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Município de Aguas da Prata
(Estância Hidromineral)

LEI NO2.157 DE 24 DE JUNHO DE 2015

"Institui o Plano Municipal de Educação no Município de Águas da
Prata, atendendo ao disposto no art. 214, da Emenda Constitucional n.O
59 de 11 de novembro de 2009, em conformidade com o Plano Nacional

. de Educação"

FAZ SABER que a CÂMARAMUNICIPAL aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte,

LEI:

SAMUEL DA SILVA BINATI, Prefeito do Município de Águas da
Prata (Estância Hidromineral), Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,

Art. 1° - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, com
duração de dez anos, na forma contida no Anexo I desta lei.

•Art. 2° - O Plano Municipal de Educação é obrigatoriamente
elaborado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, com
participação da sociedade, através do Fórum Municipal de Educação, e em
conformidade com o Plano Nacional de Educação e demais legislações
educacionais.

Art. 30 - O Plano Municipal de Educação reger-se-á pelos princípios
da democracia e da autonomia, buscando atingir o que preconiza a Constituição
da República e a Constituição do Estado de São Paulo, como também a Lei
Orgânica do Município.

Art. 4° - O Plano Municipal de Educação dispõe quanto à proposta
educacional do município, com suas respectivas diretrizes, objetivos, metas e
ações a serem seguidos.

Art. 5° - Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação, em conjunto com o Fórum Municipal de Educação e o Conselho
Municipal de Educação, avaliar a execução do PME, estabelecendo $s
mecanismos necessários ao acompanhamento das metas..c

Art. 60 - O Fórum Municipal de Educação será convocad
anualmente para o acompanhamento da execução das metas e ações previstas
no Anexo I desta lei, emitindo parecer sobre a situação encontrada.

~ - O Fórum Municipal de Educação de que trata o caput desse
artigo será constituído por representantes da sociedade civil, do poder
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executivo e dos demais órgãos do poder público ligado à educação que atuam
no município, e sua composição e o mecanismo de eleição dos representantes
deverão ser normatizados em lei específica.

~ - O Fórum Municipal de Educação será convocado, no mínimo,
a cada cinco anos a partir da aprovação desta lei, com o objetivo de avaliar,
rever e adequar as metas contidas no Anexo I desta lei.

Art, 7° - O Conselho Municipal de Educação deverá acompanhar as
ações do poder executivo tendo em vista o cumprimento dos objetivos, metas
e ações previstos no Anexo I desta lei, emitindo pareceres, orientações e
regulamentações necessárias à concretização do PME.

Art, 8° - O Executivo Municipal, por suas unidades de Educação e
de Comunicação, dará ampla divulgação do conteúdo do PME junto ao pessoal
docente e discente do setor no município e a toda a população.

Art, 9° - A Secretaria Municipal de Educação (com o apoio do
Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação)
diligenciará para que as medidas associadas e complementares às constantes
no PMEsejam adotadas pelos demais setores e unidades da administração.

Art, 10 - O Município de Águas da Prata incluirá, nos Planos
Plurianuais e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias Anuais, dotações destinadas
a viabilizar a execução desta lei.

Art, 11 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, e
de outros recursos captados no decorrer da execução do plano.

Art, 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - Estância Hidromineral, aos vinte e
quatro dias do mês de junho de dois mil e quinze .

• "," '-'Ô.
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PREFEITO DE AGUAS DA PRATA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

COORDENAÇÃO GERAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Prol" f2(;,,,,rleli 9'ffillrl1l'/:i9' ~01a. - Professora Especialista e Diretora das EMEBs.

Prol" ~,reeilk",It,'@rtlflJ tio em;.UIlIO - Professora Especialista Coordenadora Pedagógica.

ProF @[~/l(tlt'I, C@n:VI1IO. Y3r,ón:ra- - Professora Especialista atuando na Coordenação Pedagógica
das EMEBs.

COLABORADORES NA PESQUISA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

- SociedadeCivil

- ProfessoraEspeciaiistade Educação

- SociedadeCivil

- ProfessoraEspecialistade Educação

- ProfessoraEspecialistade Educação

-EscrituráriaISecretária das EMEB

-Professora Especiaiistade Educação

- ProfessoraEspeciaiistade Educação
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PREFÁCIO

- Prefaciando o trabalho do Plano Municipal de Educação desta bela Estãncia...-..•
Hidromineral de Águas da Prata se faz necessário lembrar que todos que participaram do

estudo e elaboração voluntária deste trabalho, voltado à Educação do Município,

acreditaram no principio de que o êxito da obra realizada dependia da mobilização e da

ação conjunta construtiva de seus componentes. Assim, tarefas foram distribuídas e cada

um cumpríu a sua parte, possibilitando que cada elemento tivesse controle de suas

pesquisas e assumissem autoria sobre o mesmo e responsabilidade pelos resultados. Diz

Piaget: "quando há cooperação, há responsabilidade subjetiva e julgamento em função

das interações" (Piaget, 1996, p. 07).

É importante destacar que o processo democrático da construção deste documento

foi promovido não apenas pelo que está definido pelas Leís: Constituição de 1988 , Lei de

Diretrizes e Base de 1996, assim como pelos PNE e PEE, mas, o fundamental foi o

ocorrido na elaboração, onde os personagens partiram em busca do que a maioria e a

experiência indicaram como elementos necessários, imprescindíveis, para que todos de

nossa comunidade pudessem participar de modo efetivo e consciente, da construção do

tecido da sociedade, com qualidade de vida e desenvolvendo condições para o exercício

da cidadania para a vida toda, a começar nestes dez primeiros anos de Plano Municipal

de Educação.

Sabemos que a educação não é a solução para todos os problemas humanos, mas,

ela pode ser pensada como um espaço de reflexão e construção dos ideais de uma

sociedade. A educação terá um papel determinante na criação da sensibilidade social

necessária para reorientar a humanidade. Na verdade a educação aparece como a

esperança, como um elemento constituinte do novo modelo de desenvolvimento que se <-:
espera para o ser humano numa ótica humanistica e cidadã, que cóntempla o indivíduo

na sua totalidade, possibilitando realização pessoal e melhoria de qualidade de vida.

Freire, nesse sentido, diz que à escola não cabe somente ensinar a ler, a escrever e a.
contar. Diz ele que o homem é alfabetizado quando tem o domínio das ferramentas que

possibilitam a leitura do mundo.
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Neste diapasão, temos a clara consciência de que estamos em uma caminhada em

que muitos passos deverão ser dados. O presente Plano Municipal de Educação é um

desafio a ser enfrentado por todos que, direta ou indiretamente, estão envolvidos com a
Educação de Aguas da Prata.

Se todos somos educadores, temos que atuar coletivamente, na luta pela formação

de nossas crianças, jovens, adultos e idosos, para que sejam competentes e habilidosos,

para saberem pensar e agir no mundo. A missão não é de um só, é de todos!

Pra concluir, pensamos que a vitória virá quando construirmos uma escola feliz,

com docentes bem pagos e realizados como educadores, com estudantes satisfeitos em

seu processo de ensino aprendizagem. Quando a ética for o baluarte das atividades dos

educadores, com propostas educacionais emancipatórias, fundamentadas em uma ética

universal do ser humano, perseguindo o sonho de uma sociedade mais justa, digna, isto

é, uma sociedade humana. Quando a proposta da educação repousar sobre os pilares do

"aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver em conjunto"
(Delors, 2005, p.08).

Secretária Municipal de Educação

" Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiço. Digo o que penso, com

esperança. Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser

cado dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe

a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto

da vida, que o mais importante é o decidir."( Cora Coralina- pseudônimo de Ana Lins dos GUimarães; r

"',", "0"' I'"".'"") '7 /
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INTRODUÇÃO

O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deve ser um instrumento que

contribua para a viabilização de um sistema de educação que não se restrinja a ser

somente um Sistema de Ensino restrito à Rede Municipal de Aguas da Prata, mas,--."
considere a Educação como educação do municipio, um processo social que conte com.

a presença da sociedade, através de organizações e instituições que, direta ou

indiretamente, tenham presenças nas decisões e posicionamentos referentes às questões

educacionais de uma comunidade educativa, assim como, acompanhamento e
monitoramento.

Considerando que a concretização das medidas pretendidas em função de

uma Educação Integral, enfatizada por uma educação humanistica (integrada e de

qualidade social) não serão alcançadas em curto espaço de tempo, é fundamental que se

tenha uma p'olitica onde, instrumentos de planejamento municipal, terão que se vincular

ao Plano Decenal de Educação: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias

(LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA); Plano de Ações Articuladas (PAR), entre outros. A

efetiva consolidação da educação municipal para esta década requer especial atenção à

gestão dos recursos, que deve ser eficaz, eficiente, relevante e pertinente a fim de atender

aos inúmeros desafios inerentes ao processo de desenvolvimento sustentável da região.

A fixação de um plano de metas para a educação exige definição de custos e identificação

dos recursos atualmente disponiveis, e das estratégias para sua ampliação, seja por meio

de novas fontes, seja por uma utilização mais racionalizada, seja pela constatação da

necessidade de maior investimento. Os percentuais constitucionalmente vinculados à

manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem se constituir em referência e ponto

de partida para a formulação e implementação destas metas educacionais.

Os avanços recentes na Legislação e nas politicas educacionais, do ponto de vista

jurídico, normativo e institucional, mostrou que o Brasil vivenciou melhorias consideráveis

com a promulgação da Constituição Federal, de 1988, quando se garantiu a adoção de

om, roorepÇáo,mpl, 'e e'oreç", '"' io",iÇáo~mo ",eilo ,,,i,1 i",lieo'~I, '~ ;:-.
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corresponsabilidade dos entes federados por sua efetivação e a ampliação dos

percentuais minimos de receitas para o seu financiamento (DOURADO, 1997). Na

sequência, vários in'strumentos legais de grande impacto para a educação brasileira foram

aprovados pelo Congresso Nacional na década de 1990, destacandocse a LDB, de 1996,

e a Emenda Constitucional nO 14/1996, que instituiu o Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Na

década seguinte, foi importante a Lei nO10.172/2001, que estabeleceu o PNE (2001-2010)
e, agora, a Lei nO13.005/2014.

Enquanto a LDB reestruturou e definiu as diretrizes e bases da educação no Brasil

após o periodo da ditadura militar, o Fundef instaurou um novo modelo de financiamento

do ensino fundamental, buscando cumprir o principio constitucional da equalização do
financiamento desta etapa da educação básica.

O PNE, por sua vez, traçou novos rumos para as políticas e ações governamentais,

fixando objetivos e metas para a chamada Década da Educação, em que pesem os limites

deste plano na sua tramitação e execução. O escopo do financiamento foi posteriormente

ampliado (Emenda Constitucional nO53/2006), passando a abranger toda a educação

básica, com a aprovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação e de Valorização

dos Profissionais da Educação (Fundeb), cuja vigência se estende até 2020.

A Emenda Constitucional nO59/2009, além das alterações relativas aos planos

decenais, tem possibilitado grandes conquistas para a educação nacional:

a) ao incluir no texto constitucional a expressão "Sistema Nacional de Educação";

b) ao prever a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos;

c) ao ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas
da educação básica;

d) ao estabelecer meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto (PIB).

São marcos juridicos indispensáveis à criação das condições objetivas para a

efetivação de políticas de Estado. Merecem destaques, ainda, iniciativas como: a

ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos; o PDE, lançado, em 2007, como // ;..

resposta institucional do Executivo Federal à necessidade de garantir a equalização das ti)
oportunidades de acesso a uma educação de qualidade e de melhoria das condições de
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ensino no País; o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes); a busca

da consolidação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb); as ações e

políticas direcionadas à expansão da educação profissional e tecnológica e superior

públicas por meio,da criação de novas instituições, campus e cursos; a mudança da

natureza e da finalidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (Capes) a partir da Lei nO11.502/2007, para que desse suporte também à

formação de profissionais do magistério da educação básica; a Política Nacional de

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (Decreto nO6.755/2009); a

adoção de políticas de ação afirmativa; entre outras.

Um importante avanço também foi a aprovação da Lei nO12.695/2012, que dispõe

sobre o apoio técnico ou financeiro da União, prestado em caráter suplementar e

voluntário às redes públicas de educação básica dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade da educação básica

pública, observadas as metas, diretrizes e estratégias do PNE, além de programas como

o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento

do Ensino Médio, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ressaltamos também

nesse contexto a retomada da realização de conferências nacionais de educação como

espaços de participação da sociedade na construção de novos marcos para as políticas

da área, que culminaram com a realização da Conferência Nacional de Educação

(CONAE 2010) e a críação do Fórum Nacional de Educação (Portaria MEC nO1.407/2010).

