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PROJETO DE LEI Nº  2206, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014. 
 

 
APROVA O PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO, Prefeito de 
Iguape, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
faz saber que a Câmara Municipal de Iguape aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante do documento 
anexo, com duração de dez anos. 
 
Art. 2. O Município, em articulação com a sociedade civil, procederá às avaliações 
periódicas da implementação do Plano Municipal de Educação. 
 
§ 1º. O Poder Legislativo, por meio das Comissões de Educação, acompanhará a 
execução do Plano Municipal de Educação. 
§ 2º. A primeira avaliação realizar-se-á no 4º ano de vigência desta Lei, cabendo à 
Câmara Municipal aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas à correção de 
deficiências e distorções. 
 
Art. 3. Os planos plurianuais e orçamentários anuais do Município serão elaborados 
de modo a dar suporte às metas constantes do Plano Municipal de Educação. 
 
Art. 4. Os poderes municipais, Executivo e Legislativo, empenhar-se-ão na 
divulgação deste Plano e da progressiva realização de seus objetivos e metas, para 
que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 
 
Art. 5. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 
 
Joaquim Antonio Coutinho Ribeiro 
Prefeito de Iguape 
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A Educação é um direito fundamental que ajuda não só no 
desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua 
importância vai além do aumento da renda individual ou das oportunidades de 
se obter um emprego. 

  Perguntar a importância da Educação é como perguntar a importância 
do ar para nós. 
  Por meio da Educação aprendemos a nos preparar para a vida, 
garantindo nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. 
  O direito a Educação de qualidade é básico porque assegura o 
cumprimento de outros direitos. 
  O Plano Municipal de Educação estabelece metas para os próximos 
dez anos, sendo um instrumento norteador das políticas públicas em nosso 
município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onésia Mancio 
Diretora Municipal de Educação 

 
 
 

  
Joaquim Antonio Coutinho Ribeiro 

Prefeito de Iguape 
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Educação: um direito de todos 

 
 
 
 
 
 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extraescolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. 

(Lei nº 9394/96) 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 O desafio é estabelecer um Plano Municipal de Educação flexível e aberto às 
inovações, que possibilite a unidade na diversidade das concepções e práticas 
educacionais, bem como a continuidade dos objetivos estabelecidos. A educação é 
um fenômeno político, já que traduz interesses e objetivos dos diferentes grupos 
sociais e econômicos, os quais são partes integrantes dessas relações. Se, por um 
lado, a educação pode ser utilizada para reproduzir interesse de grupos que detém 
poder econômico e político, por outro lado, é capaz de promover transformações e 
construir relações sociais mais igualitárias.  
 A escola que queremos é a escola universal, gratuita, laica e acolhedora, 
recebendo a todos e assegurando a cada um o desenvolvimento de suas 
competências e habilidades.  
 A escola em uma sociedade democrática é aquela que possibilita às classes 
populares o acesso ao conhecimento sistematizado e, por meio dele, a participação 
ativa no processo de decisão político-cultural, o que leva diretamente à valorização 
da educação básica pública. 
 Dessa forma, a instituição escola deve estar a serviço da coletividade, ou 
seja, seu papel é a inserção social dos indivíduos como cidadãos utilizando como 
instrumento a formação cultural. 
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
 Estrategicamente, por meio da participação comunitária, da criatividade e da 
ação transformadora, chegar-se-á à sociedade ideal, democrática, justa, 
participativa, consciente, igualitária e autêntica, na qual todos tenham acesso às 
decisões e sejam integrantes ativos e transformadores do meio social. 
 A contribuição do indivíduo para uma sociedade mais humana e justa, 
somente ocorrerá no momento em que ele se conscientizar dos problemas, 
conhecer os princípios sociais, refletindo e criando situações para que o bem-estar 
coletivo se desenvolva de forma plena. 
 O diálogo deverá ser bem salientado e trabalhado. 
 A sociedade do futuro, que todos almejamos, é aquela na qual as 
necessidades básicas do ser humano sejam atendidas, pois as pessoas sentem 
necessidades de viver em grupos e, é onde se forma a sua sociedade. É preciso que 
se faça o resgate da dignidade humana e o novo cidadão ou novo homem que 
exercitará a plena cidadania, não aliviará mão da efetiva participação nas atividades 
em que lhe diz respeito. 
 Igualmente, a utilização sensata dos meios de comunicação, o interesse 
governamental, a união da tríade de recursos - materiais, financeiros e humanos - 
deverá ser utilizada para despertar a consciência crítica do ser humano. 
 Para que exista o cumprimento das metas estabelecidas, é necessária a 
municipalização dos serviços, o repasse de recursos financeiros e o 
comprometimento efetivo com a educação, na tentativa de erradicar o 
analfabetismo, promover a adequação e ampliação dos prédios escolares, prover 
recursos didáticos, desenvolver ações efetivas de natureza socioeducacional. É 
necessária uma concepção de educação, que seja resultante dos questionamentos 
e da consciência geral da comunidade.  
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 Para operacionalizar o que indicamos, partiremos de um questionamento 
sobre o comportamento do homem, seus valores e sua postura em relação ao 
mundo, como agente de construção e transformação do meio em que vive. Faz-se 
necessário que a escola desperte a consciência crítica-reflexiva, tornando a 
educação mais interessante, motivadora e orientadora para o aluno. 
 A educação instrumentalizará o homem para ser um cidadão capaz de agir no 
mundo e, ao mesmo tempo, compreender a ação exercida. 
 A escola precisará ser modernizada quanto à sua estrutura, métodos e 
técnicas pedagógicas; ela deverá ser dinâmica, disciplinada e organizada, 
proporcionando uma convivência harmônica e benéfica, canalizando os interesses 
individuais e coletivos para o mundo do trabalho. Contudo, é necessário que esse 
trabalho, de tornar a escola atrativa, se concretize desde os anos iniciais até o último 
ano, para diminuir a evasão escolar. 
 O papel do educador é o de construir, pedagogicamente, a nova concepção 
de trabalho que se objetive no combate à evasão escolar, na qualificação da escola 
pública e na sua inserção na realidade sociocultural da comunidade. Os educadores 
repensarão sua prática pedagógica, para que efetivamente, contribuam na 
construção e consolidação de uma sociedade democrática, justa e humana, vendo 
as pessoas como realmente são e não pelo que possuem. O profissional da 
educação deverá ter preparo e competência científica e ser capaz de transformar o 
social, denunciando o erro e buscando a verdade com concretas habilidades de 
utilização dos conteúdos como meios que favorecem a humanização. O professor 
será o elo entre a sociedade e seus alunos, para que, com essa prática, auxilie na 
formação de um indivíduo crítico e atuante, proporcionando a evolução da criança 
também na vida pessoal. A principal missão dos educadores será proporcionar, 
gradativamente, ao ser humano, um melhor ajustamento da sociedade, usando 
como instrumento a eficácia da participação social. 
 O professor, elemento chave do processo, deverá preocupar-se em partir das 
necessidades concretas do aluno e terá a sensibilidade de não desmerecer a visão 
de mundo do educando. 
 A prática político-educacional será desenvolvida para construir e consolidar a 
cidadania por meio da integração entre Departamento de Educação, corpo 
administrativo, docente e discente das unidades educacionais e sua comunidade. 
 O modelo ideal de escola é aquele que prepara o aluno para a vida, 
proporcionando-lhe uma formação moral e intelectual, capacitando-o a transpor os 
obstáculos que ele enfrentará e buscando, nesse espaço, um local de 
experimentação do pensamento, onde o conhecimento seja produzido e não 
somente transmitido. 
 Os professores precisarão ser abertos ao diálogo, dinâmicos, criativos, 
sensíveis, competentes, conscientes e dedicados, visando à criança em sua 
essência, respeitando os limites e a bagagem cultural de cada aluno. É necessário 
que se realize a formulação de objetivos executáveis e a elaboração de estratégias e 
técnicas para atingi-los, bem como a verificação de sua eficácia no processo, 
sempre percebendo as etapas já desenvolvidas. 
 Deve-se tornar a educação um instrumento real de transformação da 
sociedade, portanto, verdadeiramente universal e formativa, e que se desenvolva 
uma proposta básica. Oportunizar ao aluno que tenha suas próprias ideias, que 
saiba discernir valores autênticos de falsas concepções, que lute pelo 
desenvolvimento pleno e de toda a sociedade na qual está inserido, no respeito à 
individualidade, na participação, na liberdade e ação. 
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Ao mantenedor caberá prover profissionais para atendimento nas diversas 
áreas especializadas para apoiar o trabalho pedagógico, buscando promover 
mudança de comportamento e eficácia no processo ensino-aprendizagem. A prática 
pedagógica buscará amparo na legislação educacional federal e estadual. 

 
São objetivos norteadores das ações realizadas durante a execução deste 

Plano Municipal de Educação: 

 promover estudos e análise da política educacional pretendida e expressada 
no Plano Municipal de Educação. Incentivar os educadores a manter uma 
postura autêntica, responsável e coerente para desenvolver a proposta 
pedagógica elaborada, por meio da valorização, ressignificação e 
aperfeiçoamento com encontros dos profissionais da área; 

 zelar por um modelo de gestão democrático, participativo e dinâmico, atento à 
diversidade e às diferenças, que priorize o ser humano e que promova o 
tratamento de ideias e situações com ética, justiça e respeito; 

 assegurar a inclusão, a integração, a socialização e a formação cidadã; 

 assessorar as escolas acerca da legislação vigente, por meio de encontros e 
reuniões; 

 promover a integração do Departamento Municipal de Educação, escola e 
comunidade, por meio de atividades que atendam às reais necessidades e 
expectativas dos trabalhadores da educação, tendo em vista a realização de 
um trabalho conjunto e cooperativo. E, dessa forma, colaborar para a 
existência da corresponsabilidade nas mais diversas situações; 

 realizar esclarecimento à população quanto à valorização e conservação do 
patrimônio público, arrecadação, aplicação de recursos nos diversos materiais 
utilizados; 

 esclarecer a comunidade acerca da municipalização de serviços, a 
necessidade de recursos financeiros e a importância da reconstrução dos 
princípios de convivência nas escolas; 

 propor condições ao educador de repensar o seu papel e influência na 
formação do educando, por meio de encontros sistemáticos promovidos pelo 
Departamento Municipal de Educação; 

 realizar visitas sistemáticas às escolas municipais para acompanhar, controlar 
e avaliar as atividades escolares; 

 reestruturar as escolas gradativamente, tornando-as um espaço privilegiado, 
onde aluno e professor tenham condições de produzir o conhecimento por 
meio de ações concretas e estudos do meio em relação ao mundo; 

 atender a demanda de vagas; 

 combater a evasão escolar, por meio de manutenção de escolas 
metodologicamente eficientes e atrativas; 

 oportunizar atuação da consciência política por meio de assembleias 
representativas nas escolas, envolvendo atividades organizadas entre alunos, 
professores, funcionários e pais de alunos, no que couber, valorizando a 
formação de colegiados escolares, tais como: Associação de Pais e Mestres, 
Conselho de Escola e Grêmio Estudantil.  

 promover a educação especial, em conformidade com a legislação; 

 promover a educação de jovens e adultos. 
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O Departamento Municipal de Educação, dentro de suas competências e 
atribuições, tem a missão de atender o seguinte conjunto de propostas e medidas: 

 criar o Sistema Municipal de Ensino; 

 prover recursos necessários para manter e equipar pedagogicamente as 
escolas municipais, bem como ampliar a rede municipal de ensino nas 
localidades com maior incidência de procura por vagas, oportunizando escola 
para todos e proporcionando aos alunos melhores condições de ensino-
aprendizagem; 

 propor a criação da lei de subvenção às escolas municipais mediante repasse 
de recurso financeiro, sob acompanhamento e fiscalização das APMs; 

 promover a revisão e adequação dos planos de ensino da educação infantil e 
do ensino fundamental das escolas municipais; 

 promover, em parceria com a Administração Municipal, reforma administrativa 
da Educação, com o intuito de garantir infraestrutura física, material, 
tecnológica e humana adequada e valorizar os trabalhadores; 

 buscar parcerias com instituições e ferramentas de ensino-aprendizagem que 
contribuam para a melhoria da educação e da operacionalização da 
secretaria escolar; 

 promover a revisão dos regimentos escolares, Conselhos Escolares e 
Associação de Pais e Mestres das escolas municipais, com o intuito de 
ajustar e melhorar a representação e dinamizar a participação da comunidade 
escolar; 

 buscar a adaptação e adequação dos prédios escolares às condições de 
acesso, inclusão, integração e interação das pessoas com necessidades 
especiais; 

 promover a capacitação, orientação e acompanhamento dos diversos 
trabalhadores que atuam na área da educação, com o intuito de buscar 
soluções sistemáticas para a constante melhoria da qualidade do atendimento 
escolar e educacional; 

 implantar equipe multidisciplinar, com inserção de psicólogo, psicopedagogo, 
fonoaudiólogo, assistente social, tradutor e intérprete de libras, nutricionista e 
outros profissionais, se necessário, para atuar nos diversos empreendimentos 
e ações a serem desenvolvidos; 

 elaborar e desenvolver plano de ações e projetos que consolidem a escola 
como espaço de experiências e relações humanas, conhecimento e difusão 
dos valores e de formação para a paz e a cidadania; 

 promover a parceria e a cooperação com outros departamentos municipais e 
outras entidades, a fim de buscar soluções e promover programas de 
interesse da educação e de proteção à infância, como acompanhamento de 
pediatra nas creches, saúde bucal, acuidade visual, combate ao bullying, 
combate e prevenção às drogas, ao álcool e ao cigarro; diagnóstico precoce, 
prevenção e combate à anemia, diabetes, colesterol e obesidade infantil por 
meio de um programa consistente de alimentação escolar e alimentação 
suplementar escolar, entre outros; 

 propor a implantação de programa de saúde e segurança do trabalho, em 
regime de cooperação e parceria, com ações integradas e abrangentes para 
prevenção de riscos ambientais e controle médico da saúde ocupacional. 
Faz-se necessário promover ações e investimentos que ofereçam mais 
qualidade de vida ao trabalhador, reduzindo o número de faltas, aumentando 
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a produtividade da equipe, diminuindo custos e atendendo às exigências 
legais. Entende-se que a adequação dos equipamentos de trabalho, utilização 
de acessórios de apoio e segurança e adequação do mobiliário são peças 
fundamentais para garantir a saúde e a produtividade dos trabalhadores; 

 propor a implantação do Centro Municipal de Alimentação Escolar, dirigido 
por profissional técnico qualificado e com perfil para liderar equipe, equipado 
com infraestrutura adequada para armazenamento e distribuição de merenda 
escolar, cozinha experimental e outras instalações necessárias à dinâmica do 
serviço de alimentação escolar. 

 propor a criação de centros de interesse socioeducacional e cultural, tais 
como: 1) Centro de Educação Musical, Dança e Teatro, 2) Centro de 
Educação Digital (para democratização do conhecimento da informática entre 
crianças e adolescentes), 3) Centro de Ensino de Línguas (Língua Inglesa e 
Espanhol), 4) Centro de Língua Brasileira de Sinais (para educação de 
crianças e adultos), oficinas e projetos para disseminação do esporte nas 
escolas visando à promoção de hábitos saudáveis e prática de exercícios 
físicos, entre outros. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A Constituição Federal (CF, 1988), artigo 214, determina a elaboração de 
Plano Nacional de Educação: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação 
em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a:  
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. (Acrescentado 
pela EC-000.059-2009). 

