, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e 
modalidades de ensino; 
 
4.7 - Promover acessibilidade nas escolas públicas municipais e estaduais, 
assegurando transporte em corresponsabilidade dos poderes públicos 
municipal e estadual para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos 
(as) com deficiência; 
 
4.8 - Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua 
Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos a partir de 0 
(zero) ano, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, em escolas e 
classes bilíngues, nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005, e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e também garantir a oferta de comunicação aos 
surdocegos, atendendo suas especificidades em todas as modalidades de 
ensino; 
 
4.9 – Garantir, na educação bilíngue, o atendimento diferenciado para alunos 
com deficiência auditiva na Língua Portuguesa oral e escrita, com material 
didático e recursos de tecnologia assistiva; 
 
4.10 – Garantir, no ensino regular e no atendimento educacional 
especializado, o Sistema Braille de leitura e escrita e o Soroban, como recurso 
de cálculo para alunos com deficiência visual e surdocegos, com material 
didático adequado e recursos de tecnologia assistiva; 
 
4.11 - Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino 
regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação e organização 



pedagógica, de tempos/espaços entre o ensino regular, o atendimento 
educacional especializado e demais profissionais envolvidos no processo; 
 
4.12 - Ampliar o acompanhamento, com maior número de profissionais 
qualificados para o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 
educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento 
escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento/ transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, 
juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e 
violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o 
sucesso educacional, em parceria efetiva com as famílias  e  com  os  órgãos  
públicos  de  assistência  social,  saúde  e  proteção  à criança, adolescente, 
jovens, adultos e idosos; 
 
4.13 - Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do 
ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos 
(as) estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento/ 
transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação; 
 
4.14 - Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para 
subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as 
especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que 
requeiram medidas de atendimento especializado; 
 
4.15 - Desenvolver ações em espaços diversos da cidade para o atendimento 
de jovens e adultos com deficiência que já frequentam a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) há muitos anos, de forma a assegurar o direito à atenção nas 
várias dimensões humanas, ao longo da vida (a exemplo da Universidade da 
Terceira Idade) e que articulem instituições e políticas públicas da saúde,  
assistência social e  direitos humanos em parceria  com  as famílias e/ou 
responsáveis, podendo o atendimento ser concomitante ou subsequente ao 
processo de escolarização; 
 
4.16 - Ampliar as equipes de profissionais da educação para atender à 
demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do 
atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, 
tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdocegos, 
professores(as) de Libras prioritariamente surdos e professores bilíngues; 
 
4.17 - Definir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de 
qualidade, política de avaliação e de supervisão permanente para o 
funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a 
alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento/transtorno do 
espectro autista e altas habilidades ou superdotação; 
 



4.18 - Promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de 
pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de informação 
detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, desde que respeitada a 
legislação vigente; 
 
4.19 - Promover a busca ativa de crianças e adolescentes com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação, fora da escola, em parceria com órgãos públicos 
de assistência social, saúde e proteção à infância e adolescência; 
 
4.20 - Promover e incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos 
demais cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível 
de pós- graduação, observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição 
Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos 
processos de ensino- aprendizagem relacionados ao atendimento educacional 
de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento/transtorno do 
espectro autista e altas habilidades ou superdotação; 
 
4.21 - Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a 
ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas 
com deficiência, transtorno global do desenvolvimento / transtorno do espectro 
autista e altas habilidades ou superdotação; 
 
4.22 - Promover parcerias com instituições públicas conveniadas com o poder 
público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de 
material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade 
necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino. 
 
Meta 5 - Alfabetizar, na perspectiva do letramento e da educação integral, 
todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 
fundamental, garantindo-lhes a continuidade educativa e considerando as 
especificidades dos alunos com  deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação,  durante  a vigência deste PME. 
 
Estratégias: 
 
5.1 - Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais 
do ensino fundamental, articulados ao currículo, garantindo a continuidade 
educativa desde a educação infantil, até o 3º (terceiro) ano de vigência deste 
PME; 
 
5.2 - Qualificar e valorizar os(as) professores(as) alfabetizadores; 
 



5.3 - Utilizar os dados da avaliação nacional para o monitoramento e 
aprimoramento da aprendizagem, implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 
fundamental; 
 
5.4 - Discutir e elaborar com os(as) professores(as) e demais profissionais da 
educação os princípios para a construção de roteiros de avaliação, 
considerando os direitos e objetivos de aprendizagem para o 
acompanhamento e planejamento do processo de alfabetização dos alunos; 
 
5.5 - Selecionar, divulgar e utilizar as tecnologias educacionais para 
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de 
ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 
preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 
 
5.6 - Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras, por meio de materiais e estruturas modernas e 
adequadas, que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem dos (as) alunos(as), consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua efetividade; 
 
5.7 - Realizar a formação inicial e continuada de professores (as) para a 
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação 
entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação 
continuada de professores (as) para a alfabetização; 
 
Meta 6 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 
25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 
 
Estratégias: 
 
6.1 -  Promover, com o apoio e recursos financeiros da União e do Estado, 
a oferta da educação básica pública em tempo integral, por meio de 
atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 
tecnológicos, culturais, esportivos e recreativos, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob a responsabilidade da 
mesma, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o 
ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores para 40 
(quarenta)horas em uma única escola, garantindo um terço de formação; 
 
6.2 - Estabelecer, na rede municipal, ações de incentivo à permanência dos 
professores e demais profissionais da educação em uma única unidade, com 
dedicação integral, para garantir o desenvolvimento e a continuidade do 
trabalho pedagógico coletivo; 
 
6.3 - Instituir, em regime de colaboração com o Governo Federal e Estadual, 
programa de construção, ampliação, reestruturação e adequação dos espaços 



das escolas já existentes, com arquitetura e mobiliário adequados para 
atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades com 
crianças em situação de vulnerabilidade social, garantindo a preservação, 
conservação e manutenção dos ambientes educacionais; 
 
6.4 - Ampliar e atualizar o uso de tecnologias para o desenvolvimento da 
aprendizagem; instalação de quadras poliesportivas; laboratórios; espaço para 
atividades culturais, esportivas e recreativas; bibliotecas; auditórios; cozinhas; 
refeitórios; banheiros e outros equipamentos, bem como a aquisição de 
materiais específicos necessários ao desenvolvimento das atividades; 
 
6.5 - Adequar, progressivamente, até o final da vigência do Plano, recursos 
humanos para o atendimento escolar, visando ampliar o número de docentes, 
por meio de concurso público, em substituição aos profissionais da educação 
que exercem ações ligadas diretamente ao aluno e que não fazem parte do 
quadro do Magistério; 
 