Por tudo isso, espera-se um grande avanço por se tratar de um Plano Municipal de

Educação referenciado pelo Plano de Estado e o Plano Nacional, considerando que sua

aprovação pelos Poderes Municipais Legislativo e Executivo, lhe conferirá poderes para

ultrapassar os limites das diferentes gestões governamentais do municipio, garantindo a

continuidade das políticas educacionais, numa articulação direta com os instrumentos de

planejamento e financiamento da Educação (União e Estado e Município), na construção

de um Sistema Municipal de Educação. Como diz a Presidente da UDIME/SP, professora

Príscilia Bonini Ríbeiro em pronunciamento no encarte especíal UNDIME, da Revista

Escola Pública, abril 2015: " ...hoje, cumprir metas do PNE é irrealizável para a maioria

dos municípios com essa limitação de recursos humanos e financeiros. O regime de

col,bomç" "Im União,o'",d" , munbp'" n'o é cl,m o nom "lá rogUI,monlád:S ;;:,
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mas existe na Constituição, na LOB e no PNE. A carga maior de investimentos recairá

sobre os municípios e é preciso esforço político, e não partidário, para definir a questão e

possibilitar o cumprimento das metas sem comprometer o orçamento. Tão importante

quanto o PME sancionado é cumprir as metas e garantir a realização do que foi

estabelecido. Só com comprometimento a Educação Brasileira avançará e conquistará a
qualidade que buscamos".

Este documento formalizado pela Equipe Municipal, em linhas gerais, segue o

roteiro do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e, com eles é

coerente, integrado e articulado para que seus direitos sejam garantidos e se faça uma

educação de qualidade para todos. Objetiva representar as expectativas da sociedade

Aqua Pratense, respeitando seus ideais de integração, colaboração e de estabelecimento

de uma perspectiva de continuidade para a política educacional do Municipio de Águas

da Prata.

~
Foto atual da cidade

r
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO, GEOGRÁFICO,
EDUCACIONAL DE AGUAS DA PRATA

Gentílico: AQUA PRATENSE

AGUAS DA PRATA I SÃO PAULO

HISTÓRICO

HISTÓRICO

A descoberta da fonte de água mineral, na margem do Ribeirão da Prata, em 1876

por Rufino Luiz de Castro Gavião, que ai fazia caçadas, proveniente de São João da Boa
Vista, é atribuida ao acaso.

O caçador percorria as terras do Alegre, quando percebeu a preferência dos

animais silvestres pela água da nascente, resolvendo prova-Ia, surpreendeu-se com suas

qualidades. O fato foi relatado e comprovado por outras pessoas. Com a inauguração do

ramal da Estrada de Ferro Mogiana, ligando Cascavel (hoje Aguai ) a Poços de Caldas,

em 1886, despertou o interesse dos cafeicultores da região para a estação de embarque

da ferrovia no vale banhado pelo Ribeirão das Prata e o Córrego da Platina, que passaram

a construir suas residências junto à estação, nascendo então um povoado.

Em 1916 fez-se o primeiro hotel e, por iniciativa particular de seus moradores, foi efetuada

a análise química da água das fontes, constatando-se suas propriedades alcalinas,

semelhantes às das fontes de Vichy na França, ficando a Prata conhecida com o cognome
de a Vichy Brasileira.

A vocação para Estãncia Hidromineral consolidou-se quando quimicos do

Departamento Geográfico e Geológico do Estado, pesquisando a região, fizeram

prospecção das fontes, comprovando a viabilidade da exploração econômica de sua

mineração. Criou-se em 1913, uma empresa para o fim em questão, fazendo com que / ::-,
surgissem hotéis e toda infraestrutura necessária. /)

.•.., '
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Em 1925, foi criado o Distrito de Paz de Águas da Prata, no Municípío de São João

da Boa Vista. O munícípio da Estãncía Hidromineral de Águas da Prata foi instalado em

dezembro de 1935, alterando-se o Topônimo para Águas da Prata.

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Cartão postal - 1935

Distrito criado com a denominação de Águas da Prata, por Lei Estadual nO2093,

de 23 de dezembro de 1925, no Município de São João da Boa Vista.

Na divisão administrativa do Brasil, referente ao ano de 1933, o Distrito de Águas / ~

da Prata, figura no Municípío de São João da Boa Vista. ~

Elevado à categoria de municipio com a denominação de Águas de Prata, por

Decreto-lei Estadual nO.7277, de 03 de julho de 1935, desmembrado de São João da Boa

Vista. Constituído de Distrito Sede. Sua instalação se verificou em 16 de dezembro de
1935.
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Nas divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no

quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n°. 9073, de 31 de março de 1938, o Municipio de

Águas da Prata se compõe de um único distrito de igual nome, assim permanecendo no

quadro territorial fixado para o quinquênio 1939-1943, pelo Decreto Estadual nO.9775, de
30 de novembro de 1938.

De acordo com o Decreto-lei Estadual n°. 14334, de 30 de novembro de 1944, que

fixou o quadro da divisão territorial, judiciária e administrativa do Estado de São Paulo,

para vigorar no periodo 1945-1948, o municipio permanece composto do único Distrito de
Águas da Prata.

Lei Estadual no 233, de 24 de dezembro de 1948, cria o Distrito de São Roque da

Fartura e incorpora ao Municipio de Águas da Prata.

Fixado o quadro territorial para vigorar em 1949-1953, o Municipio de Águas da Prata se

compõe de 2 Distritos: Águas da Pratas e São Roque da Fartura.

Em divisão territorial datada de 01-VII-1960, o municipio continua constituido de 2

Distritos: Águas da Prata e São Roque da Fartura. Assim permanecendo em Divisão
Territorial datada de 15-VII-1997.

Fonte IBGE.

- ---- -
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Área da unidade territorial 142,572 km2

Estabelecimentos de Saúde SUS 4 Estabelecimentos
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Mata Atlãntica

Instalado em

índice de Desenvolvimento Humano Municipal -
2010 (IDHM 2010)

Matrícula - Ensino fundamental - 2012

Matricula - Ensino médio - 2012

Número de unidades locais

Pessoal ocupado total

01/01/1939

0,781

725 Matriculas

186 Matriculas

276 Unidades

991 Pessoas

PIS per capita a preços correntes - 2012
15.593,92 Reais

População residente

População residente - Homens

População residente - Mulheres

População residente alfabetizada

População residente que frequentava creche ou
escola

População residente, religião católica apostólica
romana

População residente, religião espirita

População residente, religião evangélicas

Valor do rendimento nominal mediano mensal per
capíta dos domicílios particulares permanentes -
Rural

Valor do rendimento nominal mediano mensal per
capita dos domicílios particulares permanentes -
Urbana

Valor do rendimento nominal médio mensal dos
domicílios particulares permanentes com

7.584 Pessoas

3.747 Pessoas

3.837 Pessoas

6.691 Pessoas

1.537 Pessoas

5.243 Pessoas

261 Pessoas

1.619 Pessoas

510,00 Reais

570,67 Reais

1.767,91 Reais
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2.662,11 Reais

rendimento domiciliar, por situação do domicilio -
Rural •.
Valor do rendimento nominal médio mensal dos
domicilios particulares permanentes com
rendimento domiciliar, por situação do domicilio -
Urbana

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indice de desenvolvimento
humano municipal- IOHM

IOHM 1991 0,576
IOHM 2000 0,692
IOHM 2010 0,781

HISTÓRIA

É Municipio brasileiro do Estado de São Paulo, localizado a 238 km da capital, na

encosta da Serra da Mantiqueira, em um dos maiores complexos geológicos de rochas

alcalinas e com uma rica fauna e flora, com temperatura média anual entre 18° e 24° C,

clima tropical seco, altitude de 818 m, com destaque nas suas fontes que já foram

estudadas e catalogadas, fazendo de Águas da Prata uma das poucas cidades brasileiras

a possuir águas Radioativas e Bicarbonatadas (Alcalina) respeitada internacionalmente.

Os 7,5 mil habitantes são formados por Acqua Pratenses e por famílias provindas

de diferentes Estados e municipios do Estado de São Paulo, principalmente da Capital e
Litoral Paulista.

A Economia baseada na Agricultura (produção de café, batata e milho) e Pecuária

(suinocultura, apicultura e pecuária de leite), Industrial (fábricas e turismo hoteleiro) e/ <"

Comércio (varejista, artesanal e culinário). ()

A Reserva Estadual desta Região Magnifica conta com aproximadamente 560.000

m2 formada por matas nativas com cachoeiras, cascatas, lagos naturais, artificiais e trilha

com uma rica variedade na Fauna desde macacos, antas, veados, capivaras, queixadas,

porco do mato e muitos outros animais silvestres. As Plantas Medicinais, orquideas,

bromélias e outras formam a nossa Flora.
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Um grande orgulho da cidade é sem dúvida, o'Bosque, uma área com 16 alqueires

em matas virgens praticamente dentro da cidade. M~cacos livres alegram o ambiente do

Bosque, pUlando de arvore em arvore com seus filhdtes agarrados em seu corpo, atraindo
\

centenas de turistas que chegam a alimentá-los com as próprias mãos. É atendida pela
\

SP-342 que liga São Paulo a Minas Gerais, na encosta da Serra da Mantiqueira. Destaca-

se por suas belezas naturais que atraem turistas de todo pais.

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Águas da Prata é um dos 11 municipios paulistas considerados estâncias

hidrominerais pelo Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos

definidos por Lei Estadual. Tal status garante a esses municipios uma verba maior por

parte do Estado para a promoção do turismo regional. Também, o municipio adquire o

direito de agregar junto a seu nome o título de Estância Hidromineral, termo pelo qual

passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências
estaduais.

HISTÓRIA

O municipio de Águas da Prata deve sua existência em razão de grande quantidade

de sais minerais encontradas em suas águas sendo que a origem do nome vem de uma

corruptela do tupi-guarani "Pay tã" que ao ser pronunciada pelos portugueses tornou-se

"Prata" "Pay tã" que quer dizer em tupi-guarani "água dependurada" em virtude da alta

mineralização das águas que ao escorrerem próximas as minas formam estalactites. Nas

nascentes era constatada a presença de animais silvestres como: antas, veados,/ ;;.

capivaras, queixadas, porco do mato e muitos outros f-;
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O dentista Rufino Gavião observando, constatou através de uma primeira análise

as múltiplas propriedades medicinais das águas existentes. A divulgação propagou-se e

iniciou-se ás margens da ferrovia a construção das primeiras casas, com a construção do

primeiro hotel e pensões. Em 1876 foi instalada a primeira engarrafadóra de água no então

bairro de São João da Boa Vista, que passou a Distrito em 1926 com denominação de

Estância Hidromineral, obtendo sua emancipação político administrativa em 3 de julho
de 1935.

AS FONTES DESTA ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CRENOLOGIA (estudo das propriedades medicinais das substâncias encontradas
na análise fisico-quimica das águas minerais).

Alguns efeitos de considerável importância são dados á radioatividade das águas.

É conhecida a radioatividade das águas minerais como estimulantes no metabolismo do

ácido úrico, diminuindo a percentagem desta ureide no sangue e, aumentando a sua

eliminação urinária. Sob este ponto de vista são indicadas contra a Gota, Reumatismo,
Uli ase Úrica, etc.

São ainda indicadas na ação sedativa do sistema nervoso em geral,

particularmente, no simpático, principalmente nos casos de super excitação Funcional de

origem patológica. Como estimulante das glândulas endócrinas, principalmente a ovariana

e a testicular, de onde o favor proporcionado na insuficiência das funções genitais. São

indicadas também como regeneradoras e cicatrizantes. Tem ação hiperglobulizante

eleucopênica. Elas têm fator vasodilatador e hipotensivo. Atua também nas funções

gástricas, com grande propriedade e eficácia.

A radioatividade é a emanação da desintegração do tório, o qual com o choque com

a água, produz a radioatividade. Mede-se em unidades Manches, unidade Iiligrama e
unidade milicrocurie.

A unidade Manche é a quantidade de emanação condita em um litro de água, que

no aproveitamento complexo dos raios X pode dar como resultado uma corrente de
saturação 10-3 unidades estáticas.
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Uma das propriedades das emanações radioativas é justamente, a de atravessar

corpos opacos á mesma maneira das chamadas raio X. A emanação é o determinante

habitual da radioatividade hidromineral.

A ação terapêutica dos banhos das Águas Prata dependerá da temperatura em

que são tomados, da radioatividade e da excitação clinica dos sais e alcalinos neles

dissolvidos. A temperatura pode variar entre 37"C e 34°C.

A concentração alcalina da Água Prata aconselha seja ela usada, sem diluição,

emparelhando-se assim, aos banhos de Vichy, cuja água é usada em mistura com parte

igualou mesmo dois-volumes de água potável.