 

A Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) e expressa no seu artigo 87: 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a 
partir da publicação desta Lei. 
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de 
Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 
sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.  

 
 O Plano Nacional de Educação (PNE) foi criado com a aprovação da Lei 
Federal nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, com duração de 10 anos e determinou 
que Estados, Distrito Federal e Municípios elaborem planos decenais 
correspondentes. Em dezembro de 2013, o Senado aprovou o Projeto de Lei nº 
103/2012, que estabelece o novo Plano Nacional de Educação (2011/2020). 
 O PNE tem 14 artigos, 21 metas e 177 estratégias que visam, entre outros 
objetivos, erradicar o analfabetismo e universalizar o atendimento escolar, com o 
aumento de vagas em creches, ensino médio, profissionalizante e universidades 
públicas. Além da ampliação do acesso à educação básica e ao ensino especial, 
preferencialmente nas escolas regulares. 

O plano prevê que 10% do produto interno bruto (PIB) sejam destinados à 
educação e à melhoria da formação docente e dos demais profissionais da área. 
Também estão previstos incentivos à programas de expansão de educação 
profissional e superior (inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal); de bolsas de 
estudos concedidas no Brasil e no exterior; de subsídios concedidos em programas 
de financiamento estudantil; e do financiamento de creches, pré-escolas e de 
educação especial. O plano assegura à população de quatro a 17 anos sistema 
educacional inclusivo nas escolas regulares, assegurando também o acesso ao 
ensino especial para crianças com deficiência, com os repasses do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).  

Foi mantida a estratégia original de educação em tempo integral, com 
previsão de permanência dos estudantes por sete horas nas escolas, 
acompanhamento pedagógico, oferta de novos conteúdos, e direito à alimentação. O 
PNE também prevê a compatibilização da jornada escolar com atividades 

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec059.htm
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/ec059.htm


13 
 

recreativas, esportivas e culturais. E ainda a ampliação progressiva da jornada de 
professores em uma única escola. 

Este documento foi elaborado a partir da decisão de construir um Plano 
Municipal de Educação, de forma científica, estratégica e participativa. Está 
amparado na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e na legislação educacional subsequente, consoante com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais da 
Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais e Referencial Curricular para a 
Educação Infantil. É resultado do conhecimento da realidade e do olhar sensível às 
necessidades e carências do Município de Iguape. Mais ainda: sintetiza os melhores 
anseios por uma educação de qualidade, humana e igualitária, para todos, que 
priorize a formação integral do indivíduo; ratifica a importância da vontade, do 
compromisso e do investimento e exige a participação e a responsabilidade de 
todos. 
 Além do cumprimento da determinação constitucional e da legislação 
decorrente, há a necessidade de sistematizar a organização da educação e ensino 
no município, em todos os níveis e modalidades da Educação Básica, e, em todas 
as redes, a fim de concretizar a oferta de serviços de melhor qualidade, 
evidenciando avanços construídos ao longo do tempo e identificando lacunas que 
precisarão de maior atenção na próxima década. 

Em dezembro de 2010, foi enviado ao Congresso Nacional, o projeto de lei 
que cria o Plano Nacional de Educação para vigorar de 2011 a 2020. O novo PNE 
apresenta dez diretrizes objetivas e 20 metas, seguidas das estratégias específicas 
de concretização. O texto prevê formas de a sociedade monitorar e cobrar cada uma 
das conquistas previstas. As metas seguem o modelo de visão sistêmica da 
educação estabelecido em 2007 com a criação do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). Tanto as metas quanto as estratégias premiam iniciativas para 
todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. Além disso, há estratégias 
específicas para a inclusão de minorias, como alunos com deficiência, indígenas, 
quilombolas, estudantes do campo e alunos em regime de liberdade assistida. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
1.1 Aspectos históricos 
 
  O nome Iguape vem do tupi-guarani aguapé e significa “na enseada”. A 
história de Iguape se confunde com a história do Brasil. Foi motivo de contenda 
entre portugueses e espanhóis no século XVI. Não existem registros oficiais 
suficientes para comprovar quem foi o responsável pela fundação da Vila de Nossa 
Senhora das Neves de Iguape, primeiro núcleo populacional que deu origem ao 
município, onde se encontra atualmente o bairro Icapara. Sabe-se que, no início do 
século XVII, entre 1620 e 1625, a Vila de Iguape foi transferida para o local atual, às 
margens do Mar Pequeno. Para lá, foram levadas a igreja matriz, dedicada a Nossa 
Senhora das Neves, padroeira da cidade, a Casa e Oficina Real de Fundição de 
Ouro, considerada a primeira desse gênero no país (atual Museu Municipal), a Casa 
da Câmara e a Cadeia.  
  Em 1938, a Câmara Municipal aprovou, em sessão solene, um documento 
que atribui ao mercador português Eduardo Ébano Pereira a fundação de Iguape, 
cuja data é reconhecida oficialmente no dia 3 de dezembro de 1538. 

 
1.2 Aspectos geográficos 
  
 Iguape é um município do Estado de São Paulo e fica a 208 Km da capital 
paulista. A cidade é conhecida como a “Princesa do Litoral” e está localizada na 
região do Vale do Ribeira. Iguape faz fronteira com nove municípios - Ilha Comprida, 
Cananéia, Pariquera-Açú, Registro, Juquiá, Miracatu, Itariri, Pedro de Toledo e 
Peruíbe - e apresenta 72 bairros, distribuídos pela zona urbana e zona rural.  
 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010)1, 
Iguape tem 28.841 habitantes. Ocupa uma área de 1.978 Km2e possui densidade 
demográfica de 14,58 hab/Km2. O grau de urbanização corresponde a 85,60%. Mais 
da metade do território é área de preservação ambiental e a maior parte da 
população reside na zona urbana. Ainda de acordo com o IBGE (2010)2, a estimativa 
populacional de Iguape é de 30.124 habitantes em 2013. 
  Na maior parte do município, a população pode contar com energia elétrica, 
fornecimento de água potável e rede de esgoto. As áreas que ainda não possuem 
rede de esgoto utilizam fossas sépticas, fossa rudimentar, valas ou outras formas de 
escoamento. Segundo o Censo IBGE 2010, os dados oficiais são os seguintes: 
92,75% do município tem coleta de lixo, o abastecimento de água atende 87,87% 
das propriedades urbanas e rurais e 73,10% do município possui esgoto sanitário. 
  Dona de riquezas naturais belíssimas, abriga em seu território 60% de áreas 
naturais protegidas, onde se localizam a Estação Ecológica de Chauás e a Estação 
Ecológica Jureia-Itatins. Iguape pertence a uma Área de Proteção Ambiental (APA), 
juntamente com os municípios de Cananéia e Peruíbe. A fauna é bastante 
diversificada, com algumas espécies que são consideradas em extinção. Em 1999, a 
UNESCO tombou as reservas de Mata Atlântica, que receberam o status de 
Patrimônio da Humanidade.  
   

 

1Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Censo de 2010. 
2Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Estimativas da 

população residente com data de referência 1 de julho de 2013.  
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  O Rio Ribeira de Iguape é o mais importante da região; apesar do nome, 
nasce no estado do Paraná, na Serra de Paranapiacaba. Percorre 470 quilômetros 
de extensão, atravessando diversos municípios paranaenses e paulistas (inclusive 
Iguape) e deságua no Oceano Atlântico. 
 

1.3 Aspectos econômicos 
 

  De acordo com o IBGE (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) de Iguape é de 0,726. O IDHM dos municípios vai de 0 a 1: quanto 
mais próximo de zero, pior o desenvolvimento humano; quanto mais próximo de um, 
melhor. O IDHM é um índice composto por três indicadores de desenvolvimento 
humano: vida longa e saudável (longevidade), acesso ao conhecimento (educação) 
e padrão de vida (renda). 
  A agricultura, a pesca e o turismo são as principais atividades econômicas de 
Iguape.  
  A atividade pesqueira (que envolve Iguape e outros municípios do Complexo 
Estuarino Lagunar Iguape-Cananéia-Ilha Comprida) apresenta uma grande 
variedade de peixes, crustáceos e moluscos e; caracteriza-se pela pesca artesanal, 
na qual reside um cuidado muito especial com a conservação das espécies e não se 
usam técnicas mecânicas ou industriais para a realização do pescado, cujos 
produtos podem ser utilizados tanto para o consumo próprio e subsistência das 
famílias, como para o comércio de peixes.  
  Arroz, banana, mandioca e maracujá são alguns dos alimentos mais 
produzidos pelos agricultores. Juntamente com os municípios vizinhos de Registro e 
Miracatu, Iguape apresenta a segunda maior produção de flores do Estado. Outro 
braço forte na economia local é o turismo, fomentado principalmente pelas praias, 
trilhas ecológicas e festas populares, com destaque para o carnaval e para a 
tradicional festa do mês de agosto, em homenagem ao Senhor Bom Jesus. 
  A imagem do Bom Jesus foi encontrada em 1647, na Praia do Una. A festa, 
que acontece de 29 de julho a 6 de agosto, é considerada a segunda maior 
celebração religiosa do Estado de São Paulo, depois da festa de Aparecida. Nessa 
ocasião, todos os anos, Iguape recebe cerca de 150 mil visitantes (a maioria, 
romeiros e peregrinos, vindos de diferentes partes do Estado e sul do país, para 
pagar promessas ou agradecer o que, para eles, representa milagre).  
  Carnaval, Festa do Bom Jesus e Projeto Revelando São Paulo/Vale do 
Ribeira são os principais eventos que fomentam o turismo no município. 
  As praias mais conhecidas ficam nos bairros Barra do Ribeira e Rio Verde; 
Outros pontos turísticos conhecidos são: o morro do Espia, onde fica a réplica do 
Cristo Redentor, a Fonte do Senhor, a orla marítima, Toca do Bugio e ruínas do 
Itaguá, sítio arqueológico, Basílica do Bom Jesus, Museu Municipal, Museu de Arca 
Sacra, trilhas ecológicas etc. 
  Além da pesca, da agricultura e do turismo, o serviço público e o comércio 
varejista são outras duas áreas que oferecem oportunidades de emprego e renda 
aos moradores. Em se tratando do serviço público, a Prefeitura é a principal 
empregadora de mão de obra.  
 
1.4 Aspectos culturais 
 
 A cidade é marcada por casarios coloniais que resistiram ao tempo e ainda 
embelezam o centro histórico, tombado pelo Patrimônio Histórico, Arqueológico, 



16 
 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), praças pitorescas, 
praias, pontos turísticos e festas dos gêneros mais diversos (religiosas, da tainha, da 
manjuba, carnaval, juninas etc.). Por meio do Plano de Ações das Cidades históricas 
(PACH), está sendo promovida a requalificação, restauração e manutenção do 
acervo arquitetônico e histórico e pontos de referência, inseridos nos três setores 
definidos como área de atuação, isto é, centro, setor portuário e Morro do Espia. 

Em 1999, Iguape foi tombada pela UNESCO como Patrimônio Natural da 
Humanidade, e em dezembro de 2009, a cidade recebeu do IPHAN - Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - o título de Patrimônio Cultural, Histórico e 
Paisagístico do Brasil. O reconhecimento está diretamente ligado à cultura e a 
importância histórica, bem como a sua preservação, além da manutenção da 
identidade de seu povo. 
  A mídia eletrônica influenciou o surgimento de uma geração jovem e ligada às 
novidades culturais e os costumes do chamado mundo moderno. Mas ainda é 
possível encontrar remanescentes da tradicional cultura caiçara, característica na 
região. O termo caiçara vem do tupi-guarani e significa “armadilha no mato”. De 
modo geral, os caiçaras são um povo que vive em áreas rurais no litoral. Também há 
no território municipal comunidades quilombolas, ribeirinhos e aldeias indígenas do 
povo Guarani Mbyá. 
  A linguagem do povo caiçara do litoral sul paulista é formada pelo português 
arcaico, pelo tupi-guarani e, em menor grau, de palavras do espanhol e de origem 
africana. Muitas palavras parecem ter origem na língua dos colonizadores 
portugueses e foram mantidas pelo isolamento das comunidades litorâneas. 

O modo de vida do povo caiçara combina a pesca, a agricultura e o 
extrativismo na região do litoral e se desenvolveu de forma articulada com os 
grandes ciclos econômicos que marcaram a história de Iguape, entre os quais: ciclo 
do ouro (séc. XVI e XVII); ciclo do arroz (séc. XIX e início do séc. XX); e atualmente, 
atividades da pesca (principalmente de manjuba) e do turismo. 

As conversas, os “causos” e as histórias fazem parte da vida do caiçara, que 
não é solitário, pois vive em uma teia de relações com os moradores da vizinhança. 
A linguagem bastante peculiar, fala calma e algumas vezes “arrastada”, com 
palavras “meio que incompletas” ou que parecem cantadas quando o caiçara fala. 

A religiosidade também é aspecto característico do povo caiçara. Existem 
muitas festas religiosas durante o ano e é nessas festas que o povo se encontra e 
fortalece os laços de amizade. Nesses momentos de festas, a comunidade mostra 
um colorido especial e ganha novo alento para continuar a lutar e a viver. 
 
1.5 Aspectos educacionais 
 
1.5.1 Departamento Municipal de Educação 
 

O Departamento de Educação é o órgão que exerce as atribuições do Poder 
Público Municipal em matéria de educação, cabendo-lhe, em especial: 

a. assistir e assessorar o prefeito na estipulação de políticas, programas, planos, 
projetos, diretrizes e metas referentes ao sistema educacional; 

b. planejar, supervisionar, coordenar e orientara execução da proposta 
pedagógica e do Plano Municipal de Educação; 

c. planejar, dirigir e controlar a administração e a manutenção da rede escolar 
municipal; 
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d. atender o educando do ensino fundamental e da educação infantil nas 
diferentes modalidades; 

e. promover a educação de qualidade para todos, dentro de sua competência 
político-administrativa; 

f. elaborar propostas das necessidades de recursos humanos, materiais e 
financeiros, inclusive, para expansão e/ou reorganização dos serviços 
educacionais; 

g. prestar, quando solicitado, contas e informações referentes à educação às 
unidades vinculadas e/ou relacionadas nas esferas municipal, estadual e 
federal. 
 