6.6 - Garantir a participação de agentes da comunidade no desenvolvimento 
de atividades junto aos(as) alunos(as), na perspectiva da integração do 
conhecimento formal e não-formal,  em regime de voluntariado, com formação 
permanente e ressarcimento proveniente do poder público; 
 
6.7 - Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 
comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários; 
 
6.8 - Realizar levantamento de instituições que oferecem atividades culturais, 
educativas e esportivas no Município de Santo André; 
 
6.9 - Articular e integrar as ações de diversas instituições que oferecem 
atividades culturais, educativas e esportivas no Município de Santo André; 
 
6.10 - Fomentar o desenvolvimento comunitário com foco na criação de 
condições para o desenvolvimento integral das crianças e jovens; 
 
6.11 - Estabelecer propostas e ações envolvendo diferentes secretarias da 
cidade de Santo André, na perspectiva da educação integral, cabendo à 
Secretaria de Educação a tarefa de fomentar e articular este processo; 
 
6.12 - Realizar propostas e ações envolvendo diferentes secretarias dos 
governos estadual e municipal, na perspectiva da educação integral, cabendo 
à Secretaria de Educação a tarefa de fomentar e articular este processo; 
 
6.13 - Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar 
de alunos (as) matriculados(as) nas escolas da rede pública de educação 
básica, por parte das entidades privadas de serviço social e orientar a 
aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei nº  12.101, de 27 de 
novembro de 2009, de forma concomitante e em articulação com a rede 
pública de ensino; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
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6.14 - A Secretaria de Educação, juntamente com outras secretarias, deverá 
favorecer o deslocamento dos(as) alunos(as), viabilizando  transporte  
público  e  verbas específicas para este propósito, com o intuito dos(as) 
alunos(as) reconhecerem e ampliarem a cultura produzida pela humanidade 
(espaços, tempos e conteúdos); 
 
6.15 -  Garantir momentos diferenciados e diversificados para os alunos 
que estudam em tempo integral, em ambientes dentro e fora da escola; 
 
6.16 - Atender às escolas do campo, de comunidades indígenas, quilombolas 
e das áreas de mananciais, considerando as diferentes etnias na oferta de 
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades locais; 
 
6.17 - Garantir a oferta de educação em tempo integral para pessoas com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento, transtornos funcionais 
específicos e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 0 (zero) 
a 17 (dezessete) anos de acordo com as necessidades e possibilidades de 
cada um; 
 
6.18 - Assegurar atendimento educacional especializado (AEE) complementar 
e suplementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais na própria 
escola ou garantindo recursos de transporte, adaptado se necessário, além de 
parcerias com instituições especializadas na perspectiva da educação 
inclusiva; 
 
6.19 - Estabelecer parcerias com as Secretarias de Saúde municipal e 
estadual para o atendimento dos(as) alunos(as) com transtorno funcional 
específico; 
 
6.20 - Implantar, progressivamente, medidas que garantam o tempo de 
permanência dos(as) alunos(as) na escola por meio de integração das áreas 
do conhecimento e atividades esportivas, culturais, tecnológicas, artísticas, 
científicas e recreativas, visando ao desenvolvimento global; 
 
6.21 - Promover a educação para o desenvolvimento integral, considerando as 
várias dimensões do sujeito, características da infância (0 a 12 anos), 
adolescentes e jovens (até 17 anos) e as características próprias do indivíduo, 
com práticas pedagógicas que valorizem as diferentes linguagens sociais, 
independente do tempo de permanência do(a) aluno(a) na escola, de forma  
progressiva, até o final do Plano; 
 
6.22 - Instituir, de forma permanente, um processo de avaliação formativa e 
participativa, com vistas ao desenvolvimento integral e não na aferição das 
competências acadêmicas; 
 
6.23 - Investir na qualificação dos gestores escolares; 
 



6.24 -  Investir na estrutura dos prédios públicos das redes municipal e 
estadual e nas tecnologias para o desenvolvimento da aprendizagem. 
 
Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, com 
vistas a atingir as metas estabelecidas para o IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica) da cidade e de cada unidade escolar 
municipal e estadual. 
 
Estratégias: 
 
7.1 - Organizar, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PME, conferência 
municipal para discussão e organização de diretrizes pedagógicas para a 
educação básica, com direitos e objetivos de aprendizagem para cada ano, 
considerando a legislação vigente, as várias dimensões do desenvolvimento 
humano, a diversidade local, regional e estadual, com vistas à formação para 
uma educação integral; 
 
7.2 - Remeter as propostas dos direitos e objetivos de aprendizagem para 
apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Educação; encaminhá-las 
ao Consórcio Intermunicipal do ABC, com vistas a uma articulação regional, 
progressivamente até a instância federal; 
 
7.3 - Discutir e elaborar com os(as) professores(as) e demais profissionais da 
educação os princípios  para a construção  de  roteiros  de  avaliação  para  
cada  modalidade  de ensino, considerando os direitos e objetivos de 
aprendizagem para o acompanhamento  e planejamento  do  processo  de  
aprendizagem  e desenvolvimento dos alunos, até o 3º (terceiro) ano de 
vigência deste PME; 
 
7.4 - Estabelecer, até o 3º (terceiro) ano da vigência do PME, criação de 
mecanismos de avaliação que atendam às necessidades dos(as) alunos(as) 
com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, transtornos do 
espectro autista e altas habilidades ou superdotação, garantindo   recursos   
técnicos e humanos, além de adaptação dos materiais avaliativos 
necessários a esses alunos; 
 
7.5 - Promover a educação para o desenvolvimento integral, considerando as 
várias dimensões do sujeito, características da infância e adolescência e as 
próprias do indivíduo, com práticas pedagógicas que valorizem as diferentes 
linguagens sociais, independente do tempo de permanência do aluno na 
escola, de forma que seja implantada progressivamente até o final da vigência 
do PME; 
 
7.6 - Estabelecer, até o último ano de vigência deste PME, estratégias locais 
para o acompanhamento da aprendizagem de cada aluno(a) do ensino 
fundamental e médio para atingir, gradativamente, 80% (oitenta por cento) do 
nível desejado de aprendizado, em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento relativo ao seu ano de estudo; 
 



7.7 - Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação 
básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem 
as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a 
formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento 
da gestão democrática, definidos no Projeto Político Pedagógico (PPP) de 
cada unidade escolar; 
 
7.8 - 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 professoras e profissionais 
de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 
pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar; 
 
7.9 - Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da 
educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para 
surdos(as); 
 