A atuação dos banhos alcalinos sobre a pele é de ação suporificante tirando as

gorduras e permitindo que se desprendam as camadas epidérmicas imprestáveis e,

portanto, suscitando a renovação cutãnea. Daí a melhora da função da pele, que não é

mais considerada simples órgão de proteção e de defesa neurovegetativo. Em suas

camadas se encontram verdadeiros hormônios e diástases que serão postos em

circulação pela ação estimulante dos banhos:

FONTE ANTIGA - é a primeira água a ser descoberta na cidade, tendo um valor
terapêutico e histórico. A capacitação foi executada pelos primeiros arrendatários, firma
Borba, Cardoso &Frutuoso, 1913. No local onde a fonte surgia, foram feitas escavações e
verificaram a existência de dois veios minerais os quais foram encaminhados a "buvette"
e também conduzidos ao engarrafamento. Seu "buvette" se localiza nas proximidades da
empresa Águas Prata S/A, sendo sua água atualmente bicabornatada que foi comparada
á Vichy na França, passando os jornais de todo Estado nomear Águas da Prata como
Vichy.

FONTE NOVA - Captada em 1928, localiza-se a 300 metros do engarrafamento,
para onde é canalizada. Tem vasão elevada, chegando a 45.000 litros, por 24 horas. É
engarrafada e distribuida em todo Brasil. Seu "buvette" está localizado no mesmo da Fonte
Antiga, sendo sua característica mineral alcalina - bicabornatada e radioativa na fonte.

FONTE PAIOL - Está situada a 3 km da sede do município, em direção á Poços de
Caldas. Pertence ao grupo econômico que explora as águas "Prata", isto é, Empresa das
Águas Prata S/A. Fonte alcalina, bicabornatada e sulfatada, estimula a célula hepática
agindo diretamente sobre o figado e a vesícula biliar.

FONTE PLATINA - Localizada no baírro que recebe o mesmo nome, está distante
do oootro5 ,";Iôm"rn" o ,oo~o é feito,Im,é, do km342, ",otido Poço, d, C"~ ~
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Neste ponto havia uma engarrafadora, que durante muito tempo encerrou suas atividades.
Em 2014, foi restaurada e reativada, é denominada "Fonte Platina" conta com duas novas
fontes, com laboratórios e maquinários de alta tecnologia para assegurar a qualidade da
água.

.•.
A região onde se situa está fora do perimetro de inundação, pois a configuração

geográfica não permite, pelo rápido escoamento das águas pelo rio das Pedras, que corta
aquele local, formando uma espetacular Cascata que é represada originando uma piscina.
Sua água é também bicabornatada, alcalina.

FONTE DO PADRE - Localizada ao final da Rua Mariana Vilela, ao lado Rodovia
SP 342, possui água alcalina, bicabornatada e não radioativa, sendo indicada para
tratamentos renais, hepáticos e epidérmicos.

FONTE VITÓRIA - Localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, de fácil acesso,
água bicabornatada sádica, indicada para tratamento das funções gástricas, hepáticas,
intestinais, renais, metabólicas, estados reumáticos, inflamatórios e alérgicos.

FONTE POÇO NOVO - Também conhecida como fonte do Balneário, por estar
localizado no jardim do Balneário, contém água bicabornatada sódica, indicada para
tratamento das funções gástricas, hepáticas, intestinais, renais, metabólicas, estados
reumáticos, inflamatórios e alérgicos.

CLIMA

Sua temperatura média é de 18°C, com um verão chuvoso e quente e um inverno seco e
frio.

TOPOGRAFIA

Em sua topografia conta com dois picos:

O Mirante da Laginha, que, além de oferecer uma vista maravilhosa, tem instalados,

no seu topo, várias torres de retransmissores de televisão, bem como atendimento de

suporte da Cesp, Telesp, Polícia Militar, etc.
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Pico do Gavião, que os aficionados de voo livre utilizam para a prática do esporte de
Asa Delta e Paraglider.

O Municipio conta com cachoeiras, cascatas, lagos artificiais e trilhas que atendem a

toda faixa etária, onde o turista tem oportunidade de experimentar um contato com a

natureza. Possui uma unidade de conservação estadual com aproximadamente 48
hectares.

A sede do municipio está situada no sopé da Serra da Mantiqueira numa altitude de
870m.

DEMOGRAFIA
Dados do Censo - 2010

População total: 7.584

Urbana: 6.771

Rural: 813

Homens: 3.747

Mulheres: 3.837

Densidade demográfica: 50,01 hab./km2

Mortalidade infantil até um ano: 12,52 por mil

Expectativa de vida: 73,11 anos

Taxa de fecundidade: 2,11 filhos por mulher

Taxa de alfabetização: 91,41%

íNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH-M): 0,810
IIDH-M Renda 1~0-,7-4-5------------~

---------------~
. "
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(Fonte. IPEADATA)

IDH-M Longevidade 0,802 '~,
"'
,

IDH-M Educação 0,884

.' ,'

HIDROGRAFIA

o rio Quartel e Rio da Prata são enriquecidos por nascente de água mineral,

destacando-se as radioativas, bicabornatadas e magnesianas.

Entre as radioativas destaca-se a Vilela, que pode ser utilizada nas dependências

do Bosque, constatando em análise a existência de 186 machês de radioatividade na
fonte.

Conta com um balneário de propriedade da Secretaria de Esportes e Turismo

construido na década de 70, quando recebeu o prêmio de melhor balneário da América

do Sul, sendo o autor do projeto Walter Toscano, também premiado como o melhor projeto
arquitetônico.

A bacia do Rio Jaguari Mirim está localizada na porção sul do Estado de Minas

Gerais e na porção sudeste do Estado de São Paulo, drena uma área de 2.154 Km2, sendo

392 km2 na no Estado de Minas Gerais e 1762 km2 no Estado de São Paulo, Nela estão

situados, parcial ou integralmente, os territórios e sedes urbanas de onze municipios, dois

mineiros e nove paulistas, respectivamente: Ibitiura de Minas; Andradas; Santo Antonio

do Jardim; Espirito Santo do Pinhal; São João da Boa Vista; Águas da Prata; Aguai;

Vargem Grande do Sul; Casa Branca; Santa Cruz das Palmeiras; Pirassununga.

RODOVIAS

SP-342
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ADMINISTRAÇÃO

Prefeito: Samuel da Silva Binati (PSC) (2013/2016)

.
Vice-prefeito: Francisco Domingos Selváticos de Lima (PSDB) (2013/2016)

Presidente da Câmara: Manuel da Silva Ferreira.

PONTOS TURíSTICOS DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS
DA PRATA.

1.0 MORRO DO CRISTO está situado na sede do Municipio a 900 metros de
altitude. Muito procurado por turistas para observar as belezas do Municipio.

2.PISCINA DO BOI, ponto turistico, formado por piscina natural pelo represamento
do Rio da Prata, no Bairro da Barrinha. Uma lenda é contada para justificar o nome dado
ao lugar: o boi salvou a vida do filho de um fazendeiro que se afogava naquelas águas,
todavia, se sentiu culpado, pois fora o autor da queda do menino. Ao saber que o
fazendeiro iria sacrificá-lo, fugiu para cima de uma grande pedra localizada próxima do
local, ás margens do rio. Contudo, um pedaço da pedra se soltou e cai-lhe, matando-o.
Conta-se que ao entardecer pode-se avistar a imagem deste boi sobre a pedra.

3.PEDRA DO BOI está localizada próxima à piscina do boi há uns 600 metros do
centro da cidade. A pedra tem posição vertical de onde sai água Iimpida, agradável e
radioativa. Desta pedra muito se fala ... inclusive a morte do folclórico boi.

4.GARGANTA DO INFERNO localizada na rodovia de acesso à Poços de Caldas,
formada por uma afloração rochosa cristalina, muito usada para alpinismo.

5.PONTE DE PEDRA localizada na Fazenda Pratinha, há 13 Km do centro. Por
fenômeno natural, a rocha foi desgastada com a passagem da água, formando uma ponte
natural sobre o Rio Prata, usada pelos moradores da região na passagem de pedestress .carros. é'7

6.GRUTA DO INDIO está localizada após a Ponte de Pedra com acesso dificil. No
percurso o turista tem que entrar em uma mata nativa rica em fauna e flora. A trilha termina
em uma gruta natural onde corre uma cascata na entrada.
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7.CASCATINHA. Há 2 km do Centro, uma queda d'agua natural de rara beleza, no
meio da mata, emoldura o local.

8.LAGO- está localizado perto da Cascatinha, numa área de 123.000 m2• Na ilha
central existe o Recanto Parque do Lago.

9.BURACÃO OU CALDEIRÃO DA BRUXA é uma das mais belas quedas d'ag!Ja
do Municipio. Localizada há 1000 metros da Vila Três Irmãos, totalmente preservada, em
sua forma natural, tendo um acesso de nivel dificil. O local é formado por diversas quedas
do Ribeirão da Prata. Este local é muito procurado pelos esotéricos que acreditam em
poderes ali existentes e contatos com discos voadores nesta região devido a quantidade
de minerais e cristais nesta região.

10.CASCATA DA CHAMPAGNE se localiza na divisa dos estados de Minas Gerais
e São Paulo, as águas do Rio da Fartura deslizam sobre inclinação suave cuja extensão
de aproximadamente 150 metros dá-lhe o aspecto dos efeitos da abertura de uma garrafa
de champagne.

11.GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES - Utilizando uma rocha no morro da
Igreja Matriz foi construida uma gruta em homenagem a padroeira da cidade.
Acompanhada por um espelho d'água, ela é muito visitada por turistas e devotos.

12.PRAÇA DE ESPORTES - O conjunto esportivo é formado por uma piscina
semiolímpica, uma piscina infantil, campo de futebol, área de recreação infantil, pista de
skate, quadra poliesportiva, bar com vista panorâmica, diversos vestiários e escritório de
administração.

13.CACHOEIRA DO BUGIO- Cachoeira de acesso dificil, caracterizada por uma
grande queda d'agua e um centro de captação para as fazendas próximas. Cercada de
muito verde, a cachoeira é muito visitada por uma espécie de macaco (Bugio) à qual
recebe o nome.

14.CACHOEIRA DO COQUEIRO TORTO- Cercada de muito verde, a natureza
apresenta um fenômeno curiosos, um coqueiro que nasceu próximo à Cascata com o
caule torto.

15.CASCATA- Localizada ha 17 km, recebe este nome por causa de uma queda
d'agua de aproximadamente 100 m. A Cascata é caracterizada como zona de
predominância pastoril, campos nativos, exploração de minérios, extraindo-se na maiortparte Bauxita e Zircônio. De mais caracteristico do local é a Estação da Estrada de Ferro, .:-
Colônia de Férias dos Ferroviários e Fábrica de Adubo.

16.DISTRITO DE SÃO ROQUE DA FARTURA. Distante 24 km da Sede do
Município, é composto exclusivamente de lavradores e agricultores, cuja ativídade
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principal é o plantio de batatas, objetivando o abastecimento dos mercados de São Paulo
e rio de Janeiro.

H.MIRANTE DA LAGINHA- Está situada a 1593 metros de altitude, oferecendo
uma visão de 3600 com uma área de 26.000 m2 onde estão concentrados os serviços a
Embratel, Telesp, Cesp, Polícia Rodoviária, TVs Globo, SBT, Bandeirantes, Cultura,
Gazeta, RedeTV e Record, próximo ao distrito de São Roque da Fartura. Possui nas suas
dependências a Pedra que balança e a Gruta dos Morcegos.

18.PICO DO GAVIÃO- Saindo da sede do municipio por rodovia municipal até a
divisa com o Estado de Minas Gerais (morro que divide Águas da Prata! SP e
Andradas!MG) à 14 km do centro da cidade. O Pico do Gavião possui 1.663 metros de
altitude possui rampas para o salto de voo livre (asa delta e parag/yder) sendo utilizado
por adeptos de todo território nacional e de outros paises. Os aficionados de voo livre
consideram o melhor local do Brasil para esta prática.

19.5ETE CACHOEIRAS- Com uma caminhada entre o trilho do trem o turista irá
admirar antigas fazendas de café e na entrada da mata irá se maravilhar com a água
cristalina que forma as quedas, nomeadas pelos moradores as sete maiores. O local é
cercado de muitas aventuras e fatos históricos, sabendo que nesta região aconteceu o
encontro entre Mineiros e Paulistas na revolução de 1932.

OBSERVAMOS AINDA: Águas da Prata possui pontos turisticos e históricos que aqui não
foram catalogados: CURRAL DE PEDRA; TRINCHEIRAS DA REVOLUÇÃO; CEMITÉRIO
DE ESCRAVOS; FAZENDAS DE CAFÉ; CAMPING E OUTROS .