Ao Departamento de Educação compete a organização, coordenação, 

planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas 
desenvolvidas no Município, partindo da análise de dados estatísticos e do 
conhecimento das realidades das escolas urbanas e rurais; cabe elaborar relatórios, 
controlar a mobilidade de pessoal no quadro de professores e funcionários, 
encaminhar processos pertinentes à vida funcional de professores e funcionários; 
divulgar os trabalhos do Departamento, coordenar e orientar a ação pedagógica 
desenvolvida junto às escolas, realizando o controle da ação pedagógica visando ao 
alcance das metas pretendidas pelo órgão municipal. Compete ainda supervisionar, 
planejar, coordenar, orientar e fiscalizar o ensino de acordo com cada área de 
atuação, criando novos métodos, buscando novos materiais de apoio e avaliando o 
desempenho dos métodos e atividades propostos; realizar encontros e seminários, 
promovendo a atualização permanente dos professores municipais. 

A rede escolar municipal é composta pelas unidades escolares de 
responsabilidade do Município, com diretores que tem a responsabilidade de 
administrar e controlar os recursos humanos, materiais e tecnológicos, merenda e 
transporte; planejar os trabalhos da escola; executar os projetos e programas 
estabelecidos pelo Departamento de Educação; criar meios de melhorar o ambiente 
da escola e o nível do aprendizado; cultivar o diálogo permanente e integrar os 
atores do processo educacional, obedecendo aos princípios da gestão democrática 
da educação, da autonomia e da colaboração, conforme o item 2 dos princípios 
norteadores do MEC; orientar professores e alunos. Às escolas competem, portanto, 
promover a educação, a cultura, a inclusão, a socialização e a cidadania, numa linha 
de comprometimento com o ensino de qualidade, adequado à realidade, 
favorecendo a formação de indivíduos independentes, críticos, criativos e capazes 
de operar mudanças, definir os objetivos, discernir e cultivar valores e realizar ações. 

A rede escolar de Iguape é vinculada à Diretoria de Ensino - Região de 
Miracatu. 

 
1.5.2 Conselho Municipal de Educação 
 

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Iguape foi criado pela Lei nº 
1480, de 11 de setembro de 1997, em consonância com a legislação federal 
pertinente. Possui 30 (trinta) membros, sendo 15 (quinze) titulares e 15 (quinze) 
suplentes, indicados pelas instituições e segmentos que representam: Poder 
Executivo Municipal; Departamento Municipal de Educação; Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de Saúde; Diretoria de 
Ensino Regional; professores, especialistas, diretores de escola, funcionários, 
alunos e pais de alunos da rede pública municipal e da rede pública estadual; 
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mantenedora de escolas da rede particular; entidade de classe de trabalhadores da 
educação.  

O mandato dos conselheiros é de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 
Sua diretoria é composta por um presidente e um vice-presidente, eleitos pelos 
pares. A nomeação e posse dos conselheiros, bem como a nomeação e posse do 
presidente e vice-presidente são feitas mediante Decreto do Poder Executivo 
Municipal. 

Compete ao CME (art. 3 da Lei nº 1480/97):  

 formular a política educacional do Município;  

 fixar critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações 
subsidiadas e demais receitas destinadas ao fundo de recursos do Conselho;  

 fiscalizar e acompanhar a execução dos planos educacionais no Município;  

 encaminhar representações aos órgãos governamentais e não 
governamentais no Município, Estado e União, das questões concernentes à 
educação e ao ensino;  

 manter intercâmbio no Município e com outros municípios, com os Governos 
Estadual e Federal, entidades estrangeiras, visando o aprimoramento do 
ensino;  

 propor ao Chefe do Poder Executivo o estabelecimento de convênios; 
trabalhar em cooperação com outros órgãos de administração pública e da 
sociedade civil, visando ao equacionamento dos problemas gerais ou 
específicos de educação e do ensino;  

 acolher, dar seguimento e acompanhamento das representações que venha a 
receber;  

 elaborar seu Regimento Interno;  

 convocar e organizar anualmente a conferência municipal de educação;  

 promover o censo escolar. 
 
São atribuições do CME (art. 4 da Lei nº 1480/97):  

 participar da elaboração das diretrizes para execução da política educacional 
do Município;  

 participar da elaboração do Plano Municipal de Educação;  

 participar da elaboração das diretrizes orçamentárias e do orçamento 
municipal, assim como do plano diretor no que concerne a educação;  

 participar e acompanhar a execução orçamentária com o ensino no Município, 
que a nível municipal ou estadual;  

 exercer, por delegação, competências próprias do Poder Público Estadual, 
em matéria educacional;  

 assistir e orientar os poderes públicos na condução dos assuntos 
educacionais do Município; 

 aprovar convênios de ação administrativa que envolvam o Poder Público 
Municipal e as demais esferas do Poder Público ou do setor privado;  

 propor normas para aplicação de recursos públicos, em educação, no 
Município;  

 propor medias ao Poder Público Municipal no que tange à efetiva assunção 
de sua responsabilidades em relação à educação infantil e ao ensino 
fundamental;  

 fiscalizar e propor critérios para funcionamento dos serviços escolares, de 
apoio ao educando (merenda escolar, transporte escolar e outros);  
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 opinar sobre assuntos educacionais, quando solicitado pelo Poder Público;  

 analisar as necessidades de construção, reforma e ampliação de prédios 
escolares do Município e encaminhar ao Prefeito Municipal e/ou autoridades 
estaduais as carências do Município;  

 acompanhar e fiscalizar as licitações públicas relacionadas ao ensino, 
analisar adiantamentos e fiscalizar execução de obras;  

 acompanhar e fiscalizar o processo de autorização de funcionamento das 
escolas da rede particular. 

 
1.5.3 Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 
 
 O Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) de Iguape foi criado pela Lei nº 1930, de                    
18 de julho de 2007, em consonância com a Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho 
de 2007.  

O CACS/FUNDEB é composto por 22 (vinte e dois) membros, sendo 11 
(onze) titulares e 11 (onze) suplentes, indicados pelas instituições e segmentos que 
representam: Poder Executivo Municipal, Departamento de Educação, professores 
da Educação Básica, diretores de escolas da Educação Básica, funcionários técnico-
administrativos de escolas de Educação Básica, pais de alunos e estudantes da 
Educação Básica, Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar. O mandato 
é de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução. Sua diretoria é composta por 
um presidente e um vice-presidente, eleitos pelos pares. A nomeação e posse dos 
conselheiros, bem como a nomeação e posse do presidente e vice-presidente são 
feitas mediante Decreto do Poder Executivo Municipal. 

Compete ao CACS/FUNDEB (art. 5 da Lei nº 1930/07):  

 acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos 
do Fundo;  

 supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta 
orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de 
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos 
dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do 
FUNDEB;  

 examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e 
atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;  

 emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que 
deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal;  

 outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça;  

 acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos  à conta do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte o  Escolar – PNATE e do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas 
referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da 
aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

 
O Decreto nº 2454, de 18/11/2013 criou o Regimento Interno do CACS/FUNDEB. 
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1.5.4 Conselho de Alimentação Escolar 
 

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Iguape foi criado pela Lei nº 
2035, de 24 de agosto de 2010, em consonância com a legislação federal pertinente.  

O CAE é composto por 14 (catorze) membros, sendo 7 (sete) titulares e 7 
(sete) suplentes, indicados pelas instituições e segmentos que representam: Poder 
Executivo Municipal, representante do corpo docente, representante de pais de 
alunos, sociedade civil. O mandato é de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução. 
Sua diretoria é composta por um presidente e um vice-presidente, eleitos pelos 
pares. A nomeação e posse dos conselheiros, bem como a nomeação e posse do 
presidente e vice-presidente são feitas mediante Decreto do Poder Executivo 
Municipal. 

Compete ao CAE (art. 2 da Lei nº 2035/10):  

 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas no art. 2° 
da Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009;  

 acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação 
escolar;  

 zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições 
higiênicas, bem como à aceitabilidade dos cardápios oferecidos;  

 receber o relatório anual de Gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo, 
aprovando ou reprovando a execução do Programa.  
 
O CAE (Lei nº 2035/10, art. 2, § 1º) poderá desenvolver suas atribuições em 

regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional 
estadual e municipal e demais conselhos afins, e deverão observar as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - 
CONSEA.  

Compete, ainda, ao CAE (Lei nº 2035/10, art. 2, § 2º):  

 comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da 
União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer 
irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao 
apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de 
seus membros;  

 fornecer informações e apresentar relatórios acercado acompanhamento da 
execução do PNAE, sempre que solicitado; realizar reunião específica para 
apreciação da prestação de contas com a participação de, no mínimo, 2/3 
(dois terços) dos conselheiros titulares; elaborar o Regimento Interno.  

 
1.5.5 Caracterização da rede escolar 
 
Rede Municipal 
 

A rede escolar municipal de Iguape atende alunos da educação infantil 
(creche e pré-escola) e ensino fundamental (1º ao 5º ano).Atende, também, a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ciclo I do ensino fundamental. A rede é 
formada por três creches e uma pré-escola. Duas escolas oferecem EJA. Vinte e 
duas escolas oferecem educação infantil (pré-escola) e ensino fundamental. 
 A seguir, são apresentadas as unidades que compõem a rede municipal. 
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Unidades Escolares Municipais: 
 

 CRECHE ANTÔNIA DE LIMA VITÓRIO 

 CRECHE MARIA LOURENÇO DA SILVA 

 CRECHE JOANA DE OLIVEIRA LISBOA 

 EMEI PROFª. JOCY RITA CARDOSO ROCHA 

 EMEIF PROFª. AMÂNCIA ALVES MUNIZ 

 EMEIF PROFª. DINORÁ ROCHA 
Vinculada: EMEIF PROF. HAROLDO RIBEIRO DA SILVA (ENGENHOS) 

 EMEIF PROFª. ABIGAIL FORTES MARTINS  

 EMEIF ICAPARA 

 EMEIF PROF. TADASHI NAMBA 
Vinculadas:  
EMEIF BAIRRO BARRA DAS AREIAS  
EMEIF PROFª. MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO (RETIRO) 
EMEIF BAIRRO FURADO 

 EMEIF PROF. JOSÉ LUIZ DE AGUIAR 
vinculada: EMEIF PROF. IRANILTON SILVA DE ANDRADE (MORRO SECO) 

 EMEIF BAIRRO JAIRÊ 
vinculadas: 
EMEIF BAIRRO MOMUNA 
EMEIF BAIRRO CAVALCANTI 

 EMEIF BAIRRO PÉ DA SERRA 
Vinculada: EMEIF BAIRRO NOVO DIVISOR 

 EMEF PROFª. CÉLIA JOSÉ DE CAMARGO CASTRO 

 EMEF PROF. BENEDITO ROSA CARNEIRO 
vinculadas: 
EMEIF PROF. ANTÔNIO TADEU PEREIRA CUNHA (ILHA GRANDE) 
EMEIF PROFª. NEIDE FERNANDES FRANCO (SABAÚNA) 

 EMEF VAZ CAMINHA 

 EMEF PROFª. ZELY ALVES FORTES 

 PROJETO FAZENDO ACONTECER 
 

 
a) O Projeto Fazendo Acontecer funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 
às 17h30, e oferece aulas de reforço escolar e atendimento sócio educacional a 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, incluindo atividades 
esportivas e oficinas de artes, como música, dança e pintura. Em 2013, foi instalado 
um laboratório de informática, com 11 computadores e acesso à internet. 
 
b) Salas de recursos multifuncionais: em 2013, foram instaladas 3 (três) salas de 
recursos multifuncionais nas seguintes unidades da rede municipal: EMEF Vaz 
Caminha, EMEF Profª. Zely Alves Fortes e EMEIF Prof. José Luiz de Aguiar. O 
professor que atua na sala de recursos multifuncionais, atende alunos com 
necessidades especiais matriculados na rede regular de ensino que necessitam 
acompanhamento educacional especializado, obedecida à legislação que trata da 
educação inclusiva no país. Portanto, os alunos não deixam de frequentar a sala 
regular, o que oportuniza melhores condições para sua inclusão e integração; com a 
sala de recursos multifuncionais, eles têm mais um instrumento de ajuda ao seu 
desenvolvimento. Cada criança recebe atendimento especializado, de acordo com 
um cronograma definido pelo professor, com materiais e instruções adequadas às 
suas condições e necessidades. O cronograma de atendimento depende da 
demanda de cada unidade escolar, que não se restringe à unidade sede. 
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Ainda com o intuito de contribuir para qualidade do atendimento educacional à 
criança com necessidades especiais, o Departamento de Educação inseriu 
professores-auxiliares nas classes regulares. Este profissional precisa ter formação 
em Curso Normal Superior ou Pedagogia e pós-graduação em Educação Especial, 
além de receber orientações e acompanhamento profissional contínuos com a 
coordenação pedagógica da Educação Municipal ou por meio de encontros 
orientados pela professora-coordenadora de núcleo de Educação Especial da 
Diretoria de Ensino Regional.   
 
Matriculas: 

Ano letivo: 2013 

Educação Infantil - Creche 279 722 2.935 

Educação Infantil - Pré-escola 443 

Ensino Fundamental 1º Ano 404 2.185 

Ensino Fundamental 2º Ano 343 

Ensino Fundamental 3º Ano 479 

Ensino Fundamental 4º Ano 481 

Ensino Fundamental 5º Ano 478 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 28 28 

Projeto Fazendo Acontecer 120 120 120 

TOTAL 3.055 3.055 3.055 

  

Alunos atendidos nas salas multifuncionais: 48 

 
Fonte: Departamento de Educação/GDAE (outubro de 2013). 
 

Ano letivo: 2014 

Educação Infantil - Creche 260 700 2.802 
 Educação Infantil - Pré-escola 440 

Ensino Fundamental 1º Ano 397  
2.102 Ensino Fundamental 2º Ano 417 

Ensino Fundamental 3º Ano 342 

Ensino Fundamental 4º Ano 477 

Ensino Fundamental 5º Ano 469 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 53 53 

Projeto Fazendo Acontecer 120 120 120 

TOTAL 2.975 2.975 2.975 

  

Alunos atendidos nas salas multifuncionais: 45 
 

 
Fonte: Departamento de Educação/GDAE (fevereiro de 2014). 
 
Docentes (2013): 

 EFETIVOS CONTRATADOS Subtotal 

PEB I Infantil 50 31 83 

PEB I Fundamental 106 59 168 

PEB I EJA - 1 1 

PEB II/Artes 1 5 6 

PEB II/Inglês 1 5 6 

PEB II/Educação Física 6 2 8 

Educação Especial -  3 3 

Professores auxiliares  - 2 2 

TOTAL 164 108 277 

 
Fonte: Departamento de Educação (outubro de 2013). 
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Docentes (2014): 

 EFETIVOS CONTRATADOS Subtotal 

PEB I Infantil 45 27 72 

PEB I Fundamental 100 49 149 

PEB I EJA 1 1 2 

PEB II/Artes 1 5 6 

PEB II/Inglês 1 4 5 

PEB II/Educação Física 6 4 10 

Educação Especial - 3 3 

Professores auxiliares  - 3 3 

TOTAL 154 96 250 

 
Fonte: Departamento de Educação (fevereiro de 2014). 
 