7.10 - Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a atingir 
as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média 
municipal, garantindo equidade da aprendizagem em todas as unidades 
escolares no município; 
 
7.11 - Acompanhar e monitorar a melhoria do desempenho dos alunos da 
educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), tomado como instrumento 
externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as 
seguintes projeções: 

 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em 
matemática,     leitura     e 
ciências 

 
438 

 
455 

 
473 

 
7.12 - Incentivar o desenvolvimento, selecionar, utilizar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação infantil, ensino fundamental e médio e 
incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas; 
 
7.13 - Oferecer transporte gratuito para alunos(as) munícipes, na faixa etária 
da educação escolar obrigatória, visando a reduzir a evasão escolar e o 
tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local, considerando 
os seguintes critérios: 
 



I - para áreas urbanas: distância mínima entre a unidade escolar mais próxima 
e a residência do(a) aluno(a) de 2 (dois) quilômetros; 
 
II - para locais de difícil acesso, tais como áreas de proteção ambiental 
rurais: distância mínima entre a unidade escolar mais próxima e a residência 
do(a) aluno(a) de 1,5 (um e meio) quilômetro; 
 
III - para trajetos em que haja risco à integridade física ou intelectual do(a) 
aluno(a): distância mínima de 1 (um) quilômetro entre a unidade escolar mais 
próxima e sua residência; 
 
7.14 - Equipar as Unidades Escolares (UEs) com tablets e/ou notebooks e 
gabinetes para armazenamento e carregamento das baterias, até o 5º (quinto) 
ano de vigência deste PME; 
 
7.15 - Garantir infraestrutura em todas as UEs para Wi-Fi de alta performance, 
até o 5º (quinto) ano de vigência deste PME; 
 
7.16 - Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao(a) aluno(a) e 
suas famílias, em todas as etapas da educação básica, através do 
estabelecimento de parcerias entre as Secretarias de Educação, Assistência 
Social e Saúde; 
 
7.17 - Garantir o acesso dos(as) alunos(as) a espaços para a prática 
esportiva, a bens culturais e artísticos e  a  equipamentos e laboratórios de  
ciências e, em  cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas 
com deficiência, até o 5º (quinto) ano de vigência deste PME; 
 
7.18 - Organizar, nas unidades escolares, salas ou cantos de leitura, com 
acervos qualificados, garantindo o acesso a estes espaços a todos os alunos; 
 
7.19 - Estabelecer parceria com a Secretaria de Cultura, garantindo o acesso 
dos alunos às bibliotecas municipais; 
 
7.20 - Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para 
detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança 
para a comunidade; 
 
7.21 - Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para 
adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e 
em situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº  8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
 
7.22 - Garantir, nos currículos escolares, conteúdos sobre a história e as 
culturas afro-brasileira e indígena e implementar ações educacionais, nos 
termos das Leis nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e nº 11.645, de 10 de 
março de 2008, assegurando- se a implementação das respectivas diretrizes 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm


curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de 
educação para a diversidade etnicorracial, conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil; 
 
7.23 - Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a 
educação formal com experiências de educação popular e cidadã, com os 
propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos 
e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas 
educacionais; 
 
7.24 - Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito 
local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, 
assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio 
integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 
 
7.25 - Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas 
áreas da saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da 
rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde; 
 
7.26 - Promover, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do 
Livro e da Leitura (PNLD), a formação de leitores e leitoras e a capacitação de 
professores e professoras para atuar como mediadores e mediadoras da 
leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 
desenvolvimento e da aprendizagem; 
 
7.27 -  Promover e consolidar política de preservação da memória nacional 
e local, em parceira com as entidades locais; 
 
7.28 - Promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa 
privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da 
educação; 
 
7.29 - Garantir mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos respeitando 
as diferentes faixas etárias, até o final do decênio, considerando o Custo 
Aluno Qualidade (CAQ); 
 
7.30 - Garantir infraestrutura e manutenção preventiva dos prédios escolares, 
em consonância com o Custo Aluno Qualidade (CAQ); 
 
7.31 - Realizar, em regime de colaboração entre as redes municipal e 
estadual de ensino, levantamento da demanda, como forma de planejar a 
oferta e verificar o atendimento efetivo, considerando as necessidades de 
cada localidade, a capacidade dos equipamentos já existentes e locais que 
necessitem de ampliação e novas construções; 
 
7.32 - Acomodar a demanda do ensino fundamental I (um)  em  regime  de 
colaboração entre as redes municipal e estadual de ensino, nunca excedendo 
50% (cinquenta por cento) das matrículas da rede pública municipal; com 
vistas à garantia do atendimento aos alunos de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos; 



 
7.33 - Garantir que todas as escolas incluam o ensino de música como 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular Arte, de 
acordo com a L ei nº 11.769, de 18.08.2008; 
 
7.34 - Garantir que todas as escolas incluam, em seu PPP (Projeto Político 
Pedagógico), projetos que contemplem a reflexão acerca da educação 
ambiental, considerando a resolução 02 de 15/06/2012 (Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Ambiental); 
 
7.35 - Garantir número máximo de 20 (vinte) alunos em cada sala de aula da 
educação infantil, 25 (vinte e cinco) alunos do ensino fundamental I e de 30 
(trinta) alunos em cada sala de aula do ensino fundamental II, visando à 
qualidade da educação, até o ano de 2021. 
 
Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte 
e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo, até 
o último ano de vigência deste Plano, para os 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Estratégias: 
 
8.1 - Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para a correção de 
fluxo, visando ao acompanhamento pedagógico individualizado e à 
recuperação de estudantes dos segmentos populacionais de menor 
escolaridade e mais pobres, priorizando aqueles com rendimento escolar 
defasado; 
 
8.2 -  Garantir, na vigência deste plano, que 15% (quinze por cento) das 
vagas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sejam destinadas, 
prioritariamente, para jovens e adultos com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte 
e nove) anos   beneficiários   dos   programas   sociais,   assegurando   
programas   e estratégias que os levem à continuidade da escolarização: na 
alfabetização, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino 
médio; 
 
8.3 - Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos 
ensinos fundamental e médio, em regime de colaboração entre os três entes 
federados; 
 
8.4 - Acompanhar a expansão da oferta gratuita de educação profissional 
técnica e da formação inicial e continuada, integrada à educação básica, por 
parte das entidades privadas de serviço social e de formação  profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na 
rede escolar pública, para  que esta oferta esteja alinhada aos interesses e 
necessidades da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove), elevando sua 
escolaridade para, no mínimo, 12 anos, no tocante aos 25% (vinte e cinco 
por cento) mais pobres, e igualando a escolaridade média entre negros e 



não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); 
 
8.5 - Institucionalizar, até o 4º (quarto) ano de vigência deste PME, um 
programa intersecretarias, que integre as bases de dados dos diversos 
programas sociais, na perspectiva de promover a busca ativa de jovens e 
adultos que estejam fora da escola; 
 
8.6 - Criar um cadastro de demanda ativa que forneça informações para o 
monitoramento da frequência e das necessidades a serem garantidas para a 
permanência dos(as) alunos(as) em todas as ações que compõem a política 
educacional da EJA no município; 
 
8.7 - Implementar,  no  1º (primeiro) ano  de  vigência  do  presente  Plano,  
protocolo  de atendimento com programa específico de acesso e permanência 
de ensino fundamental e médio para adolescentes em medidas 
socioeducativas. 
 
Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 
mais para 98,6% (noventa e oito inteiros e seis décimos por cento) até 2020 e, 
até o final da vigência deste PME, superar o analfabetismo absoluto e reduzir 
em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
 
Estratégias: 
 
9.1 - Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos e de ações 
de alfabetização a todos os que não tiveram acesso à educação básica na 
idade própria, com a garantia de continuidade na rede pública, considerando 
as práticas educacionais organizadas pelos movimentos sociais e de 
alfabetização, como parte integrante da política pública educacional do 
município; 
 
9.2 - Criar um cadastro ativo para busca da demanda de vagas para Educação 
de jovens e Adultos na alfabetização, nos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental e ensino médio; 
 
9.3 - Acompanhar, aderir e monitorar o programa nacional de transferência de 
benefício para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização; 
 
9.5 - Realizar, no início de cada semestre, durante a vigência deste 
Plano, uma ampla campanha de divulgação e estímulo à matricula na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), prioritariamente nas regiões onde a 
população apresenta escolaridade inferior a 12 (doze) anos, utilizando 
recursos audiovisuais e meios de comunicação de massa, integrando entes 
federados e estabelecendo parceria com organizações da sociedade civil e 
outras secretarias; 
 
9.6 - Realizar, em regime de colaboração, com os entes federados, avaliação 
por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de 



jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade e que possa subsidiar 
as políticas públicas de educação para o atendimento dos munícipes; 
 
9.7 - Institucionalizar programa que garanta aos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) de todas as ações educativas que compõem a 
política educacional do município as condições ao direito à educação de 
qualidade, incluindo a universalização de alimentação (refeição) até o 2º 
(segundo) ano de vigência deste Plano, com cardápio adequado ao perfil e 
características (restrições médicas) dos alunos e alunas; 
 
9.8 - Institucionalizar programa que garanta aos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) de todas as ações educativas que compõem a 
política educacional do município as condições ao direito à educação de 
qualidade, incluindo ações de saúde em caráter preventivo, em parceria com a 
Secretaria de Saúde, prioritariamente para os anos iniciais da EJA, até o  2º  
(segundo) ano de vigência   do presente Plano,  universalizando  essas  
ações  a  toda a modalidade  (EJA )  até  o  4º (quarto) ano de  vigência  
deste  PME;  

 
9.9 - Institucionalizar programa que garanta, aos (às) alunos(as) da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) de todas as ações educativas que 
compõem a política educacional do município as condições ao direito à 
educação de qualidade, por meio da implementação de política pública e 
parcerias que viabilizem ações de atendimento odontológico e oftalmológico 
aos (às) aluno (as), a partir do   1 º  (primeiro)  ano   de   vigência    do  
presente Plano,  garantindo, prioritariamente, o fornecimento de óculos; 
 
9.10 - Institucionalizar programa que garanta aos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) de todas as ações educativas que compõem a 
política educacional do município as condições ao direito à educação de 
qualidade, ofertando transporte escolar gratuito, inclusive àqueles (àquelas) 
estudantes da EJA que residem em áreas onde não haja transporte público 
regular; 
 
9.11 - Assegurar a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas 
etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas  privadas de liberdade  
em todos os   estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica 
dos professores(as) e implementação de diretrizes nacionais em regime de 
colaboração; 
 
9.12 - Criar e apoiar projetos inovadores técnica e financeiramente na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na educação popular - Movimento 
de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) que visem ao 
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses 
(as) alunos(as); 
 
9.13 -  Estabelecer mecanismos e incentivos, em conjunto com outras 
secretarias, que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, 
o Centro Público de Emprego Trabalho e Renda (CPETR) e os sistemas de 
ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos 



empregados(as) com  a  oferta das ações de alfabetização de Educação de 
Jovens e Adultos  - EJA (Fundamental I e II), EJA integrada à formação 
Inicial e continuada e ensino Médio; 
 
9.14 - Estabelecer parcerias para formação sobre empreendedorismo e 
economia solidária; 
 
9.15 - Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem 
e adulta, direcionados aos (às) alunos(as) com baixos níveis de escolarização 
formal, aos(às) alunos(as) com deficiência e aos alunos da educação popular  
- Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), articulando 
os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por 
meio de ações  de  extensão  desenvolvidas  em  centros  vocacionais  
tecnológicos,  com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão 
social e produtiva dessa população; 
 
9.16 -  Inserir, nas propostas curriculares da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA)  às séries iniciais, ações que valorizem e compartilhem os 
conhecimentos e experiências dos(as) idosos(as), incluindo temas do 
envelhecimento e da velhice nas escolas, valorizando as diversas linguagens 
artísticas que incentivem o(a) aluno(a); 
 
9.17 - Estabelecer parcerias que garantam aos movimentos sociais que atuam 
no âmbito da educação popular a execução de ações educativas dirigidas aos 
jovens, adultos e idosos no processo de aquisição do conhecimento, 
respeitando as suas necessidades de aprendizagem, mantendo no 
ambiente de ensino aqueles (as) que por opção (idoso/a) quiserem continuar 
compartilhando suas vivências, fortalecendo sua cidadania com dignidade; 
 
9.18 - Garantir subsídio aos movimentos sociais que atuam no âmbito da 
educação popular e de alfabetização que executem ações educativas dirigidas 
aos jovens, adultos e idosos no processo de aquisição do conhecimento e em 
conformidade com a política educacional do município para a educação de 
jovens e adultos; 
 
9.19 - Garantir que nenhum educador(a) popular que atue como voluntário(a) 
nas ações de erradicação do analfabetismo receba uma bolsa auxílio em valor 
inferior ao salário mínimo vigente; 
 
9.20 - Garantir, nas ações de erradicação do analfabetismo, realizadas por 
movimentos sociais de educação popular e alfabetização, o respeito à 
especificidade das áreas de atuação (áreas de mananciais, clínicas de 
recuperação, áreas de risco, deficientes, moradores em situação de rua, 
munícipes atendidos pela modalidade de Geração de Trabalho e Interesse 
Social  (GTIS) para a definição do número mínimo de alunos por turma; 
 
9.21 - Manter as salas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) I com o 
mínimo de 10 alunos. 
 



Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas 
de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada à educação profissional, garantindo o aumento progressivo de 5% 
(cinco por cento) ao ano até o último ano de vigência deste Plano, não 
ultrapassando a 30% (trinta por cento) das matrículas no ensino fundamental 
integrado. 
 
Estratégias: 
 
10.1 - Aderir e implementar o PROEJA FIC - Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
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; 
 
10.2 - Ampliar e garantir a política pública de EJA integrada à formação inicial 
e continuada, progressivamente, ao longo da vigência deste Plano, de forma 
que atenda à demanda existente no município, conforme as políticas públicas 
de emprego, trabalho e renda; 
 
10.3 -  Ampliar e fomentar a integração da EJA com a articulação da 
educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as 
características do público da EJA e considerando as especificidades das 
deficiências e nível de escolaridade; 
 
10.4 - Construir um Centro Público de Formação Profissional (CPFP) na 
região da Vila Luzita, até 2018, e outro no segundo subdistrito (Utinga), até 
2025, para atender, prioritariamente, à população dos programas sociais do 
município, estado e União; 
 
10.5 - Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 
 
10.6 - Implementar uma proposta  de currículo integrado da EJA, tendo o 
trabalho como princípio educativo  e articulando a formação básica e a 
preparação para o mundo do trabalho, estabelecendo inter-relações entre 
teoria e prática, nos eixos da Ciência, do Trabalho, da Tecnologia, da Política, 
da Cultura e Cidadania, considerando a organização do tempo e do espaço 
pedagógicos adequados às características destes alunos/as, no 2º (segundo) 
ano de vigência deste Plano; 
 
10.7 - Instituir, no 2º (segundo) ano de vigência deste Plano, programa de 
apoio e incentivo à produção de material didático, o desenvolvimento de 
currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso 
a equipamentos e laboratórios, tendo como princípio o software livre e o 
Recurso Educacional Aberto (REA) e a formação continuada de docentes 
das redes públicas que atuam na EJA, articulada à educação profissional, 
conforme as necessidades e interesses do(a) aluno(a); 



 
10.8 - Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para 
trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em 
regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos 
de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na 
modalidade; 
 
10.9 - Inserir as ações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC), durante sua existência, como parte da política 
educacional do município, já no primeiro ano de  vigência deste Plano, como 
maneira de garantir a formação profissional associada à elevação de 
escolaridade; 
 
10.10 - Articular e acompanhar o Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional; 
 
10.11 - Orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de 
liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica 
dos professores e professoras e a implementação de diretrizes nacionais em 
regime de colaboração; 
 
10.12 - Implementar, no 1º (primeiro) ano de vigência deste Plano, 
mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 
trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de 
EJA com formação inicial e continuada e dos  cursos técnicos de nível 
médio; 
 
10.13 - Instituir programa de atualização e modernização dos laboratórios de 
prática profissionais dos Centros Públicos de Formação Profissional (CPFPs) 
garantindo que, no 5º (quinto) ano de vigência deste PME, todos os centros 
públicos tenham sido contemplados pelo programa. 
 
Meta 11 - Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da expansão no segmento público, garantindo que, até 2018, o 
município atenda 50% (cinquenta por cento) da meta nacional. 
 
Estratégias: 
 
11.1 - Impulsionar a instalação do Instituto Federal em Santo André, com a 
abertura de turmas de ensino médio; 
 
11.2 - Garantir, até 2018, a ampliação de 50% (cinquenta por cento) na 
expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes 
publicas estaduais de ensino; 



 
11.3 - Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de 
nível médio na modalidade de educação à distância, com a finalidade de 
ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e 
gratuita, assegurado padrão de qualidade; 
 
11.4 - Incentivar, no âmbito do poder público, parcerias com empresas e a 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, para a criação de estágio 
remunerado que atenda aos alunos da rede de educação profissional do 
município e que estejam entre os 25% (vinte e cinco por cento) de sua 
população mais pobre; 
 
11.5 - Incentivar a ampliação e divulgação dos processos de reconhecimento 
de saberes para fins de certificação profissional; 
 
11.6 - Garantir, na formação profissional, recursos adequados e escolas com 
acessibilidade para atender aos estudantes com deficiência; 
 
11.7 - Organizar a oferta dos cursos, em consonância com o desenvolvimento 
local e regional. 
 
Meta 12 - Ampliar e fortalecer as Políticas Afirmativas, a fim de favorecer a 
permanência dos alunos no ensino superior em sala de aula. 
 
Estratégias: 
 
12.1 - Ampliar e fortalecer a Política Afirmativa do Passe Livre Escolar para 
todos os munícipes estudantes. Além disso, articular, por meio do Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC, o acesso deste direito na macrorregião em que 
vivemos; 
 
12.2 - Propiciar projetos sociais em parceria entre o poder público - secretarias 
da educação do estado e do município, outras secretarias afins, conselhos 
municipais e outros e Instituições de Ensino Superior (IES) que tratem do 
resgate da autoestima e do pertencimento dos jovens, criando mecanismos 
que viabilizem a ampliação da formação deste segmento; 
 
12.3 - Estimular parcerias entre o município e as IES, como forma de 
fomentar projetos de extensão universitária e inovação acadêmica que 
valorizem a aquisição de competências no ensino superior; 
 
12.4 - Buscar a formação continuada de professores, por meio das parcerias 
com as IES que promovam a reflexão e o debate sobre grupos historicamente 
desfavorecidos, a fim de contribuir com a consolidação das políticas 
afirmativas; 
 
12.5 - Fomentar estudos e pesquisas referentes às potencialidades e 
demandas da região que subsidiem a articulação entre a formação, currículo, 
pesquisa e o mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, 
sociais e culturais do município; 



 
12.6 -  Criar mecanismos entre a Fundação Santo André, o Fórum 
Municipal de Educação e a Prefeitura de Santo André, visando a garantir 
investimentos públicos em materiais, equipamentos e infraestrutura para essa 
entidade; e, gradativamente, a garantir, junto ao Governo Federal, continuação 
e manutenção dos serviços de qualidade prestados por ela na formação de 
profissionais de diversas áreas, de forma acessível e gratuita. 
 
Meta 13 - Subsidiar as Instituições de Ensino Superior (IES)  da  região,  por 
meio  do  Consórcio  Intermunicipal  da Região do ABC, na criação de novos 
cursos de graduação e pós-graduação – lato e stricto sensu -  a reformulação 
curricular dos cursos já existentes e o oferecimento de vagas nestes níveis. 
 