••.. -,:,.•
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PRINCíPIOS NORTEADORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

A Educação vive, hoje, um momento singular. Os avanços cientificos e tecnológicos

possibilitaram a democratização da informação e acesso a bens e serviços que

intensificam e ampliam as possibilidades de vida e de conhecimento. Entretanto a

exploração desordenada da natureza, o desemprego, o aumento da violência, o

acirramento da concentração de renda, tudo isso vem impedindo que os seres humanos

usufruam equitativamente dos beneficios conquistados.

Essa complexa realidade, em que se observa a transitoriedade e a provisoriedade
/

dos saberes, põe em evidencia o papel insubstituivel da educação escolar. Uma educação

pautada em principios e valores universais: solidariedade, respeito às diferenças,

preservação e promoção da vida, que desenvolva o educando nos aspectos cognitivos,

afetivos e sócio cultural, propiciando a formação de sujeitos reflexivos, criativos,

comunicativos, autõnomos e solidários.

Pautada nessas convicções e visando atender os anseios e necessidades da

sociedade contemporãnea, a Secretaria Municipal da Educação desta linda Estãncia

Hidromineral, sistematiza principios para a educação municipal nessa década:

1- A educação é um direito social.

2- Todos os seres humanos são capazes de aprender e o fazem em ritmos
diferentes.

3- Uina pedagogia que promova a autonomia é fundamental para o

desenvolvimento pleno do educando.

4- A educação escolar é o espaço propicio para a construção de uma cultura •.....

,,"dá,;, d, ,mo<' ,;d,. "'P';'o ã, "''''0'''. 'p"moção d, ",. ~ <

Esses princípios estão ancorados nos quatros pilares da educação propostos pela

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI- UNESCO 1996: SABER

CONHECER, SABER FAZER, SABER CONVIVER E SABER SER.
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Nessa perspectiva, a educação escolar, além do dominio do conhecimento

sistematizado e socialmente útil, visa, também, à aquisição dos instrumentos de busca e

organização desse conhecimento e ao desenvolvimento de formas e principios de

convivência.
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TOTAL DE ALUNOS
POR

, -,

13
19
13
18
13
06
16

N° DE
ALUNOS

19
24
18
22
22
16
13
20
18
19
20
22
16
23
24
19
15
18
19

03
09
12
05
08
05
06
05

5~
~_O' ,

08
04
03
10 (

06 ----10
06

"~.f

- ~---- -
_ _ _ L

EST,CASCATA
EST, CASCATA
EST, CASCATA
EST, CASCATA
EST, CASCATA
EST, CASCATA
EST, CASCATA

TARDE
TARDE
TARDE
TARDE
TARDE
TARDE
TARDE

SÉRIE PERíODO UNIDADE

1° ANO "A" MANHA CENTRO
2° ANO "A" MANHA CENTRO
3° ANO "A" MANHA CENTRO
4° ANO "A" MANHA CENTRO
5° ANO "A" MANHA CENTRO
FASE I "A" MANHA CENTRO
FASE I "B" MANHA CENTRO
FASE 11 "A" MANHA CENTRO
FASE 11 "B" MANHA CENTRO
1° ANO "B" TARDE CENTRO
1° ANO "C" TARDE CENTRO
2° ANO "B" TARDE CENTRO
3° ANO "B" TARDE CENTRO
4° ANO "B" TARDE CENTRO
5° ANO "B" TARDE CENTRO
MATERNAL "A" TARDE CENTRO
MATERNAL "B" TARDE CENTRO
FASE I "C" TARDE CENTRO
FASE II "C" TARDE CENTRO
i,TOTAL'DE ALuNOS - UNIDADE CENTRO
BER ARIO I "A" INTEGRAL CRECHE
BER ARIO II "A" INTEGRAL CRECHE
MATERNAL I "A" INTEGRAL CRECHE
PR I "A" MANHA CRECHE
PRE I "B" TARDE CRECHE
PRE 11 "A" MANHA CRECHE
PR 11 "B" TARDE CRECHE
;rOTAI.! DE Al!UNOS IDA E,CRECHE
2° ANO "B" MANHA FONTE PLATINA
3° ANO "A" MANHA FONTE PLATINA
4° ANO "A" MANHA FONTE PLATINA
5° ANO "A" MANHA FONTE PLATINA
FASE I "A" TARDE FONTE PLATINA
FASE 11 "A" TARDE FONTE PLATINA
1° ANO "A" TARDE FONTE PLATINA
2° ANO "A'" TARDE FONTE PLATINA
TOTAL DE ALUNOS -UNIDADE FONTE
PLATINA
1° ANO "A"
2° ANO "A"
2° ANO "B"
3° ANO "A"
4° ANO "A"
5° ANO "A"
FASE I "A"
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FASE 11"A" I TARDE I EST.CASCATA 07
"TOTAL: DE AL:UNOS - UNIDADE CASCATA .._.

FASE I "A" TARDE S.R. FARTURA 15FASE 11"A" TARDE S.R.FARTURA 181°ANO "A" TARDE S.R.FARTURA 232°ANO "A" TARDE S.R. FARTURA 213°ANO "A" TARDE SR. FARTURA 224°ANO "A" TARDE S.R. FARTURA 145°ANO "A" TARDE S.R. FARTURA 20
ITOTAL DE ALUNOS - UNIDADE SAO ROQUE DAFARTURA lf3~
TOTAL DEALUNOS - ENSINOFUNDAMENTAL 410TOTAL DE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL 197
TOTAL DE ALUNOS DA EMEB PROF" AUREA SOARES E 607UNIDADES
TOTAL DE ALUNOS CRECHE 98

.. " .
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NíVEIS DE ENSINO:

Educação Básica e Educação infantil

EDUCAÇÃO INFANTIL

Creche Municipal Jardim Maneda

HISTÓRICO DA NOSSA REDE INFANTIL

A Educação Infantil de Aguas da Prata passa por um processo de amadurecimento,

por parte da população, de que essa fase é importante para a educação do cidadão,

deixando a ideia anterior de que era um lugar seguro e de entretenimento para as crianças

e as medidas propostas por esse plano se enquadram na perspectiva da melhoria da
qualidade.
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DIRETRIZES

O Preâmbulo da Declaraçâo dos Direitos da Criança, das Nações Unidas, afirma

que a humanidade deve às crianças o melhor dos seus esforços. A Constituição Federal

de 1988, artigo 227, determina: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à

criança e ao adolescente, com absoluto prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à

convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

Ao Estado compete, então, formular políticas, implementar programas e viabilizar

recursos que garantam à criança desenvolvimento integral e vida plena, de forma que

complete a ação da familia. Em sua breve existência, a educação das crianças de O a 5

anos, como um direito, vem conquistando, cada vez mais, afirmação social, prestígio

político e presença permanente no quadro educacional brasileiro. Em razão da sua

importância no processo da constituição do sujeito, a Educação Infantil em Creches ou

entidades equivalentes (O a 3 anos) e em pré-escolas (4 a 5 anos), tem adquirido,

atualmente, reconhecida importânCia como etapa inicial da Educação Básica e integrantes / .-

dos sistemas de ensino. ~

O Ministério da Educação coordenou a elaboração de documento da Política

Educacional de Educação Infantil, no qual se definem como principais objetivos para a

área a expansão da oferta de vagas de O a 5 anos, o fortalecimento, nas instâncias

competentes, da concepção de educação e cuidados com aspectos indissociáveis das

ações dirigidas às crianças e a promoçâo da melhoria da qualidade do atendimento em

instituições de Educação Infantil.

Como desdobramentos desses objetivos foi publicado o documento POR UMA

POLfTlCA DE FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, no qual se discutiam a

necessidade e a importância de um profissional qualificado e um minimo de escolaridade

para atuar em creches e pré-escolas como condição para a melhoria da qualidade da

educação.

, .
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Partindo das políticas já existentes, das discussões feitas em torno da LDB, das

demandas de estados e municipio e tendo em vista suas prioridades, o MEC definiu a

qualidade no atendimento educacional às crianças de Oa 5 anos como um dos principais

objetivos, e, para atingi-lo, apontou quatro linhas de ação: incentivo à elaboração,

implementação e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares; promoção da

formação e valorização dos profissionais que atuam nas creches e pré-escolas; apoio aos

sistemas de ensinos municipais para assumirem sua responsabilidade com a Educação

Infantil; criação de um sistema de informações sobre a educação de crianças de O a 5

anos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional evidenciou a importãncia da

Educação Infantil que passou a ser considerada como primeira etapa para a Educação

Básica. Dessa forma, o trabalho pedagógico com as crianças de O a 5 anos adquiriu

reconhecimento e ganhou uma dimensão mais ampla no sistema educacional, qual seja:

atender as especificidades do desenvolvimento das crianças dessa faixa etária e contribuir

para a construção e exercício de sua cidadania.

Esta mesma Lei estabeleceu em seu artigo 11, inciso V, que os munlclplos

incumbir-se-ão de " oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com

prioridade, o Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino apenas

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 ao desenvolvimento do ensino." /)

Em coerência com o processo histórico, politico e técnico, o MEC define a Política

Nacional de Educação Infantil com suas diretrizes, objetivos, metas e estratégias.

A Educação Infantil deve pautar-se entre o cuidado e a educação. Ela tem a função

diferenciada e complementar à ação da familia, o que implica uma profunda permanente

e articulada comunicação entre elas.

É dever do Estado, direito da criança e opção da familia o atendimento gratuito em

instituições de Educação Infantil às crianças de Oa 5 anos. A educação de crianças com

necessidades educacionais especiais deve ser realizada em conjunto com as demais

crianças assegurando-lhes o atendimento educacional especializado mediante avaliação

e interação com a famílía e a comunidade.
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A qualidade na Educação Infantil deve ser assegurada por meio do estabelecimento

de parãmetros de qualidade. O processo pedagógico deve considerar as crianças em sua

totalidade, observando suas especificidades, as diferenças entre elas e sua forma

privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar.

As instituições de Educação Infantil devem elaborar, implementar e avaliar suas

propostas pedagógicas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Infantil e com a participação das professoras e dos professores.

META 1- (PNE) "Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no minimo, 50% das crianças de até 3 anos
até a vigência deste PNE. "

Indicador 1A - Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola.

,
Meta Brasil: 100%
I,
•

Meta Brasil: 100%

"Meia Brasil: 100%

I
I
•Meta Brasil: 100%

Leta Brasil:100%

I
I

Brasil

Região

Estado

Mesorregião
Municipio

81,4%
Brasil

85,0%
Sudeste

87,6%
Sao Paulo

89,2%
Campinas

84,2%
SP - Aguas da Prata

Fonte: Estado. Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilias (PNAO) - 2013
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,Fonte: Município e Mesorregião -IBGE/Censo Populacional- 2010

Indicador 1B - Percentual da população de Oa 3 anos que frequenta a escola.

Brasil

Região

Estado
Mesorregião

Município
1 MeIa Brasil: 50%

23,2%
Brasil

~rMeta Brasil: 50%
I

28,3%
Sudeste

Meta Brasil: 50%

32,1%
Sao Paulo

>, MeIa Brasil: 50%

34,2%
Campinas

.Meta Brasil: 50%

14,9%
SP - Aguas da Prata

Fonte: Estado, Região e Brasil -IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilias (PNAD) - 2013

Fonte: Municlpio e Mesorregião -IBGE/Censo Populacional - 2010

OBJETIVOS E METAS (MUNiCíPIO).

,
/ ..•

1.Construir, em 4 anos, nova instituição pública municipal de educação infantil, para

atender a oferta de vagas necessárias â população infantil, priorizando os bairros com

baixo poder aquisitivo.

2.Estabelecer, que os padrões minimos de infraestrutura para o funcionamento

adequado das instituições de educação infantil, contemplem:

- Espaço para recepção;

-Sala de professores, de serviços administrativos, pedagógicos e de apoio;
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- Salas para atividades das crianças, com boa ventilação, visão para o ambiente

externo, com mobiliário e equipamentos adequados, respeitando área minima de 1,5

metros quadrados por criança atendida;

- Refeitório,.instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam

as exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança, nos casos de oferecimento de

alimentação;

- Instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o uso das crianças;

- Instalações sanitárias para uso dos adultos;

- Berçário, se for o caso, com área livre para movimentação das crianças;

- Locais para amamentação e higienização, com balcão e pia; salário, respeitada a

indicação da vigilância sanitária de 2,20 m2 por criança;

- Área coberta para atividades externas, compativel com a capacidade de

atendimento, por turno; ~

- Área verde; v <'"

- Parque infantil;

- Brinquedoteca.