Quadro de Suporte Pedagógico (2013/2014): 

 EFETIVOS EM COMISSÃO Subtotal 

Diretor de Creche ou Escola 7 11 18 

Vice-diretor de Creche ou Escola - 9 9 

Professor-coordenador  - 12 12 

Coordenador Pedagógico - 3 3 

Supervisor de Ensino 0 0 0 

TOTAL 7 35 42 

 
 
Rede Estadual 
 

 
 EE PROF. VEIGA JR. 

 EE PROFª. DINORÁ ROCHA 

 EE JOSÉ MUNIZ TEIXEIRA (Escola em tempo integral) 

 EE JEREMIAS JR. 

 EE CLODONIL CARDOSO 

 EE ELVIRA SILVA 

 EE SEBASTIANA MUNIZ PAIVA 

 EE PREF. JOFRE MANOEL 

 EE PÉ DA SERRA 

 EE JAIRÊ 
 
Total de matrículas: 
 

EF 
8 ANOS 

EF 
9 ANOS 

MÉDIO EJA 
Fundamental 

EJA 
Médio 

Total 

489 1.248 1.078 113 180 3.108 

 
Há 1 sala de recursos multifuncionais que atende 12 alunos 

 
Fonte: Diretoria Regional de Ensino/DE-Miracatu 
 
Docentes: 
 

FUNDAMENTAL 
6º ao 9º ano 

ENSINO MÉDIO TOTAL 

115 98 213 

 
 
Fonte: Ministério da Educação, INEP - Censo Educacional 2012. 
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Rede Particular 
 

 

 COLÉGIO CIDADE DE IGUAPE – educação infantil, ensino fundamental e médio. 

 ESCOLA SANTO AGOSTINHO – educação infantil, ensino fundamental e médio. 

 COLÉGIO VENTURA – educação infantil. 
 
Total de matrículas: 

INFANTIL FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO TOTAL 

54 390 121 565 

 
Docentes: 

INFANTIL FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO TOTAL 

6 36 25 67 

 
Fonte: Ministério da Educação, INEP - Censo Educacional 2012. 

 
Outros: 
 

APAE 

 
 Organização não-governamental, especializada no atendimento a 
pessoa com necessidades especiais. Educação Especial/Inclusiva. 
Total de matrículas (2013): 72 
Total de matrículas (2014): 74 
 
Fonte: APAE/Iguape 

 
Ensino Técnico 

 
 A ETEC Eng. Narciso ETEC Engenheiro Agrônomo Narciso de 
Medeiros, vinculada ao Centro Paula Souza, oferece cursos técnicos. 

 
Educação Quilombola 

 
 Atendimento em escola na comunidade quilombola localizada no 
bairro Morro Seco. 

 
Educação Indígena 

 
 Atendimento em escolas a estudantes indígenas: 
- Paraíso 
- Gwawira 
- Itapuã 
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2 EDUCAÇÃO INDÍGENA 
 
Resolução SE 21,de 15/02/2008 
 

Altera dispositivos da resolução SE 147, de 29/12/2003, que dispõe 
sobre a organização e funcionamento das Escolas Indígenas no 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

 
A Secretaria de Estado de Educação, à vista da necessidade 

de aperfeiçoar o atendimento às demandas educacionais das 
comunidades indígenas, resolve: 
Art. 1º - O artigo 7º da Res. SE nº 147, de 29/12/20013, passa a ter a 
seguinte redação: “Art. 7º - A escola indígena contará com um Vice -
Diretor de Escola Indígena, com Professor-Coordenador, docentes e 
profissionais da área administrativa”. 
§ 1º - As funções de Vice Diretor, Professor-Coordenador e de 
docentes serão exercidas por professores indígenas.  
§ 2º - As funções administrativas serão objeto de norma específica. 
§ 3º - As classes e/ou aulas das escolas indígenas serão atribuídas 
na seguinte conformidade: 
1 – na educação infantil e no ciclo I do ensino fundamental, a 
portadores de diploma de Curso Especial de Formação em Serviço 
de Professor Indígena, desenvolvida pela Secretária da Educação; 
2 – no ciclo II e III do ensino fundamental e no ensino médio, a 
portadores de diploma de Curso Especial de Formação em Serviço 
de Professor Indígena em nível superior, desenvolvida pela 
Secretária da Educação; 
Art. 2º - O artigo 9º - A Educação Básica que compreende a 
educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, se desenvolverá 
nas escolas indígenas na conformidade do estabelecido nas diretrizes 
curriculares, objeto dos anexos I, II, II, IV e V, integrantes da presente 
resolução” 
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Nota:  
Altera artigo 7º da Res. SE nº 147/03, à pág. 187 do vol. LVI; 

Anexo I 
Educação Infantil 
Ciclo Inicial 
Duração – 02 anos 
Carga horária semanal: a ser definida pela escola  
Matriz curricular: a ser elaborada pelas escolas que oferecem Educação Infantil junto 
com representantes da comunidade indígena atendida. 
 
Anexo II 
Ensino Fundamental 
Ciclo I Duração – 03 anos 
Carga horária semanal: 25 aulas 
 
Matriz curricular: 

Base Nacional Comum Áreas Nº de aulas 
semanais 

Linguagens Códigos e 
suas Tecnologias 

25 

Parte diversificada Oficinas 08 

 Totais 33 
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Obs.: 
1 – As áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas e suas Tecnologias 
serão tratadas na área de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, num dialogo 
Intercultural com metodologia transdisciplinar. 
2 – As aulas previstas para as oficinas destinam-se a estudos e pesquisas de 
sustentabilidade econômica cultural e ambiental 
 
Anexo III 
Ensino Fundamental 
Ciclo II 
Duração - 03 anos 
Carga horária semanal: 25 horas 
 
 
Matriz curricular: 

Base Nacional 
Comum 
 
 
 
 
 

Áreas  Nº de 
aulas 

semanais 

Linguagem Códigos e suas Tecnologias 05 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 12 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 08 

Parte diversificada Oficinas 08 

 Totais 33 

 
1 – Dando continuidade ao processo de construção da escola intercultural e bilíngue, 
as áreas de Ciências da Natureza e Ciência Humanas serão trabalhadas de forma a 
manter o equilíbrio e a dimensão intercultural. 
2 – As aulas previstas para as Oficinas destinam-se a estudos e pesquisas de 
sustentabilidade econômica cultural e ambiental. 
 
Anexo IV 
Ensino Fundamental 
Ciclo III 
Duração – 03 anos  
Carga horária semanal: 25 horas 
 
Matriz curricular: 

Base Nacional Comum Áreas Nº de 
Aulas 

Semanais 

Linguagem Códigos e suas Tecnologias 12 

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

09 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 04 

Parte diversificada Oficinas 08 
 

 Total 33 
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1 - As aulas previstas para a parte diversificada destinam-se a realização de estudos 
e oficinas de sustentabilidade econômica cultural e ambiental. 
2- Será dada sequência aos trabalhos realizados nos Ciclos anteriores. 
 
Anexo V 
Ensino Médio Sustentável  
Ciclo IV 
Duração – 03 anos 
 
 
 
Matriz curricular: 

Base Nacional Comum Áreas Nº de aulas 
semanais 

 Linguagem Códigos e suas 
Tecnologias 

15 

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

10 

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

05 

Parte diversificada Oficinas 03 

 Total 33 

 
 
 
Obs.:  
1 – O projeto pedagógico de cada escola indígena explicitara as dinâmicas das 
aulas ministradas, nas quais os professores concebem e praticam o trabalho 
integrado dos conteúdos tratados em suas aulas. 
2 – As 03(três) aulas previstas para a parte diversificada destinam-se a realização 
de estudos e oficinas de sustentabilidade econômica cultural e ambienta 
 
Diagnóstico das Escolas do Município de Iguape para o ano de 2014 
 
EEI Aldeia Gwawira – Bairro Sabaúna  
Ciclo Inicial (Educação Infantil) 
Ciclo I (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) 
 
EEI Aldeia Itapuã – Bairro Praia do Leste 
Ciclo Inicial (Educação Infantil) 
Ciclo I – II - III (Ensino Fundamental) 
 
EEI Aldeia Jejyty  
Ciclo Inicial (Educação Infantil) 
Ciclo I - II (Ensino Fundamental) 
EJA (Ciclo I) 
 
EEI Aldeia Paraiso 
Ciclo I - II (Ensino Fundamental) 
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3. EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
  O artigo 208 da Constituição Federal (1988), no seu Inciso IV dispõe que “o 
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação 
infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. 

O artigo 4º da LDB (1996) estabelece como obrigatória a pré-escola (ensino 
para crianças de 4 e 5 anos). 

A LDB (1996) determina que: 
Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade.    
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 
de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída 
por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias 
para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas;  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança.  (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013). 

 

3.1 Diretrizes da Educação Infantil 
 
 As diretrizes da educação infantil no Município de Iguape, em conformidade 
com o Plano Nacional de Educação, preveem: assegurar a vivência da infância e o 
desenvolvimento das dimensões intelectual, física, emocional, cultural e afetiva do 
ser humano; integrar as políticas da educação infantil às políticas estadual e 
nacional em colaboração efetiva na área pedagógica e financeira; concretizar, 
parcerias com a sociedade civil na oferta e manutenção da educação infantil, 
buscando o aprimoramento e adequação dos espaços, equipamentos e proposta 
pedagógica; preparar a criança para ingressar no ensino fundamental, respeitando-
se o direito de brincar, estabelecer vínculos afetivos, utilizar diferentes linguagens e 
expressar sentimentos, desejos, pensamentos e necessidades; oportunizar 
interação da criança com objetos, fatos e meio ambiente, enriquecendo vivências 
significativas, complementando a ação da família.  
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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3.2 Objetivos e metas  
 
 O Departamento Municipal de Educação acompanhará o crescimento 
populacional, taxa de natalidade, com o objetivo de proporcionar a educação infantil 
em todos os seus níveis. 
 Conforme o Plano Nacional de Educação (PNE) e no período deste PME, o 
município deverá ampliar a oferta de vagas na educação infantil de forma a atender 
a sua população infantil em todos os seus níveis, sendo: 
- Creche: crianças de 0 a 3 anos e 11 meses; 
- Pré-Escola: crianças de 4 e 5 anos. 
 Garantir acesso à creche e à pré-escola a todas as crianças de 0 a 5 anos, 
mediante a construção de novos prédios, ampliação e adequação da rede já 
existente, em cinco anos; 
 Adequar a infraestrutura das unidades de educação infantil aos padrões 
mínimos estabelecidos pela regulamentação das Diretrizes Curriculares Nacionais e 
do Sistema Estadual de Ensino, assegurando o atendimento às características das 
distintas faixas etárias e das necessidades do processo educacional e assistencial, 
quanto a: espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o 
espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento sanitário; 
instalações sanitárias e para higiene pessoal das crianças; ambiente interno e 
externo para desenvolvimento das atividades, conforme as diretrizes curriculares e a 
metodologia da educação infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o 
movimento e o brinquedo; mobiliário, equipamento e materiais pedagógicos; 
adequação às características das crianças especiais. 
 Promover a revisão e o aperfeiçoamento das propostas pedagógicas das 
unidades de educação infantil, buscando concretizar o desenvolvimento integral das 
crianças - aspectos físico, intelectual, emocional, moral e social - incentivando a 
criatividade, autonomia, solidariedade e respeito, a partir os valores humanos, 
completando a ação da família, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e 
Estaduais.  
 Desenvolver projetos e ações que estimulem o desenvolvimento intelectual, a 
integração, a socialização, a sensibilização e o enriquecimento cultural da criança. 

Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequado às faixas 
etárias e às necessidades do trabalho educacional atendendo os padrões mínimos 
de infraestrutura definidos na legislação vigente. 
 Articular com as agências formadoras de professores, regulamentadas e 
reconhecidas pelo Ministério da Educação, cursos de formação, atualização e 
aperfeiçoamento, com adequação dos currículos à realidade onde irão atuar os 
futuros profissionais, a ampliação de estágio, buscando concretizar o 
comprometimento com o processo do “ensinar” e do “aprender”. 
 Implantar formas de participação da comunidade escolar e local na melhoria 
do funcionamento das unidades de educação infantil e no enriquecimento das 
oportunidades educacionais e dos recursos pedagógicos. 
 Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de educação infantil, como 
referência para supervisão, o controle e a avaliação e como instrumento para 
adoção de medidas de melhoria da qualidade destes serviços pela comunidade 
escolar e pelas agências formadoras de recursos humanos. 
 Articular com governo estadual, governo federal e iniciativa privada, novas 
fontes de financiamento da educação infantil, a fim de complementar o orçamento 
municipal e garantir a ampliação e a melhoria do atendimento. 
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 Preparar a criança para ingressar no ensino fundamental. 
 
3.3 Caracterização e Diagnóstico 
 

 

Atualmente, existem 3 creches na rede municipal. Nos últimos 10 anos, não foi 
construída nenhuma nova unidade, o que ocasionou complicações no atendimento da 
demanda. São 450 crianças fora da creche, por falta de vagas. A nova administração 
tem se esforçado para resolver o problema. A parceria do Programa Creche-Escola já 
disponibilizou para o Município a construção de 5 novas creches, o que permitirá 
atender toda a demanda de vagas reprimida em até 5 anos. 
 
A grade curricular (Anexos) atende os requisitos propostos pelo RCNEI (Referencial 
Curricular para a Educação Infantil) do MEC.  
 
Em 2013, foi adotada política pedagógica específica para educação infantil, com 
aquisição de material pedagógico e formação para docente e gestores. A instituição 
contratada distribui o material e é responsável pela formação. O Departamento de 
Educação é responsável pelo acompanhamento e coordenação da proposta 
pedagógica, execução do plano de trabalho e observação do cronograma. 
 
Matriculas (2013): 

Educação Infantil - Creche 279 

Educação Infantil - Pré-escola 443 

TOTAL 722 

  
Matriculas (2014): 

Educação Infantil - Creche 260 

Educação Infantil - Pré-escola 440 

TOTAL 700 

 
 
Materiais/Sistema de ensino: Educação Infantil:  
- Sistema de ensino OPET. Grupo Editora OPET, de Curitiba/PR, responsável pela distribuição de 
material didático, capacitação, formação e orientação do material didático, formação presencial 
(encontros de formação, visitas e palestras) e aperfeiçoamento à distância (realização de cursos ead de 
180 horas para professores e gestores). O sistema OPET é utilizado desde 2013. 
 