13.1 -  Estabelecer convênio para realização de cursos de pós-graduação  
lato e stricto sensu para a formação de professores e demais profissionais 
da educação em universidades públicas, além disso, oferecer bolsas de 
estudos em instituições privadas; 
 
13.2 - Constituir um Grupo de Trabalho Setorial no âmbito do Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC integrado por representantes de todas as IES 
públicas e privadas, com o objetivo de discutir questões de ensino, pesquisa e 
extensão das IES da região; 
 
13.3 - Realizar uma avaliação permanente do ensino s uperior no âmbito do 
Consórcio Intermunicipal, com diagnósticos regulares a cada 3 (três) anos; 
 
Meta 14 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 
PME, política nacional de formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e as professoras 
da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida 
em curso de licenciatura, na área de conhecimento em que atuam. 
 
14.1 - Criar lei municipal que oportunize aos estudantes de Pedagogia e 
licenciaturas a realização de estágios remunerados nas escolas da rede 
pública da cidade, até final do 1º (primeiro) ano da vigência desse Plano; 
 
14.2 - Criar espaço de diálogo, no âmbito do Fórum Municipal de Educação, 
em parceria com o Fórum Regional de Educação e atrelado ao Consórcio 
Intermunicipal, a fim de contribuir com a reforma curricular dos cursos de 
licenciatura; 
 
14.3 - Propor, através do Fórum Municipal de Educação, na Universidade 
Federal do ABC (UFABC), a implementação de cursos específicos para 
formação de professores, priorizando o curso de Pedagogia; 
 
14.4 - Estabelecer parceria entre as redes públicas e  as  IES,  objetivando   
que   as   mesmas   ofereçam   cursos   de   licenciatura   aos profissionais 
dessas redes que sejam formados apenas no magistério/ensino médio ou 



licenciatura em área diversa, podendo, inclusive, as redes se unirem para 
formar turmas; 
 
14.5 - Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de 
nível superior, destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação dos 
(as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério 
e buscar parceria com o Governo Federal para a construção de Instituto 
Federal de Formação Técnica em Nível Médio e Superior na cidade, a fim de 
atender essa demanda de formação, bem como outras que atendam à 
necessidade da região; 
 
14.6 - Implantar políticas de formação continuada para todos os profissionais 
da educação de outros segmentos que não os do magistério, pertencentes às 
redes públicas e privadas do município; 
 
14.7 - Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e 
emocional dos (das) profissionais da educação, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional. 
 
14.8 - Promover formações continuadas e reflexões dos professores e dos 
demais profissionais da educação acerca da concepção de cultura. 
 
Meta 15 - Formar, em nível de pós-graduação, preferencialmente em 
universidades públicas, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos 
(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua 
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. 
 
Estratégias: 
 
15.1 - Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a 
respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de 
forma orgânica e articulada às políticas de formação dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios; 
 
15.2 - Consolidar política de formação de professores (as) e profissionais da 
educação básica, considerando diretrizes nacionais, estaduais e municipais; 
áreas prioritárias; instituições formadoras, preferencialmente públicas com 
cotas para professores (as) e profissionais da educação; processos de 
certificação das atividades formativas; 
 
15.3 - Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, 
paradidáticas e de literatura e de dicionários e programa específico de acesso 
a bens culturais, incluindo obras em diferentes mídias e materiais produzidos, 
incluindo Libras, Braille e comunicação alternativa, sem prejuízo de outros, a 
serem disponibilizados para os professores (as) e profissionais da 
educação da rede pública, favorecendo a construção do conhecimento e a 



valorização da cultura da investigação, considerando os aspectos étnicos, 
raciais e geracionais; 
 
15.4 - Garantir programa específico de incentivo e acesso à cultura, com 
gratuidade e/ou descontos em eventos e/ou aquisição de obras literárias aos 
professores (as) e profissionais da educação da rede pública; 
 
15.5 - Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 
professores (as), disponibilizando, gratuitamente, materiais didáticos, e 
equipamentos eletrônicos e pedagógicos suplementares, quando os mesmos 
se fizerem necessários, inclusive aqueles com formato acessível; 
 
15.6 - Criar parceiras com os governos municipal, estadual, federal; 
instituições e universidades para garantir um programa de bolsas de estudo 
para pós-graduação (mestrado/doutorado), possibilitando a investigação e a 
pesquisa durante os cursos e licença sem prejuízo nos vencimentos  mensais  
dos(as)  professores  (as), vinculado à permanência do(a) professor (a) na 
rede de pelo menos o dobro do período de afastamento, após conclusão do 
mesmo; 
 
15.7 - Garantir a oferta de formação, estudo coletivo dos professores (as) das 
escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das ações 
do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de 
disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério 
público, possibilitando a reflexão da prática pedagógica dos profissionais. 
 
Meta 16 - 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. 
 
Estratégias: 
 
16.1 - Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da 
evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), periodicamente divulgados pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE); 
 
16.2 - Estabelecer estudo de viabilidade nas redes públicas e privadas de 
ensino do município, para a implantação da jornada de trabalho de dedicação 
integral em um único estabelecimento escolar; 
 
16.3 -  Implantar, gradativamente, a jornada de dedicação integral na rede 
em que atua, garantindo o tempo de formação coletiva e planejamento na 
escola e tempo para formações específicas, a fim de qualificar o trabalho. 
 
Meta 17 - Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos de vigência deste PME, a 
existência de planos de carreira para os(as) profissionais da educação  
básica e  superior pública  de todos os sistemas de ensino e, para o plano 



de carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como 
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 
 
Estratégias:  
 
17.1 - Iniciar e garantir, no prazo de ( um)  ano da vigência desse Plano, a 
discussão para a construção de um estatuto dos profissionais da educação de 
outros segmentos que não os do magistério da rede pública do município; 
 
17.2 - Tornar pública à população do município a utilização dos recursos  do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para os profissionais da 
educação, conforme lei 11.494/07, que prevê a destinação de 60% (sessenta 
por cento) dos recursos para o pagamento em salários para os(as) 
profissionais da educação; 
 
17.3 - Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o 
início do terceiro ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no 
mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por 
cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes 
sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas 
redes escolares a que se encontrem vinculados; 
 
17.4 - Construir e implementar, nas redes públicas do município, instrumentos 
de acompanhamento e avaliação do profissional iniciante em estágio 
probatório para os profissionais da educação e elaborar plano de formação 
pautado na área em que atuam e aborde questões pertinentes ao início da 
carreira e sua continuidade em caráter de atualização e qualificação 
profissional; 
 