3.Assegurar, somente a admissão de professores na Educação Infantil na rede

Municipal de Ensino, mediante concurso público e que possuam curso especifico de nivel
superior.

4.Assegurar, durante a vigência deste plano, a oferta de programas Municipais de

Formação dos Profissionais de Educação Infantil, atendendo à Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional de forma que atendam as necessidades e as peculiaridades desta

etapa de ensino.

5.Promover a atualização permanente dos profissionais que atuam na Educação
Infantil;

6.Assegurar que a partir da vigência deste plano as instituições que atendem

crianças de O a 5 anos tenham definido sua política para Educação Infantil, com base nas

diretrizes nacionais, nas normas complementares estaduais e nas sugestões dos

referenciais curriculares nacionais e que tenham formulado, com a participação dos

profissionais da educação, seus projetos pedagógicos.
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7.Fortalecer os mecanismos de parceria, entre os setores da educação, saúde,

esporte e assistência social, para os alunos matriculados na rede pública de acordo com
as suas necessidades.

8.Assegura~, o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às faixas etàrias

e às necessidades do trabalho educacional, de forma que sejam atendidos aos padrões
minimos de qualidade.

9.Promover, formas de participação da comunidade escolar local, para apoiar a

melhoria do funcionamento das instituições municipais de educação infantil, ampliando a

gestão democràtica proposta pela Secretaria Municipal de Educação.

10.Garantir, durante a vigência deste plano a atendimento em tempo integral, em

todas as escolas municipais de educação infantil conforme as necessidades apresentadas
pela familia.

-11.Assegurar, durante a vlgencia deste plano, que sejam aplicados todos os

recursos financeiros previstos em lei, para esta etapa de ensino.

12.Garantir, gradativamente, durante a vigência deste plano, atendimento às

crianças com necessidades especiais nas instituições municipais de educação infantil

prevendo a infraestrutura necessària e atendimento às especialidades com profissionais

especializados, respeitando o direito a atendimento adequado em seus diferentes

aspectos, bem como em instituições especializadas, conforme legislação especifica.

13.Melhorar sempre, durante a vigência deste plano a alimentação de qualidade

para as crianças atendidas na Educação

14.lnfantil da rede municipal através de recursos próprios somados aos do Estado
e União.

15.0fertar progressivamente a educação infantil em horàrio integral em toda a rede
municipal.

16.Assegurar a participação das familias de baixa renda, das crianças matriculadas

na educação infantil, nos programas sociais vinculados ao poder municipal.
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ENSINO FUNDAMENTAL

j'L"--- ..
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EMEB localizada no bairro Fonte Platina
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EMEB Felippe Urtado Serrato e Escola Estadual João Urias
Prédio localizado no bairro São Roque da Fartura

EMEB José Marcello de Almeida localizada no bairro da Cascata

'.
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Escola de Ensino fundamental e Médio Professor Timotheo Silva

META 2- (PNE) "Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população
de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE".

Indicador 2A - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola.

Brasil

Regiáo

Estado

Mesorregião

Município
Meia Brasil: 100%

98,4%
Brasil

Meta Brasil: 100%

99,0%
Sudeste

Meta Brasil: 100%

99,2%
Sao Paulo

Meta Brasil: 100%
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97,3%
Campinas

Meta Brasil; 100%

98,8%
SP - Aguas da Prata

Fonte: Estado, Regiao e Brasil. IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios (PNAD) - 2013

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010

Indicador 28 - Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino
fundamental concluido.

r
I
~Meta Brasil: 95%

Meta Brasil: 95%

Meta Brasil: 95%

I Meta Brasil: 95%

j
'Meta Brasil: 95%

Brasil

Região

Estado

MesorregiAo

Municlpio

66,7%
Brasil

76,3%
Sudeste

85,8%
Sao Paulo

73,2%
Campinas

80,9%
SP - Aguas da Prata

,Fonte: Estado, Região e Brasil-IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilias (PNAD) _ 2013

Fonte: Município e Mesorregião -IBGE/Censo Populacional- 2010
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META 5- (PNE) "Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3° ano do
ensino fundamental. "

Indicador 5 - Taxa de alfabetização de crianças que concluiram o 3° ano do
ensino fundamental

Brasil

Região

Eslado
Mesorregião

Município

97,6%
Brasil

99,1%
Sudeste

98,9%
Sao Paulo

93,8%
Campinas { r--.
91,9%

SP - Aguas da Prata

Meta Brasil: 100%

Meta Brasil: 100%

MeIa Brasil: 100%

Meta Brasil: 100%

. Meta Brasil: 100%

,
IFonte: Estado, Regiao e Brasil - IBGE/Pesquisa National por Amostra de Domicilias (PNAD) - 2013

:Fonle: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010

META 6- (PNE) " Oferecer educação em tempo integral em, no m/ntmo, 50% das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação
básica. "

Indicador 6A - Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo
menos 7h em atividades escolares.

Brasil

Região
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,
tMeta Brasil: 50%
I

IMeta Brasil: SO%

Meta Brasil: 50%

I Meta Brasil: 50%

,Meia Brasil: 50%

Estado

Mesorregi30

Municlpio

34,7%
Brasil

44,7%
Sudeste

44,4%
Sao Paulo

48,7%
Campinas

28,6%
SP - Aguas da Prata

.1
•
I

'Fonte: INEP/Censo Escolar da Educaçao Básica - 2013

Indicador 68 - Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em
atividades escolares.
1-
t

IMeta Brasil: 25%

IMeta Brasil: 25%

t

'Meta Brasil: 25%,
I,,
f Meta Brasil: 25%

Brasil

Regi30

Estado
Mesorregi30

Municlpio

13,2%
Brasil

12,0%
Sudeste

10,4%
Sao Paulo

;)í
,

1
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Creche Municipal "Jardim Moneda", no Bairro Jd. Moneda.

EMEB "ProL" Gabriela Loyolla", rural - no Bairro Fonte Platina.

EMEB "Dr. José Marcelo de Almeida", rural - no Bairro da Cascata.

EMEB "Felippe Urtado Serrato", rural - no Bairro de São Roque da Fartura.

O Sistema de Educacão Estadual atende, em nosso Município, a Educação

Fundamental de 6° a 9° ano em duas Escolas:

EE "Prof. Timotheo Silva", no Centro.

EE "João Urias", rural, no Bairro de São Roque da Fartura

'O Ensino Médio é oferecido na Escola Estadual "Prof. Timótheo Silva".
11Km015
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Uma vez aprovado e homologado, foram estabelecidas as normas para a

implantação do Ensino Fundamental de 09 anos no sistema Municipal de Ensino da

Estância Hidromineral de Águas da Prata.

O Ensino Fundamental, principal nivel da Educação Básica, tem seu respaldo legal

maior na Constituição Federal em seu artigo 208, 31°, afirmando: "O acesso ao ensino

obrigatório e gratuito e direito público subjetivo, e seu não oferecimento pelo Poder Público

ou sua oferta irregular implica responsabilidade da autoridade competente".

Em contradição, ao avanço pedagógico que vem experimentando, a estrutura

física das escolas ainda está longe de proporcionar atendimento compatível com o

momento histórico vivido e com as necessidades da sociedade, notadamente para
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13,2%
Campinas

Meia Brasil: 25%

8,2%
SP - Aguas da Prata

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educaçào Básica ~2013

META 7. (PNE) " Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir
as seguintes médias nacionais para o /DEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino
fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio"

Matrícula inicial
Unidades

Ensino Regular ElAda
Federação Educacão Infantil Ensino Fundamental

Médio EJA Presencial
Municípios Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental I MédioDependênci AGUa ASAdministrat DAova rareia lntegr Jnk:gr Integr llltçgr Intcgr Intcgr PRAT

I ai Parcial ai Parcial aI ParCial ai Parcial ai Parcial ai Parcial A
BRASIL
Estadual 2.619.61 156.7 6.488.74 2072 6.8058 96.91 1.0297
Urbana 1,815 4869 53.815 1769 4 69 5 88 83 7 846.397 112 20 73
Estadual 241AO
Rural 340 110 770) 107 204664 9.388 )00114 9269 6 8.088 48.812 92 19.149 14
Municipal )989 818.5 2.5238 254.6 781577 555,7 3.990.53 176.0 1.253.2
Urbana 05 08 30 96 7 62 7 58 75,862 489 94 595 24.787 O
Municipal 88) I 34,10 69'-1 14 14.8S 2.8--t 1.15 55.50 [ ,210.81 :U86
Rural 7 7 O 2 2 8 2 3 ]]]70 793 416.413 468 2.587 O
Estadual ~ 489,3 857.5 3.279.-1 271.4 13.<1812 777.4 [ 1.9902 .126.4 7,136.5 106,2 2.564.9 1.0762
Municipal 77 94 88 54 07 27 08 78 21 87 16 1,267 43 87

DIAGNÓSTICO

A Estância Hidromineral de Aguas da Prata tem um Sistema de Ensino que atende

crianças da Creche, Educaçâo Infantil e Ensino Fundamental de 1° ao 5° ano. Sâo 05

espaços educativos sendo:

EMEB "Professora Aurea Soares", no Centro da cidade:
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a jornada de tempo integral, faltando a elas: salas de aulas em número suficiente e

adequadas para receber em periodo integral os alunos, biblioteca, áreas para a

prática de esportes, recreação e atividades artisticas, culturais, laboratórios e

equipamentos de informática e fácil acesso aos alunos com necessidade especial,

como cadeirante e deficiente visual, funcionários para atendimento às demandas e

corpo docente em número para as realizações pedagógicas e artísticas.

Para garantir o direito subjetivo à educação de qualidade aos educandos também

se faz necessário lançar mão a programas especiais para que esse direito seja

contemplado como os Programas de Transporte Escolar, Programa de Alimentação

Escolar, Programas de Renda Minima (Bolsa Familia, Renda Cidadã etc.) e outros que

garantam frequência escolar, Programa do Livro Didático, entre outros.

O acesso e permanência na escola é dever do Município e, para tanto, há de se

dar continuidade a esta garantia, proporcionando condições para que o educando obtenha

êxito. Para isso, faz-se necessário que, cada vez mais, se promova a qualificação dos

professores e que a formação continuada faça parte do desejo de cada profissional

envolvido com a educação bem como, necessita-se de um real comprometimento para

que se efetivem ações que o levem a alcançar seu objetivo com uma aprendizagem sólida,

abrangente e atual.

Faz-se necessário, também, promover com maior intensidade atividades

extracurriculares na própria escola, pois, trata-se de forma de melhorar os

relacionamentos nas instituições, de fazer com que pais, alunos e professores se

conheçam melhor e possam interagir, unindo-se pelo mesmo objetivo.

DIRETRIZES

Nosso propósito é que o aluno venha à Escola e aprenda chegando ao final da fase
de alfabetização, ou seja, final do 3° ano, dominando a leitura, interpretação, escrita e
operações. Para que isso aconteça é preciso que o espaço da Escola seja acolhedor e
que eles tenham condições pedagógicas e materiais que facilitem essa aprendizagem.
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Esperando que a qualidade educacional domine em nossas escolas, é preciso que
nossos educadores tenham também espaço para enriquecimento de suas atividades de
cursos, aperfeiçoamento, estudos continuados e especializações.

O Currículo, a organização escolar e o Calendário precisam ser adequados ás
necessidades e melhoria da qualidade do ensino aprendizagem.

O Ensíno Fundamental é um díreito do aluno e dever do Estado; não queremos
apenas a inclusão e ou acesso, mas a permanência e sucesso deles até a conclusão do
mesmo.

Pretendemos que ao terminar o Ensino Fundamental de nove anos o aluno esteja
apto para cursar o Ensino Médio com sucesso.

Outro desejo da população é a implantação da jornada escolar para turno
integral, possibilitando aos alunos a participação em atividades artísticas, prática de
esportes, acompanhamento em tarefas escolares de casa, alimentação escolar de acordo
com a idade cronológica do alunado, especialmente alunos cujas famílias não podem dar
este suporte em casa. Precisamos do suporte financeiro dos governos do Estado e da
União.

OBJETIVOS E METAS.

1.Assegurar a universalização do atendimento escolar a toda clientela escolar do

Ensino Fundamental garantindo o acesso, a permanência e a aprendizagem de todas as
crianças na escola.

2.Assegurar, a contar da vigência deste Plano, que no prazo de 2 anos, os alunos

que iniciaram o fundamental I, neste ano de 2015, estejam alfabetizados, no máximo, até

o final do 3° ano do ensino fundamental e para isto, os ambientes pedagógicos das escolas

devem ser observados, assim como, os professores comprometidos e interessados nos

programas oferecidos pela MEC, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa.