 
 
Indicadores: 
 
Taxa de analfabetismo no Município, considerando população acima de 15 anos: 8% (2010). 
Taxa de analfabetismo no Estado, considerando população acima de 15 anos: 4,33% (2010). 
 
População de 18 a 24 anos com ensino médio completo - Município: 48,66% (2010). 
População de 18 a 24 anos com ensino médio completo - Estado: 58,68% (2010). 
 
Taxa de natalidade (por 1000 habitantes) - Município: 12,47 (2011). 
Taxa de natalidade (por 1000 habitantes) - Estado: 14,68 (2011). 
 
 
Fonte: SEADE/Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 2010/2011.  
 

 

javascript:AbreNota(%221043%22)
javascript:AbreNota(%221043%22)
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4 ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

O artigo 208 da Constituição Federal (CF, 1988) dispõe que: 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 
1996); 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 
§ 2º - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, 
ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 
competente. 
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola. 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e 
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica 
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996); 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
na educação infantil (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
14, de 1996). 
 

 De acordo com a LDB (1996): 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 
ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no 
art. 38 desta Lei. 
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar 
ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único 
de educação básica. 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social. 
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 
fundamental em ciclos. 

 

4.1 Diretrizes 
 
 Os princípios norteadores para a prática pedagógica que objetive o ensino de 
qualidade estão expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais: 
- os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum; 
- os princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da crítica e 
do respeito à ordem democrática;  
- os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e do respeito à diversidade 
de manifestações artísticas e culturais. 
  A operacionalização desses princípios por meio do currículo acontece no seio 
de uma organização social. É preciso superar a visão ingênua de que a escola “tudo 
pode”, mas também superar a perspectiva determinista-fatalista a escola “nada 
pode”, além de reproduzir a sociedade. 
  As diretrizes norteadoras do ensino fundamental estão contidas na 
Constituição Federal (CF, 1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB, 1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais. 
  Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE, 2001), o ensino fundamental 
deverá atingir sua universalização nos cinco primeiros anos de sua vigência, sob a 
responsabilidade do Poder Público; considerando a indissociabilidade entre acesso, 
permanência e qualidade da educação escolar. Sendo um direito não apenas à 
matrícula ao ensino fundamental, mas também ao ensino de qualidade até a sua 
conclusão. 
  A oferta do ensino fundamental a toda população, inclusive àqueles que não 
tiveram acesso a ele na idade própria, é dever constitucional e uma das prioridades 
do Plano Municipal de Educação, configurando-se como compromisso com o 
ingresso, permanência, reingresso e sucesso. 
  O ensino fundamental de qualidade deverá regularizar a distorção idade/série, 
diminuindo o atraso no percurso escolar resultante da repetência e da evasão 
escolar. A criação de condições próprias para a aprendizagem, adequação de 
espaços, tempos e recursos didáticos devem ser consideradas para esses jovens 
com mais de 14 anos que ainda se encontram no ensino fundamental. 
  A oferta qualitativa deverá permitir que crianças e adolescentes permaneçam 
na escola o tempo necessário para concluir este nível de ensino, eliminando o 
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analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade da população, sendo 
básico na formação do cidadão por possibilitar o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo que são meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de 
se relacionar social e politicamente. 
  O turno integral e as classes de RI (Recuperação Intensiva) e PIC são 
modalidades inovadoras na tentativa de solucionar a universalização do ensino e 
minimizar a repetência. A progressiva implantação do turno integral demanda 
significativas mudanças quanto á expansão da rede física, alimentação escolar e 
disponibilidade de professores. 
 Em relação à escola em tempo integral, é necessário estender 
progressivamente o alcance do programa nacional de ampliação da jornada escolar, 
mediante oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de 
atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o 
tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola ou sob sua 
responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o 
ano letivo, buscando atender, pelo menos, metade dos alunos matriculados nas 
escolas contempladas pelo programa. Fomentar a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos e equipamentos públicos como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinema.  

Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de 
estudantes matriculados nas escolas da rede pública de educação.  

Orientar, na forma do art. 13, § 1º, I, da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 
2009, a aplicação em gratuidade em atividades de ampliação da jornada escolar de 
estudantes matriculados nas escolas da rede pública de educação básica de forma 
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino.  

Atender as escolas do campo na oferta de educação em tempo integral 
considerando as peculiaridades locais. 
  A escola tem responsabilidades sociais, especialmente com crianças e jovens 
carentes, com procedimento como renda mínima associada à educação, 
alimentação escolar, livro didático e transporte escolar, sendo compromisso do 
Poder Público, em parceria das três esferas administrativas – Município, Estado e 
União. 
  A inclusão e a integração de pessoas com necessidades educacionais 
especiais no ensino regular necessitam de adequações na infraestrutura física das 
escolas e nos recursos pedagógicos, disponibilizando profissionais docentes 
qualificados e equipes multidisciplinares, manutenção e ampliação de atendimento 
nas salas de recurso multifuncionais e disponibilizando auxiliares nas salas de aula 
quando houver necessidade. 
  O projeto pedagógico da escola será orientado pelo princípio democrático da 
participação, por meio do funcionamento dos conselhos escolares. 
  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) expressam a base 
curricular necessária ao desenvolvimento de habilidades do mundo atual. Além das 
disciplinas tradicionais, há a inserção de temas transversais, relacionados ao 
cotidiano da maioria da população, como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, 
trabalho e consumo, sexualidade, drogas, trânsito e outros, configurando-se como 
importante proposta e eficiente orientação para os professores. Esta estrutura 
curricular deverá estar em concordância com as diretrizes emanadas dos 
Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação e, quando criado e em 
funcionamento, do Sistema Municipal de Ensino. 
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Deverão ser criados e desenvolvidos projetos de música nas escolas. É 
bastante significativa a presença da música com proposta própria nos PCN (1997). A 
proposta para a música nas escolas se caracteriza pela busca de uma educação 
musical que tome como ponto de partida a vivência do aluno, sua relação com a 
música popular e com a cultura. Um trabalho que valorize o conhecimento, a 
experiência, que faça a criança identificar a sua realidade sociocultural e a 
humanize. A música, em suas mais variadas formas, é um patrimônio cultural, capaz 
de enriquecer a experiência expressiva e significativa de cada um; mas não se deve 
esquecer que a música pode também ser usada como suporte pedagógico na sala 
de aula. É enriquecedor para o aluno uma nova forma de variação de aula, pois na 
maioria das vezes, buscam-se métodos de ensino-aprendizagem e, sem perceber, 
verifica-se que a musicalidade é um dos métodos mais eficientes para o sistema de 
alfabetização. 
  A melhoria da infraestrutura física das escolas, garantindo inclusive as 
condições para a utilização das tecnologias educacionais em multimídia, contempla 
desde a construção física até os espaços especializados apara atividades artístico-
culturais, esportivas e criativas. 
 
4.2 Objetivos e metas 
 
  Universalizar o atendimento, com qualidade, a toda demanda do ensino 
fundamental, durante a validade deste plano, em regime de colaboração com o 
Estado, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola. 
  Adequar os regimentos escolares, os projetos pedagógicos e os planos de 
estudos para o ensino fundamental obrigatório de nove anos, com início aos seis 
anos de idade, segundo a legislação vigente. 
  Localizar crianças que se encontram fora da escola, visando definir a 
demanda existente e estratégias para a sua escolarização. 
  Operacionalizar um currículo que contemple a transdisciplinaridade, 
trabalhando as diferenças étnico-culturais, os temas transversais emanados das 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais, bem como as características locais 
específicas. 
  Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, mediante 
as estratégias seguintes:  

 Fomentar a estruturação do ensino fundamental de nove anos com foco na 
organização de ciclo de alfabetização com duração de três anos, a fim de 
garantir a alfabetização plena de todas as crianças, no máximo, até o final do 
terceiro ano; 

 Aplicar exame periódico específico para aferir a alfabetização das crianças; 

 Selecionar, certificar e divulgar 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;  

 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das 
práticas pedagógicas nos sistemas de ensino que assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, 
consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade. 

  Dotar as escolas de infraestrutura com recursos humanos, materiais e 
financeiros, para desenvolver projetos na área de educação ambiental. 
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  Regularizar o fluxo escolar reduzindo significativamente, em 5 anos, as taxas 
de repetência e evasão, por meio de programas de aceleração de aprendizagem e 
de recuperação paralela ao longo do ano letivo, garantindo efetiva aprendizagem. 
  Adequar os prédios escolares existentes aos padrões nacionais de 
infraestrutura para o ensino fundamental, incluindo: 
- espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para espaço externo, 
rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento sanitário; 
- instalações sanitárias e para higiene pessoal das crianças; 
- espaços para esportes, recreação, biblioteca e serviço de merenda escolar; 
- adaptação dos prédios escolares para o atendimento dos alunos com 
necessidades especiais; 
- atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; 
- ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, conforme as 
Diretrizes Curriculares; 
- mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos; 
- informática e equipamento de multimídia para o ensino. 
  Promover a revisão e o aperfeiçoamento das propostas pedagógicas, planos 
de estudos e regimentos escolares em consonância com as Diretrizes Nacionais e 
Estaduais e a realidade especifica de cada escola, com a participação dos 
conselhos escolares, a fim de garantir a elevação progressiva do desempenho dos 
alunos nos sistemas de avaliação (SAEB-IDEB). 
  Desenvolver programa de educação sexual e a prevenção ao uso de drogas, 
como praticas educativas integradas, contínuas e permanentes. 
  Desenvolver projetos de conhecimento e valorização da cultura caiçara, 
conhecimento e valorização da cultura afro-brasileira, e outros projetos, que 
estimulem o enriquecimento sociointelectual do aluno e o respeito pelas diferentes 
culturas. 
  Incluir a música na grade curricular do ensino fundamental, com o intuito de 
fazer conhecer e valorizar a história da música de Iguape e incentivar o gosto da 
criança pela arte, e também, utilizar a música, por meio de projetos desenvolvidos 
pelos professores e coordenadores, como ferramenta de apoio pedagógico no 
ensino-aprendizagem. 
  Estudar a possibilidade de outras formas de organização e desenvolvimento 
da recuperação preventiva com vista à efetivação da aprendizagem em alunos com 
dificuldades, garantindo a qualidade da educação por inúmeras ações como 
realização de levantamentos de alunos com distorção idade/série, identificação das 
dificuldades dos mesmos, incentivando a recuperação e o aperfeiçoando o processo 
de avaliação. 
  Apoiar os professores de classes com alunos com necessidades especiais, 
mediante oferta de assessoramento e suporte pedagógico, qualificação e orientação, 
além da manutenção e ampliação do atendimento em salas de recursos 
multifuncionais e a disponibilização de professores auxiliares em turmas onde se 
fizer necessário. 
  Expandir a oferta das bibliotecas escolares com obras de literatura, textos 
científicos, obras básicas de referência e livros didático-pedagógicos de apoio ao 
professor, bem como acervo audiovisual. 
  Implantar laboratórios de informática e acesso à internet, como instrumento 
avançado de pesquisa, informação e conhecimento, bem como equipamentos 
multimídia, laboratório de ciências, bibliotecas, videotecas e quadras cobertas. 
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  Promover a participação da comunidade na gestão das escolas por meio da 
eleição e atuação dos Conselhos Escolares e das APMs. 
  Garantir alimentação escolar equilibrada com os níveis calórico-proteicos 
mínimos por faixa etária, obedecendo ao cardápio elaborado por profissional técnico 
qualificado e responsável, bem como garantir a elaboração, o planejamento e a 
execução de programas que visem ao diagnóstico precoce e prevenção da anemia, 
diabetes, colesterol, obesidade infantil, entre outros. 
  Promover o transporte escolar na zona rural, quando necessário, com a 
colaboração financeira da União e do Estado, de forma a garantir o acesso à escola 
de alunos e professores. 
  Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação 
e exercício da cidadania, estimulando a criança a participar de Grêmios Estudantis 
nas escolas. 
  Assegurar equipe diretiva especializada em educação, comprometida com 
sua formação continuada, para atendimento adequado a todas as escolas. 

 
4.3 Caracterização e Diagnóstico 
  

 
 
 
 
 
Matriculas: 

Ano letivo: 2013 

Ensino Fundamental 1º Ano 404 

Ensino Fundamental 2º Ano 343 

Ensino Fundamental 3º Ano 479 

Ensino Fundamental 4º Ano 481 

Ensino Fundamental 5º Ano 478 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 28 

TOTAL 2.213 

  

Alunos atendidos nas salas multifuncionais: 48 

 
Fonte: Departamento de Educação/GDAE (outubro de 2013). 
 

Ano letivo: 2014 

Ensino Fundamental 1º Ano 397 

Ensino Fundamental 2º Ano 417 

Ensino Fundamental 3º Ano 342 

Ensino Fundamental 4º Ano 477 

Ensino Fundamental 5º Ano 469 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 53 

TOTAL 2.155 

  

Alunos atendidos nas salas multifuncionais: 45 

 
Fonte: Departamento de Educação/GDAE (fevereiro de 2014). 
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Docentes (2013): 

 EFETIVOS CONTRATADOS Subtotal 

PEB I Fundamental 106 59 168 

PEB I EJA - 1 1 

TOTAL 164 108 277 

 
Docentes (2014): 

 EFETIVOS CONTRATADOS Subtotal 

PEB I Fundamental 100 49 149 

PEB I EJA 1 1 2 

TOTAL 154 96 250 

 
 
Rendimento Escolar do 2º ao 5º ano do EF* (2012): 

PROMOVIDOS 85,5% 

RETIDOS 13,9% 

EVADIDOS 0,6% 

TOTAL  

 *Não há retenção escolar no 1º ano 

 **Foram consideradas apenas as escolas da área urbana 
 
Rendimento Escolar do 2º ao 5º ano do EF* (2013): 

PROMOVIDOS 90,1% 

RETIDOS 8,8% 

EVADIDOS 1.1% 

TOTAL  

 *Não há retenção escolar no 1º ano 

 **Foram consideradas apenas as escolas da área urbana 
 
Material didático-pedagógico utilizado: Material do Programa Ler e Escrever, conforme parceria 
iniciada em 2010. 
 