17.5 - Instalar debate na rede pública do município, no prazo de 1 (um) ano de 
vigência do PME, para que sejam apresentadas propostas de como viabilizar 
a criação de políticas de incentivo à qualificação profissional dos(as) 
profissionais da educação em pós-graduação stricto senso (mestrado e 
doutorado); 
 
17.6 - Elaborar, a cada 2 (dois) anos, após o início da vigência desse PME, a 
caracterização dos(as) profissionais da educação, utilizando o censo como um 
dos instrumentos, de outros segmentos que não os do magistério, que atuam 
nas redes públicas do município; 
 
17.7 - Criar estratégias que visem a articular, junto ao Governo Federal, o 
repasse e transferência voluntária federal para o município, com lei específica 
que estabelece planos de carreira para os(as) profissionais da educação; 
 
17.8 - Criar comissões paritárias  permanentes  de  profissionais  da  
educação  de todos os sistemas de ensino do município, para subsidiar os 
órgãos competentes na elaboração, monitoramento e reestruturação dos 
planos de carreira. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii


 
Meta 18 - Assegurar e aprimorar, nas escolas públicas do município, no prazo 
de 2 (dois) anos de vigência deste PME, condições para qualificação da gestão 
democrática da educação, associada à consulta pública à comunidade 
escolar, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 
 
Estratégias: 
 
18.1 - Garantir, durante a vigência deste Plano, que o repasse dos recursos 
públicos para as unidades escolares públicas estejam de acordo com a 
legislação referente aos princípios e organização da Gestão Democrática; 
 
18.2 - Promover, por meio do núcleo de Gestão Democrática, no 1º (primeiro) 
ano de vigência deste Plano, estudos e debates junto à comunidade escolar 
que possam subsidiar e qualificar o processo de regulamentação de modelo 
de escolha dos gestores das unidades escolares, com a participação da 
comunidade escolar; 
 
18.3 - Desenvolver no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, um site 
para consulta pública da aplicação dos recursos financeiros de  cada 
unidade escolar, respeitando os  prazos das prestações de contas; 
 
18.4 - Institucionalizar, no 1º (primeiro) ano de vigência deste Plano, um 
núcleo técnico no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria 
Regional, para acompanhamento e formulação de programas de apoio e 
formação integral e permanente aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB), do Conselho de Alimentação Escolar, dos conselhos 
regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais 
conselhos de acompanhamento de políticas públicas, com vistas ao bom 
desempenho de suas funções; 
 
18.5 - Propiciar que pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos conselheiros 
representantes da população usuária das escolas e 50% (cinquenta por cento) 
dos representantes do poder público tenham iniciado os cursos do programa 
de  formação  aos  conselheiros  oferecidos  pelo  Ministério da Educação e 
Cultura (MEC)  e  Secretaria Municipal de Educação, até o final do 1º 
(primeiro) bimestre do seu mandato; 
 
18.6 - Instituir, no âmbito das unidades escolares, um plano de formação 
continuada de todos os conselheiros, conforme o cronograma de reunião 
mensal; 
 
18.7 - Garantir, a esses colegiados, infraestrutura para desenvolver suas 
atividades: recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e 
meios de transporte para visitas à rede escolar; 
 
18.8 - O Conselho Municipal de Educação, em parceria com o Fórum 
Municipal de Educação, deverá por meio de suas câmaras, acompanhar a 



implementação do Plano Municipal de Educação e monitorar a sua execução, 
emitindo um parecer no final de cada ano, apresentando os resultados da 
situação do município; 
 
18.9 - Fortalecer e garantir o Fórum Municipal de Educação como importante 
instância de acompanhamento do Plano Municipal de Educação, com a 
participação de vários atores sociais; 
 
18.10 - Os sistemas de ensino deverão tornar público periodicamente nos 
seus sites os resultados da efetivação das metas e estratégias dos seus 
planos de educação; 
 
18.11 - Instituir, até o 5º (quinto) ano de vigência deste Plano, um sistema de 
decisões que articule, organicamente, o Fórum Municipal de Educação, o 
Conselho Municipal de Educação, os Fóruns setoriais de Educação e os 
conselhos de escola; 
 
18.12 - Efetivar o Fórum Municipal de Educação como instância de discussão, 
proposição e avaliação das políticas de educação do município e responsável 
em realizar a cada 4 (quatro) anos, pelo menos, a Conferência Municipal de 
Educação; 
 
18.13 - Assegurar, em todas as unidades escolares do município, a 
constituição e o fortalecimento dos conselhos mirins, grêmios estudantis e 
associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação 
orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas 
representações; 
 
18.14 - Constituir fóruns municipais de participação das organizações 
estudantis e associações de pais, para fortalecimento e integração de ações, 
junto aos espaços de discussão, elaboração e definição das políticas públicas 
de educação; 
 
18.15 - Fortalecer os conselhos escolares e Conselho Municipal de Educação 
e o Fórum Municipal de Educação como instrumentos de participação e 
fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas 
de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento 
autônomo, garantindo infraestrutura para desenvolver suas atividades como: 
recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de 
transporte para visitas à rede escolar; 
 
18.16 - Garantir e efetivar mecanismos de participação e de consulta de toda 
comunidade escolar na formulação e acompanhamento dos projetos político 
pedagógicos, currículos escolares, planos de trabalho e regimentos escolares, 
assegurando a participação de todos na avaliação dos gestores escolares, 
docentes e demais profissionais da educação; 
 



18.17 - Criar metas e estratégias para reorganização do trabalho 
administrativo e pedagógico, baseadas nos resultados da avaliação da escola, 
buscando a superação das defasagens apresentadas; 
 
18.18 - Envolver o aluno e seus familiares no processo de avaliação e 
desenvolvimento do trabalho pedagógico; 
 
18.19 - Favorecer processos de construção de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira nas unidades escolares públicas do 
município, com base nos princípios da gestão democrática, qualidade social 
da educação, acesso e permanência da educação, referenciados na política 
educacional; 
 
18.20 - Garantir e fortalecer uma política de descentralização de recursos da 
educação, durante a vigência deste plano, destinados à manutenção 
preventiva, corretiva e para os projetos pedagógicos das escolas públicas do 
município; 
 
18.21 - Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares; 
 
18.22 - Instituir um sistema de decisões que articule o Fórum Municipal de 
Educação, o Conselho Municipal de educação, os fóruns setoriais de 
conselhos de escola e os conselhos de escola, qualificando o processo de 
gestão democrática da educação para a efetivação de uma educação de 
qualidade no município; 
 
18.23 - Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar, mediante 
transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação 
da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando 
à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 
democrática; 
 
18.24 - Garantir uma gestão democrática com participação dos(as) alunos(as) 
nos conselhos de escola, conselhos de ciclo, grêmios estudantis e/ ou 
conselhos estudantis, permitido aos alunos avaliarem o trabalho da escola e 
dos professores; 
 
18.25 -  Garantir e ampliar espaços de discussão e participação 
democrática em torno da escola, fortalecendo vínculos de pertencimento 
dos alunos/ comunidade de modo que se apropriem da escola como 
importante espaço de formação integral e proporcionar que as escolas 
estejam abertas aos finais de semana para desenvolver atividades culturais, 
desportivas e de qualificação profissional. 
 