3.Construir até o final da década, padrões básicos de infraestrutura para

oferecimento da Educação Básica nas modalidades de Educação Pré - Escolar e Ensino
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Fundamental, adequando-as conforme a realidade local, atendendo as recomendações já

especificadas no PNE.

4.A partir da vigência deste Plano, somente autorizar a construção e funcionamento

de escolas que atendam aos padrões básicos de infraestrutura estabelecidos para o
Municipio.

5.Garantir que a partir da vigência deste Plano todas as Instituições do Ensino

Fundamental tenham seus projetos pedagógicos elaborados com base nos referenciais

curriculares do Estado e do Municipio, com a participação efetiva de todos os profissionais

que fazem parte desses estabelecimentos de ensino.

6.Assegurar que todas as escolas tenham inserido nos seus projetos pedagógico

os temas transversais, constantes das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental.

7.Aderir aos programas de aceleração de aprendizagem e a promoção de cursos

lançados pelo MEC para que no prazo de 4 (quatro) anos a partir da vigência do PME as

crianças recuperem a defasagem da aprendizagem, ao mesmo tempo em que serão

adotadas, até o final da década, politicas estruturantes para a educação total da referida

defasagem.

a.Adotar o Programa Nacional de Formação e Valorização de Professores,

observadas as contribuições do MEC para a eficácia do mesmo.

9.Ampliar a jornada escolar, quando conveniente e de acordo com a rede física/ ;.

instalada para consolidar a escola de Tempo Integral. ?
10 Em 2 (dois) anos da vigência deste PME, assegurar que tenham sido

construidas mais salas de aulas e reformado as dependências das Escolas em

funcionamento, para que tenham condições de receber alunos na implantação da

Escola de Tempo Integral, assegurando que os alunos tenham acolhimento por

parte de Educadores, recebam alimentações suficientes e materiais pedagógicos

adequados.

11.Reforçar os mecanismos, articulado a União e ao Estado, para garantir a oferta

de transporte escolar para a zona rural, quando se fizer necessário.

12.Propor, a partir de um ano da vigência do PME, um Sistema de Avaliação da

Educação do Município, assegurando a integração de todas as Escolas Municipais, de
forma responsável.
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13.Estabelecer parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência

Social, Conselho Tutelar, Esporte e Cultura, Meio Ambiente, Trabalho e Emprego para

articulação de programas da Área da Educação e o desenvolvimento de projetos e

programas sobre temas contemporâneos (drogas, sexo, saúde, economia, cidadania,

justiça, ética, meio ambiente, violência, corrupção, desemprego, valores sagrados, cultura

popular etc.) possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias de maior

vulnerabilidade, assim como, como condição para a melhoria da qualidade educacional

do Municipio. Ações de prevenção, promoção e atenção á saúde.

14.Garantir a formação continuada em serviço, tendo como objeto de estudo as
práticas pedagógicas e avaliativas.

15.Em cinco anos, regularizar o fluxo reduzindo em 90% as taxas de repetência e

evasão, por meio de programas de aceleração da aprendizagem e de recuperação

paralela ao longo do curso, garantindo efetiva aprendizagem.

16.Estabelecer como foco a aprendizagem, acompanhar cada aluno

individualmente, mediante registro de sua frequência e do seu desempenho em avaliações

e combater a repetência, dadas as especificidades de cada escola, por meio da adoção I'~
de práticas que visem a progressão do processo de aprendizagem. /) •

17.lndicar que, no periodo de oito anos, todos os prédios escolares tenham sua

estrutura adequada ás ações de sustentabilidade ambiental, como também, total

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais em termos de
acessibilidade.

18. Criar Fórum de Educação Básica, no prazo de um ano, que dentre ações,

realize debates e orientações para a adoção de livros didáticos no Municipio.

19.Assegurar, num prazo de 4 anos, de forma facultativa, a frequência dos alunos

no contra turno, em atividades de Reforço Escolar e compreendendo as caracteristicas e

necessidades regionais, em salas de aulas próprias para tal atividade.

20.Melhorar, num prazo de cinco anos, em 80% (cinquenta por cento), os indices

dos resultados de avaliações dos alunos, de qualquer natureza, considerando seus

indicadores e, a partir destes, promover ações conjuntas, transformando o processo de

avaliação em instrumento que auxilie e complemente a aprendizagem de forma reflexiva,

respeitando-se os niveis de desenvolvimento dos alunos.
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21.Estabelecer, num prazo de 5 (cinco) anos, mecanismos de aperfeiçoamento da

prática docente e de gestão escolar, que priorizem o processo de aprendizagem dos

alunos do Ensino Fundamental e, em especial, dos anos finais.

22.Adequar, com garantias, a alimentação escolar, oferecendo um cardápio

seguindo os niveis calóricos proteicos por faixa etária elaborado por especialistas da

saúde (nutricionistas) com qualidade.

23.Propiciar formação permanente para os funcionários e profissionais

responsáveis pela elaboração da merenda escolar.

24.Manter um núcleo com profissionais na área da nutrição, responsáveis pela

fiscalização e acompanhamento da alimentação escolar.

25.Promover a participação da comunidade na gestão das escolas,

universalizando, em um ano, a instituição de conselhos escolares ou órgãos equivalentes.

26.Adequar no prazo máximo de 4 anos os espaços fisicos das Escolas, bem como,

a aquisição de recursos materiais, incluindo nestes, os recursos tecnológicos

(computadores, tablets) para beneficiar o processo de aprendizagem dos alunos,

especialmente, da faixa etária de 6 anos e aos atendidos em Tempo Integral.

27.lmplantar, a partir do 1° (primeiro) ano de vigência deste Plano, um sistema de

Avaliação Municipal, a fim de diagnosticar o nível de desempenho dos alunos do Ensino

Fundamental, da rede municipal de ensino, e desenvolver ações direcionadas à .

superação das dificuldades apresentadas, com objetivo de melhorar a qualidade d: / ..--.-

ensino. ~

28.Assegurar, durante a vigência deste PME, o atendimento, na rede municipal de

ensino, aos alunos com defasagem no processo de aprendizagem, por meio de programas

e/ou medidas de acompanhamento psicopedagógico e pedagógico, orientados pela

Secretaria Municipal de Educação.

29.Assegurar, durante a vigência deste Plano, o atendimento aos alunos com

necessidades educacionais especiais, na rede regular de ensino, com profissionais

especializados, respeitando o direito ao atendimento adequado em seus diferentes

aspectos, bem como em instituições especializadas, conforme legislação específica

Estadual e Federal.
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30.Gararitir, a partir do primeiro ano da vlgencia deste Plano, a inclusão do

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, no Projeto Politico
Pedagógico das unidades escolares.

31.Promover durante a .vigência deste Plano, programas de integração entre

escolas e pais, visando efetivar o acompanhamento destes no rendimento escolar de seus
filhos.

32.Promover, durante a vigência deste Plano, a participação da comunidade na

gestão das escolas da rede pública municipal, instituindo, a partir da aprovação deste

PME, Conselhos Escolares, nas unidades escolares municipais.

33.Garantir, durante a vigência deste Plano, a participação dos profissionais da

educação e da comunidade escolar, na revisão permanente do Projeto Politico

Pedagógico e do Regimento Escolar das instituições de ensino da rede municipal, com

observãncia das Diretrizes Curriculares Nacionais e da proposta curricular em vigência
para o Ensino Fundamental.

34.Assegurar que em 2 (dois) anos da vigência deste Plano a criação de cargos

para Professor Coordenador que atuarão nas EMEBs rurais dos Bairros da Fonte Platina,

Cascata e São Roque da Fartura, objetivando acompanhamento e orientações aos

professores, funcionários e alunos daqueles estabelecimentos.
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ENSINO MÉDIO

E.E. Professor Timotheo Silva

META 3- (PNE) "Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda
a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do periodo de vigência
deste PNE, a taxa liquida de matriculas no ensino médio para 85%. "

Indicador 3A - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola.

Brasil

Região

Estado

Mesorregião

Municipio
Meta Brasil: 100%

84,3%
Brasil

Meta Brasil: 100%

85,9%
Sudeste

Meta Brasil: 100%
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85,0%
Sao Paulo

Meta Brasil: 100%

IlMeta Brasil: 100%

85,4%
Campinas

79,5%
SP - Aguas da Prata

Fonte: Estado, Regiao e Brasil-IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilias (PNAD) _ 2013

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010

Indicador 38 - Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15,
a 17 anos.

I
I
J Meia Brasil: 85%

Meta Brasil: 85%

I
I

JMeta Brasil: 85%

Meia Brasil: 65%
I

IMeta Brasil: 85%

Brasil

Região

Estado
MesorregUlo

Municlpio

55,3%
Brasil

63,0%
Sudeste

69,0%
Sao Paulo

60,3%
Campinas

61,4%
SP - Aguas da Prata

Fonte: Estado, Região e Brasil-IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios (PNAD) _ 2013

Fonte: Município e Mesorregião -IBGE/Censo Populacional - 2010
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DIAGNÓSTICO

O Ensino Médio é uma etapa na formação profissional que tem a ver com o

desenvolvimento econômico e social do município. Este nível de ensino é da

responsabilidade do Estado que conta, em nosso Município, com a unidade de ensino

estadual "Timotheo Silva", no Centro. Todavia o PME tem que acolher a atuação do

Estado e articulá-Ia com as forças vivas do desenvolvimento do Município. Esta Escola

oferece apenas o Curso Médio Comum, capacitando os jovens para prosseguirem estudos

em nível superior. Muitos alunos terminam o Curso em questão e não têm condiçôes de

prosseguirem seus estudos. Há casos também de aluno desistir do Ensino Médio por não

dar conta de acompanha-lo, em decorrência da pouca base que traz do Ensino

Fundamental, acompanhada da falta de incentivo e força de vontade,

Esta Escola possui uma infraestrutura adequada: possui biblioteca, laboratório de

informática, quadra de esporte, televisão e video cassete, computador, energia elétrica,

abastecimento de água e rede de saneamento.

O desafio do Estado é enfrentar a demanda ao mesmo tempo melhorar a qualidade

de ensino e do Municipio é ampliar as alternativas de atendimento para os grupos menos

favorecidos da população que estão chegando ao Ensino Médio, através de uma rede de

atendimentos envolvendo as diversas Instituições do Município (Secretarias Municipais,

Conselho Tutelar e outros).

Os jovens que insistem em permanecer na escola apostam na melhoria da /

formação que lhes facilite o ingresso no mundo produtivo, cada vez mais exigente e /)

excludente. Portanto, os anseios da sociedade jovem deram espaço á iniciativa

continuada de fazer dessa etapa da educação básica muito mais do que preparar jovens

e adultos para ingressar nas Universidades: preparar para a vida.

No desenho do Ensino Médio em vigor há que se criar condições para que a Escola

seja um espaço projetado para os jovens e adequado ás novas propostas curriculares.

Embora todas as políticas destinadas a prover as condições básicas para o

funcionamento da escola de Ensino Médio sejam importantes, apenas a atuação de
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professores que assumam na prática os princlplos de uma reforma necessária

poderá garantir o bom uso dos materiais, fazer do desenvolvimento curricular um

processo vivo e conferir à gestão educacional a dimensão pedagógica da qual ela
tanto se ressente.

DIRETRIZES.

O Ensino Médio precisa ser entendido como uma proposta de Educação que

propicie aprendizagem de competências de caráter geral, que forme pessoas mais aptas

a assimilar mudanças, que sejam mais autônomas em suas escolhas, que respeitem as

diferenças e superem a segmentação social.

A Constituição Federal (art. 208) traz como dever do Estado a garantia da

progressiva universalização do ensino médio gratuito. Este dever do Estado vem trazer a

oportunidade a muitos jovens de realizarem seus estudos, mas, como os desafios da

modernidade exigem, queremos um ensino médio que vá proporcionar as aquisições

de competências relacionadas ao exercicio da cidadania e na inserção produtiva.

O Ensino Médio precisa conduzir seus jovens alunos á autoaprendizagem, a

percepção da dinãmica social e da capacidade para nela intervir, a compreender os

processos produtivos, a terem capacidade de observar, interpretar e tomar decisões; a

terem domínio de aptidões básicas de linguagens, comunicação, abstração, gerar

informações e usá-Ia para solucionar problemas concretos na produção de bens ou na
gestão e prestação de serviços.
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OBJETIVOS E METAS DO MUNiCíPIO

1.Assegurar a construção de um Ensino Médio que atenda às necessidades dos

adolescentes e jovens Acqua Pratense.

2.Apoiar, durante a vigência deste Plano, o contato permanente entre o Ensino

Médio e Instituições de Ensino Superior, com o objetivo de troca de experiências e

atualização, integrando o aluno do Ensino Médio com o mundo acadêmico.