 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 8 ANOS 

ESCOLA 
 

APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO 

5ª 6ª 7ª 8ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

ELVIRA SILVA PROFESSORA 100,0 92,9 77,3 96,3 0,0 7,1 18,2 3,7 0,0 0,0 4,5 0,0 

DINORA ROCHA PROFESSORA 0,0 0,0 92,3 78,6 0,0 0,0 7,7 16,7 0,0 0,0 0,0 4,8 

JOSE MUNIZ TEIXEIRA 0,0 0,0 90,2 96,7 0,0 0,0 9,8 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

VEIGA JUNIOR PROFESSOR 0,0 0,0 91,0 86,3 0,0 0,0 5,4 9,1 0,0 0,0 3,6 4,6 

CLODONIL CARDOSO 0,0 0,0 93,9 69,6 0,0 0,0 6,1 23,5 0,0 0,0 0,0 6,9 

SEBASTIANA MUNIZ PAIVA 0,0 0,0 94,4 84,2 0,0 0,0 5,6 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

JOFRE MANOEL PREFEITO 0,0 0,0 72,2 77,8 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 0,0 11,1 5,6 

BAIRRO PE DA SERRA 0,0 0,0 96,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 

BAIRRO JAIRE 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

ESCOLA APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO 

  6º 7º 8º 9º 6º 7º 8º 9º 6º 7º 8º 9º 

DINORA ROCHA PROFESSORA 96,8 93,5 0,0 0,0 3,2 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JOSE MUNIZ TEIXEIRA 100,0 94,7 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JOFRE MANOEL PREFEITO 78,6 95,1 100,0 80,0 10,7 2,4 0,0 6,7 10,7 2,4 0,0 13,3 

BAIRRO PE DA SERRA 94,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 

BAIRRO JAIRE 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VEIGA JUNIOR PROFESSOR 94,1 92,8 0,0 0,0 1,3 3,9 0,0 0,0 4,6 3,3 0,0 0,0 

CLODONIL CARDOSO 97,3 91,9 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 

SEBASTIANA MUNIZ PAIVA 100,0 89,5 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5 ENSINO MÉDIO 

 
 
  No que se refere ao ensino médio, a Constituição Federal (CF, 1988) 
determina: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e médio.  

 

 A LDB (1996) dispõe que: 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. 
 
Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I 
deste Capítulo e as seguintes diretrizes: 
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; 
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 
iniciativa dos estudantes; 
III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 
obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em 
caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 
IV (...) 
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 
necessários ao exercício da cidadania. 
§ 2º O ensino médio, atendida, poderá prepará-lo para o exercício de 
profissões técnicas. 
§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão 
ao prosseguimento de estudos. 
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5.1 Diretrizes 
 
 A Resolução CNE/CEB nº 2/2012 instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio e define que: 

Art. 1º A presente Resolução define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio, a serem observadas na organização 
curricular pelos sistemas de ensino e suas unidades escolares. 
Parágrafo único Estas Diretrizes aplicam-se a todas as formas e 
modalidades de Ensino Médio, complementadas, quando necessário, 
por Diretrizes próprias. 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos, 
definidos pelo Conselho Nacional de Educação, para orientar as 
políticas públicas educacionais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na elaboração, planejamento, 
implementação e avaliação das propostas curriculares das unidades 
escolares públicas e particulares que oferecem o Ensino Médio. 
Art. 3º O Ensino Médio é um direito social de cada pessoa, e dever do 
Estado na sua oferta pública e gratuita a todos. 
Art. 4º As unidades escolares que ministram esta etapa da Educação 
Básica devem estruturar seus projetos político-pedagógicos 
considerando as finalidades previstas na Lei nº9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional): 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática. 
Art. 5º O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e 
organização, baseia-se em: 
I - formação integral do estudante; 
II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, 
respectivamente; 
III - educação em direitos humanos como princípio nacional 
norteador; 
IV - sustentabilidade ambiental como meta universal; 
V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-
se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo 
educativo, bem como entre teoria e prática no processo de ensino-
aprendizagem; 
VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, 
técnico-profissionais realizada na perspectiva da interdisciplinaridade 
e da contextualização; 
VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade 
concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de 
produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles 
subjacentes; 
VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da 
ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do 
desenvolvimento curricular. 
§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de 
transformação da natureza, como realização inerente ao ser humano 
e como mediação no processo de produção da sua existência. 
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§ 2º A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos 
sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na 
busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. 
§ 3º A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em 
força produtiva ou mediação do conhecimento científico e a produção, 
marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a 
ser produzida. 
§ 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de 
expressões materiais, símbolos, representações e significados que 
correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as 
normas de conduta de uma sociedade. 
Art. 6º O currículo é conceituado como a proposta de ação educativa 
constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela 
sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram 
em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas 
pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos 
estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas 
identidades e condições cognitivas e sócio-afetivas. 
Art. 7º A organização curricular do Ensino Médio tem uma base 
nacional comum e uma parte diversificada que não devem constituir 
blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a garantir tanto 
conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, 
quanto uma formação que considere a diversidade e as 
características locais e especificidades regionais. 
Art. 8º O currículo é organizado em áreas de conhecimento, a saber: 
I - Linguagens; 
II - Matemática; 
III - Ciências da Natureza; 
IV – Ciências Humanas. 
 

 O ensino médio deverá enfrentar o desafio entre orientações 
profissionalizantes ou acadêmicas, entre objetivos humanistas ou econômicos, com 
oferta de escola média de qualidade a toda a demanda. 

As metas de expansão da oferta e de melhoria da qualidade do ensino médio 
devem estar associadas, de forma clara, a diretrizes que levem à correção do fluxo 
de alunos na escola básica com índices de distorção idade/série inaceitáveis. 

Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade. A reavaliação 
e o desenvolvimento do currículo do ensino médio deverão permitir a aquisição de 
competências relacionadas ao pleno exercício da cidadania e da inserção produtiva: 
- a autoaprendizagem (capacidade de aprender a aprender por toda a vida); 
- percepção da dinâmica social e capacidade para nela intervir; 
- compreensão dos processos produtivos; 
- capacidade de observar, interpretar e tomar decisões; 
- domínio de aptidões básicas de linguagens, comunicação, abstração; 
- habilidades para incorporar valores éticos de solidariedade, cooperação e respeito 
às individualidades. 

O estabelecimento de um sistema de avaliação é essencial para o 
acompanhamento dos resultados do ensino médio e correção de seus equívocos. O 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) e os sistemas estatísticos já disponíveis, constituem importantes 
mecanismos para promover a eficiência e a igualdade do ensino médio. 

As metas do PNE (2011) devem associar-se às de formação, capacitação e 
valorização do magistério. Estas diretrizes apontam para a criação de incentivos e a 
retirada de todo obstáculo para que os jovens permaneçam no sistema escolar e, 
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aos 17 ou 18 anos de idade, estejam concluindo a educação básica com uma sólida 
formação geral. 
 
5.2 Objetivos e metas 
 

Formular e implementar, progressivamente, uma política de gestão da 
infraestrutura física na educação básica pública, que assegure: 
- necessidades de infraestrutura identificada ao longo do processo de 
reordenamento da rede física atual; 
- no prazo de dois anos, a contar da vigência deste PME, o atendimento da 
totalidade dos egressos do ensino fundamental e a inclusão dos alunos com 
defasagem de idade e dos que possuem necessidades especiais de aprendizagem; 
- o oferecimento de vagas, no prazo deste plano, para demanda de ensino médio, 
em decorrência da universalização e regularização do fluxo de alunos no ensino 
fundamental; 
- implantar e consolidar, no prazo de cinco anos, a nova concepção curricular 
elaborada pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho Estadual de Educação; 
- melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino médio, de forma a atingir níveis 
satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) e pelos sistemas de avaliação que venham a ser implantados no Estado; 
- reduzir a repetência e a evasão, de forma a diminuir para quatro anos o tempo 
médio para conclusão deste nível; 
- elaborar, anualmente, de acordo com padrões mínimos nacionais a revisão dos 
Planos de Estudo e de infraestrutura para o ensino médio, compatíveis com a 
realidade do Município, incluindo: espaço, iluminação, ventilação e insolação dos 
prédios escolares; instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene 
em todos os edifícios escolares; espaço para esporte e recreação; espaço para a 
biblioteca; adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos com 
necessidades especiais; instalação para laboratórios de ciências; telefone e 
reprodutor de texto; 
- não autorizar o funcionamento de novas escolas fora dos padrões mencionados no 
item anterior; 
- adaptar, em 5 (cinco) anos, as escolas existentes, de forma a atender aos padrões 
mínimos estabelecidos. 
- assegurar com a participação do Estado e da União que, em cinco anos, todas as 
escolas estejam equipadas, pelo menos, com biblioteca, telefone e reprodutor de 
textos e que a parte física atenda às necessidades e ofereça: informática e 
equipamento multimídia para o ensino, atualização e ampliação do acervo das 
bibliotecas incluindo material bibliográfico de apoio ao professor e aos alunos, 
equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula; 
- adotar medidas para a universalização progressiva das redes de comunicação, 
para melhoria do ensino e da aprendizagem; 
- criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar a participação 
da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das condições de funcionamento 
das escolas; 
- assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz respeito ao projeto 
pedagógico como em termos de gerência de recursos mínimos para a manutenção 
do cotidiano escolar; 
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- adotar medidas para ampliar a oferta diurna e manter a oferta noturna, suficiente 
para garantir o atendimento dos alunos que trabalham; 
- proceder, em 2 (dois) anos, a uma revisão da organização didático-pedagógica e 
administrativa do ensino noturno, de forma a adequá-lo às necessidades do aluno 
trabalhador, sem prejuízo da qualidade do ensino. 
 
 

ENSINO MÉDIO 

ESCOLA APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO 

  1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

JOFRE MANOEL PREFEITO 81,0 90,9 90,7 9,5 6,8 4,7 9,5 2,3 4,7 

ELVIRA SILVA PROFESSORA 82,1 94,1 93,8 17,9 5,9 6,3 0,0 0,0 0,0 

JEREMIAS JUNIOR CORONEL 64,7 70,4 83,0 17,0 8,9 6,4 18,3 20,7 10,6 

CLODONIL CARDOSO 67,8 80,8 90,6 23,1 12,5 4,2 9,1 6,7 5,2 

SEBASTIANA MUNIZ PAIVA 90,5 95,0 100,0 9,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
 

No tocante à Educação de Jovens e Adultos (EJA), a CF (1988) estabelece 
que: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 
1996). 

 

 A LDB (1996) especifica que: 
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. 
§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 
que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando 
ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 
quinze anos; 
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 
dezoito anos. 
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 
meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 
6.1 Diretrizes 
 

Não basta ensinar a ler e escrever; a educação de jovens e adultos deve 
compreender, no mínimo, a oferta de uma formação equivalente aos 9 (nove) anos 
do ensino fundamental, gratuitamente, a todos os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria (CF, art. 208, § 1º). 

Universidades, igrejas, sindicatos, entidades estudantis, empresas, 
associações de bairros, meios de comunicação de massa e organizações não 
governamentais devem ser agentes de mobilização. 

Responsabilidade compartilhada entre União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e sociedade organizada. 

A LDB (1996) reconhece a importância da EJA e determina que seja feita uma 
proposta curricular consistente e eficiente para a mesma. 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, tecnologias e conhecimentos 
novos, exigem uma educação que valorize os saberes dos alunos. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
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6.2 Objetivos e metas 
 

Estabelecer, a partir da aprovação do PME, programas visando à 
alfabetização de jovens e adultos, em 5 (cinco anos) e, até o final da década, 
diminuir significativamente o analfabetismo. 

Assegurar, na rede municipal, a oferta de educação de jovens e adultos 
equivalente aos 5 (cinco)anos iniciais do ensino fundamental para população de 15 
anos e mais que não tenha atingido este nível de escolaridade.  

Assegurar, a oferta de cursos equivalentes aos quatro anos finais do ensino 
fundamental para toda a população de 15 anos e mais que concluiu os 5 (cinco) 
anos iniciais. 

Localizar a população analfabeta do município por bairro/distrito e/ou locais 
de trabalho visando programar a oferta de educação de jovens e adultos para essa 
população. 

Articular com o Ministério da Educação a garantia de material didático-
pedagógico, adequado à clientela, para os cursos em nível de ensino fundamental 
para jovens e adultos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Construir e/ou aperfeiçoar a proposta pedagógica, planos de estudos e 
regimentos escolares para a educação de jovens e adultos, de acordo com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais, respeitando-se as especificidades da 
clientela e possibilitando o prosseguimento nos estudos. 
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7 EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
 

A respeito da educação especial, a Constituição Federal (CF, 1988) 
estabelece: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 
 

Em conformidade com a LDB (1996): 
Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, 
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil. 
Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação:  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender as suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins 
lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 
especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
Parágrafo único.  O poder público adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Segundo o Censo IBGE 2010, 45 milhões de brasileiros informaram ter algum 
tipo de deficiência, o que corresponde a quase 24% da população. É importante 
frisar que o Censo IBGE 2010 foi feito por amostragem e não por um número real; 
mesmo assim, a população com necessidades especiais é muito grande, o que 
significa que é preciso intensificar os processos que visam à acessibilidade e à 
dignidade dessas pessoas. 

A diretriz atual é a plena integração dessas pessoas em todas as áreas da 
sociedade. Há, portanto, de duas questões: o direito à educação, comum a todas as 
pessoas, e o direito de receber essa educação sempre que possível junto com as 
demais pessoas nas escolas regulares. 

De acordo com o PNE (2001), todos os professores deveriam ter 
conhecimento da educação de alunos com necessidades especiais. 

São situações possíveis: a participação na classe regular, sala de recursos 
multifuncionais.  

Tendências recentes: 
- inclusão e integração do aluno com necessidades especiais no sistema regular de 
ensino; 
- ampliação do regulamento das escolas especiais; 
- melhoria da formação dos professores; 
- expansão da oferta de cursos de formação/especialização pelas universidades e 
escolas normais. 

No Município de Iguape, o atendimento educacional aos alunos com 
necessidades especiais é feito pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) e pela rede pública.  

Na rede pública municipal, os alunos são matriculados no ensino regular e, a 
partir de 2013, também recebem atendimento especializado nas salas de recursos 
multifuncionais, com professor especialista (habilitado para atuação na educação 
especial e com perfil profissional adequado), tendo como pressuposto que o 
Ministério da Educação disponibilizou e determinou o funcionamento das AEEs 
(Atendimento a Educação Especial). Ainda em 2013, o Departamento Municipal de 
Educação designou uma coordenadora pedagógica para atuar na educação 
especial, oferecendo suporte e orientação aos professores da área, acompanhando-
os em cursos e encontros de formação e supervisionando o trabalho realizado com 
os alunos na rede escolar. 

As unidades escolares, municipais e estaduais, não são adaptadas 
fisicamente para acolher os alunos com necessidades especiais. Faltam rampas de 
acesso, banheiros adaptados, acessibilidade nas áreas de lazer, quadras, 
bibliotecas, laboratórios e salas de vídeos. 
 A atribuição de aulas para atuar na educação especial é feita considerando 
obrigatoriamente que os educadores especialistas sejam habilitados para esse fim e 
possuam perfil profissional adequado. Apesar disso, os demais trabalhadores que 
atuam nas unidades escolares da rede municipal não possuem nenhuma formação 
para lidar ou atender alunos com necessidades especiais.  
 