Meta 19 - Ampliar os investimentos em educação pública gratuita, destinando, 
no mínimo, 30% (trinta por cento) da receita do município para qualificação e 
remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação 
pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações 
e   equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-
escolar, alimentação, uniforme   e   transporte   escolar,   buscando   a   



complementação   de   recursos financeiros através do regime de colaboração 
entre os entes federados. 
 
 
Estratégias: 
 
19.1 - Articular os diferentes segmentos da cidade, realizando estudos junto à 
Secretaria de Finanças, para pensar ações que visam ampliar e incentivar a 
arrecadação municipal com a consequente ampliação da participação no 
Produto Interno Bruto (PIB) nacional; 
 
19.2 - Realizar campanhas para incentivar o consumo, investimentos e 
arrecadação dos impostos dos munícipes na própria cidade, gerando o 
crescimento da receita de Santo André; 
 
19.3 - Apresentar diagnósticos das potencialidades econômicas do município 
de Santo André, a cada 2 (dois) anos, a fim de ampliar os investimentos na 
educação pública da rede municipal; 
 
19.4 - Acompanhar a regulamentação dos recursos para a educação que 
serão repassados para os municípios através do sistema de fundos do 
Sistema Nacional de Educação; 
 
19.5 - Publicitar, semestralmente, o processo de aplicação do salário-
educação no município, por meio de relatório emitido pelo Observatório da 
Educação de Santo André; 
 
19.6 - Utilizar os recursos provenientes da exploração de petróleo e gás 
natural e outros, exclusivamente na aplicação do Custo Aluno Qualidade 
(CAQ) na escola pública e na valorização dos profissionais da educação 
pública; 
 
19.7 - Ampliar os mecanismos de monitoramento dos recursos destinados à 
educação, com formação e capacitação dos membros dos Conselhos 
Municipal da Educação, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Conselho Municipal de Orçamento 
e Conselhos Escolares; 
 
19.8 - Assegurar a transparência da aplicação de recursos da educação por 
meio de portal público, com demonstrativos de fácil compreensão, 
apresentando gastos e investimentos da educação, facilitando o controle 
social; 
 
19.9 - Contabilizar a renúncia de receita decorrente de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária para 
efeito da aplicação dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento 
do ensino; 
 



19.10 - Formar e orientar as equipes escolares para o preenchimento correto 
e dentro do prazo requerido dos dados oficiais, com base no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Educacenso, Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) interativo e Plano de Ações Articuladas (PAR); 
 
19.11 - Criar, até o 5º (quinto) ano de vigência do PME, o Observatório da 
Educação, órgão autônomo com financiamento e gestão compartilhada dos 
poderes legislativo e executivo, com finalidade de monitorar com 
independência a execução deste PME; 
 
19.12 - Utilizar os dados fornecidos pela escola para produzir relatório bianual 
do atendimento, em conformidade ao Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e 
Custo Aluno Qualidade (CAQ)  no Observatório da Educação, com vistas  à  
adequação  dos  recursos  para  o  atendimento,  de  acordo  com  a  lei 
13.005/2014; 
 
19.13 - Produzir indicadores referentes ao Custo Aluno Qualidade (CAQ) em 
todas as etapas e modalidades de ensino, por meio do Observatório  de 
Educação, com acompanhamento do Conselho Municipal da Educação e 
Fórum Municipal de Educação, para planejar e qualificar o atendimento das 
redes de ensino; 
 
19.14 - Criar o Portal da Educação, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 
PME, com as informações das escolas, da rede m u n i c i p a l  e da própria 
Secretaria de Educação, incentivando o controle social do financiamento da 
educação por meio das reuniões com professores, pais, funcionários e alunos, 
bem como buscando outras estratégias como redes sociais, boletins 
informativos, facilitando o acesso nos computadores das escolas, entre outras; 
 
19.15 - Realizar planejamento de atendimento referenciado no Custo Aluno 
Qualidade (CAQ), em conformidade à lei 13.005/2014, garantindo 
investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos 
demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, 
construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 
ensino e em aquisição de material didático-escolar, uniforme, alimentação e 
transporte escolar; 
 
19.16 -  Excluir do financiamento da educação municipal a aquisição de 
pacotes de sistemas de ensino que terceirizem o processo de ensino-
aprendizagem; 
 
19.17 - Proibir a utilização dos recursos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino para o custeio de meia passagem estudantil ou do 
passe livre estudantil; 
 
19.18 - Fortalecer e consolidar o Fórum Municipal de Educação de Santo 
André, através da participação dos segmentos e setores da sociedade civil, 
garantindo discussões específicas sobre o financiamento da educação, o 
Custo Aluno Qualidade (CAQ) e as normas de cooperação entre a União, 
estado e município, de forma que o  município possa encaminhar suas 



demandas e necessidades às instâncias nacionais, monitorando e 
acompanhando a utilização dos recursos; 
 
19.19 - Articular o regime de colaboração entre os entes federados, a fim de 
organizar o atendimento no âmbito municipal. O atendimento da rede 
municipal não deverá exceder 50% (cinquenta por cento) do ensino 
fundamental I regular e supletivo, garantindo o atendimento obrigatório das 
crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos e a qualidade da educação infantil, 
ensino fundamental e EJA desenvolvido no município, a fim de assegurar as 
responsabilidades constitucionais persistentes no regime de colaboração; 
 
19.20 - Incentivar a articulação do Conselho Municipal de Educação e do 
Fórum Municipal de Educação junto ao poder legislativo  para o  
acompanhamento  da regulamentação do art. 23 e o art. 211 da Constituição 
Federal, previsto no Plano Nacional de Educação; 
 
19.21 - Priorizar recursos para o atendimento a situações de vulnerabilidade, 
garantindo o princípio de proteção integral, priorizado no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), e a equalização das oportunidades educacionais de 
todos os estudantes da rede pública. 
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