3.Articular, junto aos órgãos competentes, durante a vigência deste Plano, que

somente seja permitida a criação de Ensino Médio, em Instituição de ensino, que

apresente as condições necessàrias de estrutura fisica, técnica e pedagógica.

4.lncentivar, durante a vigência deste Plano, a inclusão e a permanência dos

educandos com necessidades especiais em classes comuns, cabendo ao Estado garantir

condições para que se possa receber este estudante e oferecer-lhe um ensino de

qualidade, conforme legislação vigente.

5.Estimular e apoiar, durante a vigência deste Plano, a ampliação de cursos

profissionalizantes, integrados e subsequentes ao ensino médio no Municipio.

6.Assegurar, durante a vigência deste Plano, em regime de colaboração com o

Estado, o transporte escolar, adequado e exclusivo, para alunos do municipio, conforme

suas condições fisicomotoras, distãncias e sempre de acordo com a Lei Estadual.

7.Disponibilizar um amplo conjunto e recursos e estratégias de formação e de

ampliação de vivência profissional e cultural assegurando que os docentes e gestores

tenham acesso a tais recursos e estratégias.

a.Valorizar as ações lançadas pelo MEC e pelo Estado, de melhoria e

aproveitamento dos alunos do Ensino Médio, de forma a atingirem niveis satisfatórios de

desempenho definidos e avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Bàsica

(SAEB), p,'o E"m, N,oi,",1 do E,,'oo Médio (ENEM). J5
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

META N° 4- (PNE) " Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados. "

. Indicador 4 - Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que

.frequenta a escola.

Brasil

Região

Estado

Mesorregião

Municfpio
• Meta Brasil: 100%

iMeia Brasil: 100%

I
!
I
{Meta Brasil: 100%,
I
~Meta Brasil: 100%

I
IMeta Brasil: 100%

'Fonte: IBGE/Censo Populacional - 2010

85,8%
Brasil

85,8%
Sudeste

87,4%
Sao Paulo

87,9%
Campinas

87,6%
SP - Aguas da Prata
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DIAGNÓSTICO

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades

especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, 111).

A diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade.

Trata-se, portanto, de duas questões - o direito á educação comum a todas as pessoas

nas escolas "regulares".

Conforme registro do PNE a Organização Mundial de Saúde, estimam que em torno

de 10% da população têm necessidades educacionais especiais. Essas podem ser de

diversas ordens: visuais, auditivas, fisicas, intelectuais, múltiplas, distúrbios de conduta e

também superdotação ou altas habilidades.

O Sistema de Ensino de Aguas da Prata adotou a politica de inclusão, tendo por

principio o direito de todos à educação escolar e a concepção de que todos são capazes

de aprender, embora em ritmos diferenciados.

O atendimento à educação especial, nas redes regulares de ensino municipal e

estadual, a inclusão é, de fato, uma realidade. Na Escola do Estado e nas escolas

Municipais existem professores especializados para atendimento às necessidades

especiais (mental, física) dos alunos. Quando a deficiência se dá na visão e audição elas

são encaminhadas para escola do Estado no Municipio de São João da Boa Vista, vizinho

a esta Estância.

A Equipe multiprofissional da Estância Hidromineral conta com uma psicóloga e

uma fonoaudióloga que atendem alunos do Fundamental 1., contudo faz-se necessário,

entre outras ações, a ampliação e implementação de oferta de atendimento especializado,/; ~

que responda às necessidades educacionais, em todos os niveis de ensino em que o ~

aluno estiver inserido.

Para assegurar as condições de aprendizagem desses alunos nas Unidades

Escolares, a Secretaria Municipal de Educação estará começando discussões, para

aumentar investimentos, mudar paradigmas e concepções a fim de construir um sistema

educacional efetivamente inclusivo.
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DIRETRIZES

O caminho histórico, para o rompimento com a prática da exclusão, tem sido muito

longo, embora esteja acontecendo com formas e intensidade diversas nas diferentes

regiões do mundo.

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, além das garantias fundamentais gerais

da pessoa humana, assegurou, também, alguns direitos especificos às pessoas

portadoras de deficiências, cujo atendimento educacional especializado deve ser,

preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 208, 111).

Nesta parcela da população escolar, entendida como "pessoa com necessidades

educacionais especiais", estão os alunos com deficiências (fisicas, sensoriais e mentais)

e alunos com condutas tipicas e superdotados, que necessitam de acompanhamento

especializado após passarem pela avaliação diagnóstica, realizada por profissionais

qualificados, que orientam o processo de ensino, o atendimento interdisciplinar e as

adaptações curriculares necessárias à escolarização desses alunos, criando, na sala de

aula e na escola, um espaço de possibilidades diante da diversidade.

A identificação das necessidades educacionais especiais e os encaminhamentos

realizados através da avaliação pedagógica e/ou psicoeducacional, definem os

atendimentos e os recursos especificas para cada caso.

Embasado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, ao elaborar sua proposta

pedagógica, o estabelecimento de ensino, respaldado em sua autonomia, deverá prever

ações que assegurem um curriculo dinãmico, voltado às necessidades do alunado,

prevendo, também, adaptações, inclusive no processo avaliativo, considerando as ri
peculiaridades e a flexibilidade da aprendizagem. fY)

Para atingir este objetivo faz-se necessário prever e propIciar a capacitação

continuada dos profissionais da educação, desmitificando a questão das deficiências e

possibilitando oportunidades de atendimento das necessidades educacionais especiais

em todas as escolas. É indispensável criar mecanismos para que o professor busque

desenvolver uma prática pedagógica de qualidade com todos os alunos, incluidos ou não.
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O Poder Público e as organizações da sociedade civil são elos importantíssimos

para a efetivação do acesso e permanência da pessoa com necessidades educacionais

especiais no ensino, conforme preconizam os documentos oficiais e os principios

filosóficos da Educação para Todos. Deste preceito é que foram definidas para os

próximos dez anos, as diretrizes para esta modalidade de ensino.

OBJETIVOS E METAS (MUNiCípIO).

1.Assegurar a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais em
classes de ensino regular.

2.lmplantar e dinamizar salas de apoio pedagógico com professor especializado e
com recursos psicopedagógicos.

3.lncluir os educandos com necessidades educativas especiais nas atividades e
eventos culturais, científicos e esportivos das escolas públicas e da comunidade.

4.Assegurar a eliminação das barreiras arquitetônicas, garantindo a acessibilidade
aos espaços educativos.

5.Possibilitar parcerias com instituíções da área de Saúde para atendimento aos
alunos com necessidades educativas especiais sem diagnóstico, que necessitam de
exames, cirurgia e ou acompanhamento especializado.

6.Fornecer, em cinco anos, material didático específico e auxílio óptico necessários
para os portadores de necessidades educativas especiais.

7.lmplantar, gradativamente, a partir do primeiro ano deste Plano, programas para
atender alunos com altas habilidades nos aspectos artístico, intelectual e ou psicomotor.

1;-a.Equipar as escolas, em cinco anos, com salas de recursos para auxiliar o ,/'
professor no atendimento ao portador de necessidades educativas especiais.

9.lmplementar, durante a vigência deste Plano, projetos de estudo e
aprofundamento das questões pertinentes à educação especial, envolvendo os
especialistas que atuam na educação de pessoas com necessidades especiais, a fim de
que seus conhecimentos e experiências possam ser utilizadas pelos professores de
ensino regular, ampliando, desta forma, a inclusão educacional.
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10. Procurar meios, através de entes governamentais para ampliar, durante a
vigência deste Plano transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos que
apresentem dificuldades de locomoção, baixa mobilidade e dependência de autocuidados,
atendidos na rede municipal de ensino, garantindo a companhia de responsável, quando
necessá rio.

11.Apoiar as Escolas Estaduais que têm o Ensino Fundamental 11,durante a
vigência deste Plano, estudos para implantar as diretrizes e normas para a terminalidade
especifica aos alunos com necessidades educacionais especiais.

12.Apoiar as Escolas Estaduais, durante a vigência deste Plano, nas ações de
educação especial com a politica de educação para o trabalho, estabelecendo parcerias
com organizações governamentais e não governamentais, para o desenvolvimento de
programas de qualificação profissional assegurando as adaptações curriculares
necessárias para promover a colocação das pessoas com necessidades especiais no
mercado de trabalho.

13.A partir da aprovação deste Plano, a Educação, junto com as Secretarias
Municipais de Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar e outros, em até três anos,
criar um banco de dados que mantenha atualizado o censo sobre a população do
municipio a ser atendida pela educação especial, de modo a realizar o encaminhamento
destes à instituição responsável.

14.Assegurar e garantir, durante a vigência deste Plano, a aplicação anual dos
testes de acuidade visual e auditiva, aos alunos da educação infantil e Fundamental. Em
parceria com a Secretaria da Saúde, de forma a detectar problemas e oferecer
encaminhamentos adequados.

15.Manter, durante a vigência deste Plano, os projetos de capacitação junto a
Secretaria de Educação Estadual e Centro de Apoio de Educação Especial do Estado
(CAPE) para professores e monitores que atuam na educação especial ou no ensino
regular, com alunos inclusos.

16Viabilizar, durante a vigência deste Plano, o acesso e a permanência dos alunos
com necessidades especiais na área da surdez, preferencialmente, na rede regular de~
ensino, garantindo a intérprete de L1BRAS/Lingua Portuguesa, bem como, apoio
pedagógico com professor especializado em periodo contrário à aula regular.

17.Assegurar a realização de concurso público, a partir da vigência deste Plano,
para implantar a função de intérprete de L1BRAS/Lingua Portuguesa e de instrutor de
LIBRAS, para atuação nas instituições municipais de ensino.
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18.Assegurar, durante a vigência deste Plano, através do Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal, a valorização do professor que possua formação especifica
e que esteja atuando nos diversos programas da educação especial.

19.Construir ou adequar escolas, no prazo de três anos, com dependências e
equipamentos que garantam o acesso dos deficientes nos diversos espaços.

(
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

META 9- (PNE) " Elevar a taxa de alfabetização da população com
15 anos ou mais para 93,5%, até 2015 e, até o final da vigência deste
PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional. "

Indicador 9A - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.

,
Meta Brasil: 93.50%

Brasil

Regiao

Estado

Mesorregiêo
Município

91,5%
Brasil

~Meta Brasil: 93.50%

95,2%
Sudeste

Meia Brasil: 93.50%

IMeia Brasil: 93.50%

96,3%
Sao Paulo

95,8%
Campinas

93,9%
SP - Aguas da Prata

Meta Brasil: 93.50%

l

Fonte: Estado, Regiao e Brasil-IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilias (PNAD) _2013

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional _2010

Indicador 98 - Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais
.de idade.

Brasil

Regi:io
Estado

Mesorregiao
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Município

29,4%
Brasil

Meia Brasil: 15.30%

j,
IMela Brasil: 15.30%

I Meia Brasil: 15.30%

IMeta Brasil: 15.30%

I

22,7%
Sudeste

18,3%
SaoPaulo

20,0%
•I Campinas

22,3%
SP- Aguasda Prata

,Fonte: Estado, Regiao e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD) _ 2013

,Fonte: Município e Mesorregiao -IBGE/Censo Populacional- 2010

i.~ota:O objetivo desse indicador é reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

A Educação de Jovens e Adultos iniciou em Aguas da Prata, oferecido pela
Instituição Estadual, período noturno no ano de 2010.

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino constituída não

somente num desafio pedagógíco, mas, princípalmente em uma dívida social. A exclusão

de jovens, adultos e idosos do processo educativo os priva de outros direitos fundamentais ~

como o exercício pleno de cidadania acesso a herança cultural brasileira e da humanidade

e, especialmente, o acesso ao mercado de trabalho, com consequências profundas para

a construção de uma sociedade justa, democrática e solidáría.

A erradicação do analfabetismo é preocupação do Brasil e dos municípios. Aqueles

que não tiverem acesso ou a continuidade de estudos na idade própria podem fazê-lo

agora. Na Escola do Estado possuí salas ociosas no períOdo noturno e que podem acolher

as pessoas ínteressadas na continuidade dos estudos no EJA.

É preciso acreditar incentivar e promover a estima desta clientela. São pais que
sentem dificuldades em acompanhar os filhos nas escolas regulares, são jovens que

< •
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perdem oportunidades de promoção no trabalho, mas que sentem que nunca é tarde para
começar ou recomeçar.

Apesar da existência de um percentual alto de alunos em potencial para esta
modalidade tem pouca procura.

A situação preocupante é de que a demanda é de adolescentes e jovens que
às vezes ficam à mercê das situações geradoras de problemas sociais. Estão sujeitos ao
envolvimento com drogas, ao subemprego, à prostituição. Nossos analfabetos são, na
maioria, alunos evadidos do Ensino Fundamental e Jovens de classe baixa. Apresentam
certa resistência ao chamado para a volta às aulas.