7.1 Diretrizes 
 
A educação especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser 
promovida sistematicamente nos diferentes níveis de ensino, com a garantia de 
vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência dos alunos. 
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Várias são as fórmulas, os recursos e as respostas que refletem maneiras de 
enfrentar a diversidade na educação. As ações educativas não podem apoiar-se na 
homogeneidade de formas de trabalho, precisa ser uma educação interessante e 
desafiadora com flexibilidade para atender as múltiplas situações. 

A articulação e cooperação entre os setores de educação, saúde e 
assistência social é fundamental e potencializa a ação de cada um deles. 

As adequações curriculares são medidas pedagógicas adotadas no nível da 
proposta pedagógica da escola e da sala de aula, em relação aos objetivos, aos 
conteúdos, à metodologia, à temporalidade e à avaliação. 

A formação de recursos humanos com capacidade de oferecer o atendimento 
aos educandos com necessidades especiais na educação infantil, no ensino 
fundamental, EJA e ensino médio é uma prioridade para o Plano Municipal de 
Educação. Não há como ter uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e 
aprendizagem dos educandos especiais sem que seus professores, demais 
técnicos, pessoal administrativo e trabalhadores de apoio escolar sejam preparados 
para atendê-los adequadamente com disponibilidade de material pedagógico 
especializado. 
 
7.2 Objetivos e Metas 
 

Organizar no Município, em parceria com as áreas de saúde e assistência 
social, programas destinados a ampliar a oferta da estimulação precoce (interação 
educacional adequada) para crianças com necessidades educacionais especiais, em 
instituições especializadas ou regulares de educação infantil, especialmente, 
creches. 

Generalizar, em 10 (dez) anos, o atendimento dos alunos com necessidades 
especiais na educação infantil e no ensino fundamental, inclusive, por meio de 
consórcios entre Municípios, quando necessário, promovendo, nestes casos, o 
transporte escolar. 

Em coerência com as metas da educação infantil e do ensino fundamental: 
- estabelecer, no primeiro ano de vigência deste plano, os padrões mínimos de 
infraestrutura das escolas para o recebimento de alunos especiais; 
- a partir da vigência dos novos padrões, somente autorizar a construção de prédios 
escolares, públicos ou privados, em conformidade aos já definidos requisitos de 
infraestrutura para atendimento dos alunos especiais; 
- adaptar, em cinco anos, os prédios escolares existentes, segundo aqueles 
padrões. 

Propor às agências formadoras dos profissionais a educação para incluir no 
currículo de formação de professores, conteúdos e disciplinas específicas para a 
capacitação ao atendimento dos alunos especiais. 

Garantir a generalização, em 5 (cinco) anos, da aplicação de testes e 
acuidade visual e auditiva em todas as instituições de educação infantil e ensino 
fundamental, em parceria com a área da saúde, de forma a detectar problemas e 
oferecer apoio adequado às crianças especiais. 
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8 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

 
A LDB (1996) estabelece que: 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 
que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em 
cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 
2009) 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, 
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de 
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei 
nº 12.014, de 2009) 
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio na modalidade normal.  (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 
(Regulamento) 
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes 
para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 
fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 
III - programas de educação continuada para os profissionais de 
educação dos diversos níveis. 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. 
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, 
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á 
em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 
mestrado e doutorado. 
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com 
curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título 
acadêmico. 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 
§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3276.htm
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das normas de cada sistema de ensino.(Renumerado pela Lei nº 
11.301, de 2006) 
§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério 
as exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006). 

 

Um dos objetivos centrais do Plano Nacional de Educação (PNE, 2001) é a 
melhoria da qualidade de ensino e somente poderá ser alcançada se for promovida, 
ao mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, serão inócuas quaisquer 
esforços para alcançaras metas estabelecidas em cada um dos níveis e 
modalidades de ensino. Essa valorização só pode ser obtida por meio de uma 
política global de magistério, implicando: 
- a formação profissional inicial; 
- a formação continuada; 
- as condições de trabalho, salário e carreira. 
 
8.1 Diretrizes 
 

A valorização do magistério implica: 
- uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do 
educador enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de 
trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a 
aprendizagem; 
- sistema de educação continuada que permite ao professor um crescimento 
constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da 
perspectiva de um novo humanismo; 
- jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada 
em um único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as 
atividades complementares ao trabalho em sala de aula; 
- compromisso social e político do magistério. 

Investir nos profissionais da educação pelo avanço nos programas de 
formação e de qualificação dos professores, com oferta de cursos para o 
aperfeiçoamento de todos os profissionais do magistério, deve ser compromisso das 
instituições de educação superior e dos sistemas de ensino. 

Além de ampla formação básica e continuada e remuneração condigna, o 
envolvimento, a participação e o compromisso social dos profissionais da educação 
desdobrar-se-á em proposta pedagógica que se constrói a cada dia na dinâmica do 
cotidiano escolar, na interação entre os sujeitos, em um processo contínuo e 
permanente de ação/reflexão/ação. 
 
8.2 Objetivos e metas 
 

Promover a revisão do plano de carreira para o magistério municipal, para 
que fique plenamente de acordo com as determinações da LDB (1996) e do Fundeb, 
Lei 11.738/2008 e Lei 12.014/2009.  

Assegurar os níveis de remuneração, respeitando o piso salarial federal, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
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assegurando a avaliação por via acadêmica e a avaliação profissional (tempo de 
serviço), com avaliação de desempenho. 

Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral, 
quando conveniente, cumprida, se possível, em um único estabelecimento. Destinar 
entre 20 e 25% da carga horária dos professores para a preparação de aulas, 
avaliações, reuniões pedagógicas, participação comunitária e colaboração com a 
administração escolar, fazendo as adequações necessárias em conformidade com 
as normas da Lei 11.738/2008. 

A partir da entrada em vigor deste PME, somente admitir professores e 
demais profissionais de educação que possuam as qualificações mínimas exigidas 
no art. 62 da LDB (1996). 

Articular com as universidades e demais instituições formadoras para oferecer 
cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento de professores, próximos aos 
locais de desempenho, no mesmo padrão dos cursos oferecidos na sede das 
instituições, de modo a atender à demanda local e regional por profissionais do 
magistério graduados em nível superior e atualizados em metodologias de 
aprendizagem. 

Institucionalizar o sistema de avaliação do desempenho dos docentes e dos 
demais profissionais da educação, integrado à avaliação das escolas. 
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9 FINANCIAMENTO E GESTÃO 
 
 

As diretrizes para financiamento da educação encontram-se na Constituição 
Federal (CF, 1988), que determina: 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados 
aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo 
previsto neste artigo, receitado governo que a transferir. 
§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no “caput” deste artigo, 
serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e 
municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213. 
§ 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do 
Plano Nacional de Educação. 
§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à 
saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e outros recursos 
orçamentários. 
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de 
financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida 
pelas empresas na formada lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição 
social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao 
número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas 
redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006). 
 

A LDB (1996) estabelece: 
Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários 
de: 
I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 
II - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 
III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 
IV - receita de incentivos fiscais; 
V - outros recursos previstos em lei. 
Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, 
ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, das 
receitas resultantes de impostos, compreendidas as transferências 
constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos 
respectivos Municípios, não será considerada, para efeito do cálculo 
previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 
§ 2º Serão consideradas excluídas das receitas de impostos 
mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação 
de receita orçamentária de impostos. 
§ 3º Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos 
estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do 
orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a 
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abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de 
arrecadação. 
§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as 
efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos 
percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada 
trimestre do exercício financeiro. 
§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá 
imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os 
seguintes prazos: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até 
o vigésimo dia; 
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada 
mês, até o trigésimo dia; 
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada 
mês, até o décimo dia do mês subsequente. 
§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária 
e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. 
Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do 
ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 
compreendendo as que se destinam a: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações 
e equipamentos necessários ao ensino; 
III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando 
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do 
ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e 
privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a 
atender ao disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de 
programas de transporte escolar. 
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento 
do ensino aquelas realizadas com: 
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, 
quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, 
precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua 
expansão; 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial, desportivo ou cultural; 
III - formação de quadros especiais para a administração pública, 
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de 
assistência social; 
V - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta 
ou indiretamente a rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando 
em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento 
do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder 
Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 165 
da Constituição Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A73


54 
 

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na 
prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto 
no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. 
Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades 
educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do 
custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. 
Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será 
calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano 
subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos 
e as diversas modalidades de ensino. 
Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será 
exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de 
acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. 
§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de 
domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida 
do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do 
Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. 
§ 2º A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela 
razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, 
relativo ao padrão mínimo de qualidade. 
§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, a União 
poderá fazer a transferência direta de recursos a cada 
estabelecimento de ensino, considerando o número de alunos que 
efetivamente frequentam a escola. 
§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em 
favor do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios se estes 
oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, 
conforme inciso VI do art. 10 e inciso V do art. 11 desta Lei, em 
número inferior à sua capacidade de atendimento. 
Art. 76. A ação supletiva e redistributiva previstas no artigo anterior 
ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras 
prescrições legais. 
Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas que: 
I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio 
sob nenhuma forma ou pretexto; 
II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no 
caso de encerramento de suas atividades; 
IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 
§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a 
bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os 
que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de 
vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, 
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na 
expansão da sua rede local. 
§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão 
receber apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas 
de estudo. 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60
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A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação e amplia a participação dos Estados e dos Municípios na 
contribuição ao Fundo, em relação à Lei do FUNDEF e amplia a abrangência no 
atendimento à Educação Básica, incluindo a educação infantil e o ensino médio, em 
suas modalidades.  

A manutenção das escolas caracteriza as despesas fixas ou despesas 
correntes (contratação e remuneração de profissionais da educação, limitando a 
aplicação máxima de 54% da receita municipal em folha de pagamento, conforme a 
Lei de Responsabilidade Fiscal) e despesas com energia, água, telefone etc. 

As despesas de capital constituem-se nos investimentos em equipamentos e 
obras. É necessária a verificação periódica da eficácia das políticas educacionais 
com o intuito de redirecioná-las, quando necessário. Essa verificação ocorre com o 
acompanhamento, coleta e análise de dados sobre o desenvolvimento do 
ensino/educação, bem como a avaliação, interna e externa, do desempenho dos 
alunos. 

A gestão das escolas com a efetiva participação da comunidade escolar nas 
decisões e na elaboração das metas educacionais democratiza o processo. 
 
9.1 Objetivos e metas 
 

Manter a transparência na aplicação dos recursos, mediante a 
disponibilização dos dados e informações para todo cidadão interessado, através de 
publicações oficiais. 

Garantir o regular funcionamento dos conselhos relacionados à educação. 
Planejar e realizar, em regime de colaboração entre as redes municipal, 

estadual, a formação continuada dos profissionais da educação. 
Assegurar a capacitação dos trabalhadores da educação: pessoal 

administrativo e de apoio do Departamento de Educação, agentes administrativos 
em atuação na secretaria escolar, monitores, auxiliares de serviços gerais, 
merendeiros, motoristas, nutricionistas, padeiros etc. 

Adequar os prédios públicos e/ou comunitários, ociosos para atividades de 
enriquecimento curricular, oficinas, esportes e lazer aos alunos, em turno oposto ao 
horário escolar regular. 

Aperfeiçoar a avaliação educacional, em todos os níveis e modalidades, 
redefinindo habilidades, valores, atitudes, conhecimento e competências em 
colaboração com as três redes de ensino e, implantar a avaliação interna. 

Promover a participação da comunidade escolar no processo de gestão, a fim 
de torná-la mais democrática e transparente. 
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10  ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
 
 

O detalhamento das ações propostas nos diversos programas - educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação 
especial, profissionais da educação e financiamento e gestão - com definição de 
metas anuais, como clientela a ser atingida, escolas, período de execução, recursos 
humanos, materiais e financeiros necessários, será possível, a partir da elaboração 
compartilhada da proposta orçamentária anual, ao longo do período de execução do 
Plano Municipal de Educação. 

 Acompanhamento: consiste em verificar o andamento da execução física e 
financeira dos projetos e atividades em termos de resultados, tempo e custos 
previstos. 

 Controle: consiste em verificar o grau de correspondência entre a 
programação e a execução para propor e exercer ações corretivas sobre os 
desvios constatados ou proceder a ajustamentos, quando necessários. 

 Avaliação: consiste em mensurar os resultados das ações desencadeadas, 
segundo critérios e padrões de quantidade e qualidade preestabelecidos, 
principalmente nos objetivos e metas. 

 Implementação: reforço com mais recursos nas ações -projetos e atividades -
que demonstraram resultados positivos ou satisfatórios na redução dos 
desequilíbrios, insuficiências, lacunas ou desvios; adoção de medidas 
corretivas em outras ações, quando necessário. 
A sistematização do processo de acompanhamento, controle e avaliação, 

buscando obter dados e informações objetivas, claras e seguras, é necessária para 
a realimentação do processo de planejamento e implementação de ações 
alternativas adequando e/ou redirecionando metas para a consecução da proposta 
política pedagógica consolidando o acesso, regresso, permanência com sucesso de 
todas as crianças, jovens e adultos, ainda não suficientemente escolarizados, em 
escola de qualidade. 

Os relatórios parciais de projetos, atividades ou programas, bem como os 
relatórios anuais globais, consolidarão a síntese dos resultados e fundamentarão a 
elaboração de novos planos e/ou projetos. 

A participação, o compromisso e a esperança no resgate da qualidade do 
ensino público se consolidarão a cada ano, com o aumento de investimentos, 
melhorias salariais, mas também, com um melhor desempenho em parcerias 
professor/aluno, escola/comunidade, na construção de um mundo um pouco mais 
humano, reconhecendo em cada pessoa, o principal agente de sua própria história. 

Periodicamente, podem e devem ser usados instrumentos objetivos escritos 
para avaliar planos e/ou programas educacionais, envolvendo diferentes segmentos 
sociais, especialmente os mais comprometidos com o processo educacional. 

Esta análise conjunta reorientará decisões técnico-pedagógicas e 
administrativas, fortalecendo o processo de planejamento participativo e 
enriquecendo a administração e a educação municipal, como um todo. 

É necessário articular e comprometer, na avaliação contínua e sistemática, a 
sociedade civil, organizada através de Conselhos ou entidades, interessadas e 
responsáveis pelos direitos da criança e do adolescente no Município. 

O resultado desta reflexão sobre as ações em desenvolvimento deverá 
intervir no processo de gestão da educação no Município, para que a implementação 
seja adequada às reais e sempre atualizadas necessidades e possibilidades 
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existentes a cada ano, concretizando passo a passo o ideal planejado, em 
consonância com as demais determinações legais vigentes. 
 
 
Iguape, 18 de julho de 2014. 
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DE ALUNOS EM DISTORÇÃO DE IDADE/SÉRIE POR ESCOLA 

 

ESCOLA Nº DE ALUNOS 

CRECHE ANTONIA DE LIMA VITÓRIO * 

CRECHE MARIA LOURENÇO DA SILVA * 

CRECHE JOANA DE OLIVEIRA LISBOA * 

EMEI PROFª. JOCY RITA CARDOSO ROCHA * 

EMEIF PROFª. AMÂNCIA ALVES MUNIZ * 

EMEIF PROFª. DINORÁ ROCHA 11 

EMEIF PROF. HAROLDO RIBEIRO DA SILVA (ENGENHOS) 04 

EMEIF PROFª. ABIGAIL FORTES MARTINS 04 

EMEIF ICAPARA * 

EMEIF PROF. TADASHI NAMBA 12 

EMEIF BAIRRO BARRA DAS AREIAS 04 

EMEIF PROFª. MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO (RETIRO) * 

EMEIF BAIRRO FURADO * 

EMEIF PROF. JOSÉ LUIZ DE AGUIAR * 

EMEIF PROF. IRANILTON SILVA DE ANDRADE (MORRO SECO) * 

EMEIF BAIRRO JAIRÊ 01 

EMEIF BAIRRO MOMUNA * 

EMEIF BAIRRO CAVALCANTI * 

EMEIF BAIRRO PÉ DA SERRA 02 

EMEIF BAIRRO NOVO DIVISOR * 

EMEF PROFª. CÉLIA JOSÉ DE CAMARGO CASTRO * 

EMEF PROF. BENEDITO ROSA CARNEIRO * 

EMEIF PROF. ANTÔNIO TADEU PEREIRA CUNHA (ILHA GRANDE) * 

EMEIF PROFª. NEIDE FERNANDES FRANCO (SABAÚNA) * 

EMEF VAZ CAMINHA 07 

EMEF PROFª. ZELY ALVES FORTES 55 

TOTAL 100 
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ANEXO II 

 

ALUNOS QUE FREQUENTAM AS SALAS DE ATEDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

(AEE) 

ESCOLA Nº DE ALUNOS 

CRECHE ANTONIA DE LIMA VITÓRIO 01 

CRECHE MARIA LOURENÇO DA SILVA 01 

CRECHE JOANA DE OLIVEIRA LISBOA * 

EMEI PROFª. JOCY RITA CARDOSO ROCHA * 

EMEIF PROFª. AMÂNCIA ALVES MUNIZ 04 

EMEIF PROFª. DINORÁ ROCHA * 

EMEIF PROF. HAROLDO RIBEIRO DA SILVA ( BAIRRO ENGENHOS) * 

EMEIF PROFª. ABIGAIL FORTES MARTINS * 

EMEIF ICAPARA * 

EMEIF PROF. TADASHI NAMBA 02 

EMEIF BAIRRO BARRA DAS AREIAS * 

EMEIF PROFª. MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO ( BAIRRO RETIRO) * 

EMEIF BAIRRO FURADO * 

EMEIF PROF. JOSÉ LUIZ DE AGUIAR * 

EMEIF PROF. IRANILTON SILVA DE ANDRADE ( BAIRRO MORRO SECO) * 

EMEIF BAIRRO JAIRÊ * 

EMEIF BAIRRO MOMUNA * 

EMEIF BAIRRO CAVALCANTI * 

EMEIF BAIRRO PÉ DA SERRA 03 

EMEIF BAIRRO NOVO DIVISOR * 

EMEF PROFª. CÉLIA JOSÉ DE CAMARGO CASTRO * 

EMEF PROF. BENEDITO ROSA CARNEIRO 01 

EMEIF PROF. ANTÔNIO TADEU PEREIRA CUNHA (BAIRRO ILHA GRANDE) * 

EMEIF PROFª. NEIDE FERNANDES FRANCO ( BAIRRO SABAÚNA) * 

EMEF VAZ CAMINHA 08 

EMEF PROFª. ZELY ALVES FORTES 06 

TOTAL 26 
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ANEXO III 

 

PLANO DE AÇÕES 

 

2013 

 Resgate de senhas para desenvolver trabalhos educacionais; 

 SIMEC: Programa do Governo Federal; 

 PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; 

 Pagamento de bolsa alfabetização; 

 Aquisição de material pedagógico do Sistema Opet para a Educação Infantil; 

 Formação bimestral para os professores, gestores, pais e monitores do Sistema Opet; 

 Adesão do Programa Creche/ Escola (Estado e Município); 

 Adesão do Programa Melhoria da Educação no Município (CODIVAR); 

 Programa Banco Itaú Social; 

 Formação para elaboração do texto PME pela CODIVAR; 

 Articulação dos Conselhos: FUNDEB (encontrava-se desatualizado desde 2009), CAE 

(Conselho de Alimentação Escolar); 

 Acesso à senha do CACS para atualização do FUNDEB no sistema; 

 Funcionamento das salas multifuncionais AEE ( Atendimento Educacional Especializado). 

 

 

2014 

 Estruturação do Departamento Municipal de Educação ( Anexo VII ); 

 Correção da Distorção de Idade/Série dos alunos da rede municipal de ensino; 

 Criação das salas de PIC ( Projeto Intensivo no Ciclo   ) e RI ( Recuperação Intensiva ); 

 Implantação de Professor Auxiliar atendendo a Legislação para Educação Especial; 

 Reforma das Unidades Escolares, proporcionando o ambiente adequado de trabalho e 

aprendizagem; 

 Construção de refeitório da EMEIF Prof. Benedito Rosa Carneiro (2014/2015); 

 Construção de quadra e alteração na estrutura do prédio na EMEF Prof.ª Amância Alves 

Muniz (2014/2015); 

 Reforma no prédio do Projeto Fazendo Acontecer (2014/2015); 

 Reforma da Creche Joana de Oliveira Lisboa; 

 Reforma da Creche Antonia de Lima Vitório; 

 Reforma da EMEF Profª Zely Alves Fortes 
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2015 

 Reforma da EMEIF Bairro Jairê; 

 Construção da Escola Bairro Porto do Ribeira; 

 Construção da Escola Bairro Icapara; 

 Implantação de escola de tempo integral na sede do Projeto Fazendo Acontecer; 

 Reforma da EMEF Vaz Caminha; 

 Reforma da EMEI Jocy Rita Cardoso Rocha; 

 Construção da Creche Bairro Rocio (02 unidades) 2015/2016 – Parceria Estado/ Município; 

 Construção da Creche Bairro Rocio (01 unidade) 2015/2016 –Pró Infância (FNDE); 

 Construção da Creche Bairro Primavera (01 unidade) 2015/2016 – Parceria Estado/Município 

(FDE); 

 Construção da Creche Bairro Canto do Morro (01 unidade) 2015/2016 – Parceria Estado/ 

Município (FDE); 
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ANEXO IV 
 

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS (2014-2016) 
 

 Formação de professores, gestores e funcionários; 

 Aulas de reforço para atender os alunos do 4º e 5º ano com professores na área específica; 

 Contratação de profissionais para atender os alunos que frequentam as salas de AEE 
(fonoaudiólogo, psicólogo e parceria com o Departamento de saúde e promoção Social); 

 Valorização profissional no quadro do magistério de acordo com o artigo da LDB; 

 Valorização dos profissionais da educação através dos sistemas de ensino; 

 Formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa, do educador, enquanto 
cidadão profissional, objeto de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que 
promovam a aprendizagem; 

 Sistema de Educação Continuada que permite ao professor um crescimento constante de seu 
domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e de perspectiva de novo 
humanismo; 

 Jornada de trabalho que atenda as necessidades dos alunos; 

 Compromisso social e político do magistério; 

 Investimento nos profissionais da educação pelo avanço nos programas de formação e 
qualificação dos professores com ofertas de cursos para o aperfeiçoamento de todos os 
profissionais do magistério; 

 Participação e compromisso social dos profissionais da educação, com proposta pedagógica 
que se constrói a cada dia na dinâmica do cotidiano escolar, na interação entre os sujeitos, 
em um processo contínuo e permanente de ação e resignação da prática; 

  
OBJETIVOS E METAS (2014-2016) 
 

 Revisão dos direitos e deveres dos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino 
de acordo com a determinação da LDB (1996) e do FUNDEB, Lei   e Lei 12.014/2009; 

 Assegurar os níveis de remuneração respeitando o piso salarial federal de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, assegurando a evolução 
funcional acadêmica, tempo de serviço e avaliação de desempenho; 

 Institucionalização do Sistema de Avaliação do desempenho dos docentes e dos demais 
profissionais da educação integrando a avaliação externa; 
 

FINANCIAMENTO E GESTÃO (2014-2016) 
 

 Manter a transparência na utilização dos recursos mediante a disponibilização dos dados e 
informações para todo cidadão interessado; 

 Garantir o regular funcionamento dos Conselhos relacionados á Educação; 

 Organizar e realizar, em regime de colaboração entre a Rede Municipal e estadual de Ensino 
a formação continuada dos profissionais da educação; 

 Assegurar a capacidade dos trabalhadores da Educação e Departamento de Educação: 
agente administrativo, merendeiras, motoristas, nutricionistas, padeiros, monitores de alunos, 
etc; 

 Adequar os prédios ociosos para atividades de enriquecimento curricular, oficinas, esportes e 
lazer dos alunos, em turno oposto ao horário escolar regular; 

 Aperfeiçoar a avaliação educacional, em todos os níveis e modalidades, redefinindo 
habilidades, valores, atitudes, conhecimento e competências em colaboração com a Rede 
Estadual; 

 Promover a participação da comunidade escolar no processo de gestão a fim de torná-la mais 
democrática e transparente; 

 Acompanhamento e controle de avaliação; 
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ANEXO V 
 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 
 
 

         ENSINO INFANTIL 
 

 
 
 
 
ENSINO INFANTIL - CRECHE 
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ENSINO FUNDAMENTAL 
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  ANEXO VI  
 
 

 PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA)  
 

GOVERNO FEDERAL 
 
 O PNAIC é um programa integrado cujo objetivo é a alfabetização em Língua 
Portuguesa e Matemática, até o 3º ano do Ensino Fundamental, de todas as crianças das escolas 
municipais e estaduais, urbanas e rurais, brasileiras. Caracteriza-se, sobretudo: 
Pela integração e estruturação, a partir da Formação Continuada de Professores Alfabetizadores, de 
diversas ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas do MEC que contribuem para a 
alfabetização; 
Pelo acompanhamento da gestão do programa entre Governo Federal, estados e municípios; 
Pela orientação de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a serem aferidos pelas 
avaliações anuais.  
  

 PROGRAMA LER E ESCREVER  
 
GOVERNO ESTADUAL 
 
 Mais do que um programa de formação, o Ler e Escrever é um conjunto de ações 
articuladas que inclui formação, acompanhamento, elaboração e distribuição de materiais 
pedagógicos e outros subsídios, constituindo-se como uma Política para o Ciclo I, que busca a 
melhoria do ensino em toda a rede estadual. 
 Sua meta é ver plenamente alfabetizadas todas as crianças com até oito anos de 
idade (2ªsérie/3ºano) e consequentemente garantir, após a aquisição da escrita alfabética, as 
competências necessárias para que as mesmas possam adequar seu discurso oral e escrito ás 
diferentes situações comunicativas, intenções e interlocutores. 
 Além disso, o Programa visa assegurar a aprendizagem dos conceitos matemáticos 
e das demais disciplinas que integram o Currículo do Ciclo I do Ensino Fundamental do Estado de 
São Paulo.   
 

 SISTEMA DE ENSINO OPET  
 
 O Sistema de ensino OPET iniciado em 2013, vem com o objetivo de promover a 
inovação do Projeto Político Pedagógico do Município em conformidade com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, garantindo a melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem, de 
acordo com as necessidades locais e regionais, incluindo o material didático, para os alunos e 
professores da creche e da educação infantil, de todo o Município, oferecendo oportunidades iguais 
para os alunos da zona rural e urbana, bem como o assessoramento pedagógico e aperfeiçoamento 
direcionado ao Corpo Docente e à Equipe Diretiva de Educação desta Rede Municipal de Ensino e 
acesso a um portal de Educação na internet, com senhas exclusivas para os alunos e professores.  
 Um dos grandes desafios da educação é atender as crianças da chamada Primeira 
Infância, entre zero a três anos. Além da oferta de vagas e da segurança da creche, essas crianças 
precisam de estímulos que auxiliem seu desenvolvimento e as preparem para os anos futuros na 
escola. 
 

 CODIVAR 
 

                           O Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira firmou junto á 
Prefeitura Municipal de Iguape o Termo de Cooperação Técnica, onde aderiu ao Programa Melhoria 
da Educação no Município. A CODIVAR instituiu no município de Iguape o Grupo estratégico (G1) 
que servirá de base para Constituição da Câmara Setorial da educação no Consórcio formado pelos 
Prefeitos Municipais e Secretários de Educação, o Grupo de Estudos e Projetos da Educação 
Municipal (G2) formado pelo Secretário de Educação ou Diretor de Educação, um Supervisor e um 
representante da sociedade civil, e o Comitê Gestor (G4) formado pelos integrantes do G2, pelo 
Secretário de Educação, Supervisor e representantes da sociedade Civil, aos quais deverão se juntar 
entre 18 a 20 pessoas.  
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ANEXO VII 

 
ORGANOGRAMA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
 
 

 
 
 

        ------------------------CME 

                                                                                                    -----------------CAE 
------------------------FUNDEB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL  
DE  

EDUCAÇÃO 
 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 
(1) SUPERVISOR 

(1) COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO 

(1) COORDENAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

(2) COORDENAÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 

 

(1) COORDENAÇÃO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

(1) COORDENADOR DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

(1) COORDENADOR DE 
PLANEJAMENTO E 

LOGISTICA 

(1) COORDENADOR DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 

(4) AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO VIII 

 
 
 
ESCOLAS:  
 
 

                         EMEIF PROF BENEDITO ROSA CARNEIRO 
 
 
 
 
 
 

 
                        EMEF VAZ CAMINHA 
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                          E.E. PROF. VEIGA JÚNIOR 
  
 
 

 

 
 

                         E.E. CEL. JEREMIAS JÚNIOR 
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                         E.E. CLODONIL CARDOSO 

 
  
 
 

 
                          EMEF PROFª CÉLIA JOSÉ DE CAMARGO CASTRO 
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  CRECHE JOANA DE OLIVEIRA LISBOA 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        PROJETO FAZENDO ACONTECER 
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ANEXO IX 
  
 
 
 

 
                                 Oficina Municipal - Programa Melhoria da Educação no Município 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                 Encontro G4 e Conselho Municipal de Educação 
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                               Encontro G4 e Conselho Municipal de Educação 
 
 
 
 
 

 

 
                            Seminário Regional de Gestão de Educação do Vale do Ribeira 
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                                Encontro G3- Registro 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              Encontro G3- Registro 
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                                Encontro G3- Registro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Encontro G3- Registro 
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                                 Encontro G3- Registro 
 
 
 
 
 

 
                                        Encontro G3- Registro 

 