O ritmo acelerado da construção de conhecimentos da humanidade alerta para
o fato de que não se pode restringir a educação de jovens e adultos a alfabetização e a
escolaridade básica. É preciso oferecer oportunidades de aprendizado o tempo todo, a
todos, inclusive aos escolarizados, sob pena de serem atropelados pela velocidade e pela
quantidade de informações e conhecimentos novos.

Na perspectiva de atender aos principios norteadores da educação é mister a
criação de propostas alternativas para promover a igualdade de condições para o acesso
e permanência do aluno no processo educativo, a utilização de concepções pedagógicas
que valorizem a experiência extraescolar e a vinculação da educação com o trabalho e
com as práticas sociais.

Efetivar políticas públicas que priorizem, que focalizem esforços, planos
estratégicos, mobilizações e ações na alfabetização e escolarização básica de EJA, com
propostas pedagógicas originais, que utilizem métodos, tecnologias e estratégias desse
novo tempo, capacitando o jovem e o adulto para melhor viverem e conviverem, nesse
tempo, no seu tempo, sem negligenciar a educação continuada e permanente.

DIRETRIZES

A Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso I, garante o acesso ao ensino

fundamental gratuito, inclusive àqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria.

Esse dispositivo constitucional determina, portanto, o dever do Estado de promover a

educação de jovens e adultos, a todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases definiu que a educação de jovens e adultos

deve atender aos interesses e às necessidades de individuos que já tinham uma

determinada experiência de vida, participam do mundo do trabalho e dispõem, portanto,

de uma formação bastante diferenciada das crianças e adolescentes. Os conteúdos
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oferecidos se destinam ao ensino de trabalhadores ou, daqueles que nunca estiveram na

escola ou ainda, que dela foram excluídos, tanto pelas condições socioeconõmicas, como

pelas inúmeras repetências, sendo respeitadas as necessidades sociais e as condições

físicas e humanas da clientela. É por isso que a educação de jovens e adultos é também
compreendida como educação contínua e permanente,

As parcerias da União, do Estado, Uníversidades, comunidade e empresas, têm

papel fundamental, pois articuladas, enriquecem os programas de Educação de Jovens e

Adultos, aumentando sua eficácia, tornando-os mais atrativos.

O poder público deve garantir professores capacitados para atuarem na Educação

de Jovens (EJA), com acompanhamento de coordenação pedagógica, utilização de

metodologias diversificadas, como forma de combater a evasão e a repetência, Divulgar

experiências exitosas da EJA, objetivando construir propostas alternatívas.

Também, deve assegurar às classes da EJA, material didático adequado e

específico para as diversas faixas etárias e necessidades dos sujeitos.

O resgate da dívida educacional para com essa clientela não deve se restringir à

oferta de formação equivalente às quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, mas sim,
curriculo eficiente para todos os níveis de ensino.

A concretização das diretrizes, objetivos e metas para a Educação de Jovens e

Adultos requer a garantia e programação de recursos públicos necessáríos.

OBJETIVOS E METAS.

1.Prover e prever EJA eficaz e efetiva, através de programas como: Brasil
Alfabetizado e ou outros que visem erradicar o analfabetismo no Municipio durante a
vigência deste Plano.

2.Prover para a EJA professores concursados, de preferência com dedicação
exclusívà e horário previsto dentro do plano, para estudos, planejamentos conjuntos e
ações educativas comunitárias.



Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.lncluir no planejamento estratégias que bloqueiam aspectos promotores do
fracasso e da evasão escolar.

4.Levantar, a partir da vigência deste Plano, periodicamente, dados da população
analfabeta ou como ensino fundamental incompleto, existente no municipio, por meio das
escolas, entidades religiosas, associações de bairro e agentes de saúde, com a finalidade
de atender demand.a e elevar o nivel de escolaridade da população Aqua Pratense.

5.Assegurar, durante a vigência deste Plano, recursos financeiros para o
atendimento da educação de jovens e adultos no Ensino Fundamental I, garantindo os
padrões minimos de qualidade.

6.Garantir, durante a vigência deste Plano, qualitativa e significativamente, o
atendimento da demanda da educação de jovens e adultos em todo o município, sob
formas diversas e flexiveis, visando a efetiva erradicação do analfabetismo.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

META- 10- (PNE) " Oferecer, no mlmmo, 25% matrículas de
educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na
forma integrada à educação profissional. 11

Indicador 10 - Percentual de matriculas de educação de jovens e adultos na
forma integrada à educação profissional.

Brasil

Região

Estado

Mesorregião

Municipio
IMeta Brasil: 25%

,
. Meta Brasil: 25%

I Meta Brasil: 25%

j
t Meta Brasil: 25%,

f Meta Brasil: 25%

1,

1,7%
Brasil

0,6%
Sudeste

0,0%
Sao Paulo

0,0%
Campinas

0,0%
SP - Aguas da Prata

" '

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educaçao Básica. 2013

META 11- (PNE) " Triplicar as matriculas da educação profissional
técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos
50% da expansão no segmento público. 11
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DIAGNÓSTICO.

Não existe em nossa linda Estância Hidromineral entidades Municipais ou

Particulares que ofereçam cursos regulares profissionalizantes.

Através de parceria com o Estado (Via Rápido), o Municipio tem oferecido cursos

profissionalizantes, especialmente na área de turismo, preparação de alimentos,

atendendo à grande demanda, a fim de que as pessoas saiam desses cursos aptos a

atuarem no mercado de trabalho.

Como o Ensino Médio, curso propedêutico ao Ensino Superior não fornece

preparação específica para o mundo do trabalho, geralmente os jovens vão para ao

mercado de trabalho sem nenhuma qualificação e quando conseguem algum trabalho,

aprendem n prática e não têm perspectiva de crescerem profissionalmente. A maioria dos

alunos trabalha no comércio ou são empregados domésticos, jardineiros etc.

Pessoas qualificadas atuando, nos diversos espaços, além de ser crescimento

individual, desenvolve também o Municipio. Portanto, faz-se necessário, investimento

sério na qualificação profissional, principalmente dos jovens.

Cabe ao Municipio repensar urgentemente a situação, elaborando uma proposta

articulada com o Estado e as ONGs de forma a atender a nossa clientela jovem e adulta,

oferecendo formação cultural e competência técnica que permitam o ingresso e a

permanência no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o grande desafio é trazer a Educação Profissional oferecida no

Brasil através de cursos, ao Municipio de Aguas da Prata, para que a nossa demanda seja

preparada com eficiência e tenha eficácia, contribuindo assim para melhorar as condições4
de vida, contribuir para a elevação da produtividade e melhoria de vida pessoal e da

comunidade, o desenvolvimento social da Estância e do Pais!

<;' •
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DIRETRIZES

A concepção de formação profissional deve ir além de treinamento especifico de

pessoas que ocupam funções dentro de um ambiente de trabalho devendo se vincular a

uma estratégia de desenvolvimento humano e de inclusão social.

O Ensino Profissional deve ser formulado, então, com o objetivo de garantir a

capacitação profissional de trabalhadores tecnicamente competentes e politicamente

comprometidos com toda a sociedade.

OBJETIVOS E METAS

1:Realizar parcerias com órgãos federais e estaduais, com ênfase com o Ministério

do Trabalho, voltadas para a implantação e o financiamento de ações que permitam o

oferecimento de cursos para a qualificação e requalificação para o mundo do trabalho.

2.lncentivar a população a habilitar-se em serviços especificos para atendimento

ao turismo local, com ênfase à prestação de serviços diretos e indiretos em parceria com

a Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Obras e Secretaria do Meio

Ambiente.
3.0ferecer cursos profissionalizantes de nivel básico em parceria com a Secretaria

Municipal de Ação Social, com a Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal

de Obras e Secretaria do Meio Ambiente, tendo em vista a demanda no mundo do

trabalho.

4.0ferecer curso de guia turistico, especifico, sobre o Município, para crianças, ~ _.

jovens e adultos, de forma a divulgar e incentivar o turismo local em seus diferentes r-I

aspectos em trabalho conjunto com a Secretaria de Turismo e Secretaria Municipal de :-

Meío Ambiente.
5.Propiciar aos jovens, acima de 14 anos, e aos adultos, condição para o trabalho,

oferecendo-lhes novas perspectivas profissionalizantes, independente de terem ou não

concluido o Ensino Fundamental. Qualificá-los, profissionalizá-Ios e atualizar
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trabalhadores com qualquer nível de escolaridade, visando sua inserção e melhor

desempenho no exercício do trabalho.

6.0ferecer Educação Profissional na modalidade não formal e de duração variável

não sujeita regulamentação curricular (Cursos Livres) de Pedreiro; mecânica de

automóveis; eletricista de automóveis; manutenção de refrigeradores; jardinagem;

mecânica de motos, informática, corte e costura, cerâmica, eletricista predial; bombeiro

hidráulico; costura; modelagem; garçom; copeira; montagem e configuração de

computador; culinária; soldador etc.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO

META 8- (PNE) "Elevar a escolaridade média da população de 18 a
29 anos, de modo a alcançar, no minimo, 12 anos de estudo no último
ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região
de menor escolaridade no Pais e dos 25 % mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE".

Indicador 8A - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos.

Brasil

Região

Estado
Mesorregiao

Municipio

l' Meta Brasil: 12 anos

9,8
Brasil

Meta Brasil: 12 anos

10,4
Sudeste

Meta Brasil: 12 anos

10,7
Sao Paulo

, Meta Brasil: 12 anos

9,8
Campinas

Meta Brasil: 12 anos

10,1
SP - Aguas da Prata

Fonte: Estado, Regiêo e Brasil .IBGEJPesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD) - 2013

Fonte: Municipio e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional. 2010

Indicador 88 - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em
área rural.

Brasil



Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Região
Estado

Mesorregiao
Município

I Meta Brasil: 12 anos

I,
Meta Brasil: 12 anos

I .
teta Brasil:12anos

1Meta Brasil: 12 anos

• Meta Brasil: 12 anos
I

7,8
Brasil

8,6
Sudeste

9,4
Sao Paulo

8,5
Campinas

9,0
SP - Aguas da Prata

I

Fonle: Estado, Região e Brasil. IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) . 2013

"Fonte: Município e Mesorregião -IBGE/Censo Populacional- 2010

Indicador 8C - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25%
mais pobres.

MeIa Brasil: 12 anos

:Meta Brasil: 12 anos

Meta Brasil: 12 anos

Brasil

Regiao

Estado
Mesorregião
Município

1.---
7,8
Brasil

8,7
I
t

Sudeste

9,1
Sao Paulo
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Meta Brasil: 12 anos
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Meia Brasil: 12 anos

8,1
Campinas

8,4
SP - Aguas da Prata

'Fonte: Estado, Região e Brasil -IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilias (PNAD) - 2013

Fonte: Municfpio e Mesorregiao -IBGE/Censo Populacional ~ 2010

Indicador 80 - Razão entre a escolaridade média da população negra e da
população não negra de 18 a 29 anos.

Brasil
Região

Estado
Mesorregião

Município

Meta Brasil: 100%

92,2%
Brasil

, Meta Brasil: 100%

•
Meta Brasil: 100%

Meta Brasil: 100%

90,1%
Sudeste

91,3%
Sao Paulo

85,7%
Campinas

Meta Brasil: 100%

83,9%
SP - Aguas da Prata

Fonte: Estado, Região e Brasil-IBGElPesquisa Nacional por Amostra de Domicilias (PNAD) - 2013

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010
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DIAGNÓSTICO

Durante muitas décadas a Educação do Campo ficou à margem das políticas

públicas em educação. O esquecimento e até o desinteresse levou a educação do campo

a sérios e crônicos problemas: analfabetismo, crianças, adolescentes e jovens fora da

escola, sem escolas, defasagem idade/série, repetência e reprovação, conteúdos

inadequados.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, em seu artigo 105,

estabeleceu que "os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que

mantenham na zona rural, escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o

estimulo de vacaçães profissionais".

Apenas a partir da década de 90, as comunidades do campo obtiveram do poder

público a abordagem da educação do campo "como uma questão de interesse nacional

ou, pelo menos, se fizerem ouvir como sujeitos de direito. "Atualmente, o Ministério da

Educaçã~ volta-se para a construção de uma politico nocianal de educação do campo, escutando

as "demais esferas da gestão da Estudo e com os movimentos e organizações sociais da campo

brasileira". Foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECA0),

tendo em sua estrutura a Coordenaçõo Geral de Educaçõo do Compo "que está a coordenar um

movimento nacionol" de construção dessas politicos de educaçõo paro o campo" (MEC, 2008).

A Educação do Campo, modalidade da Educação Básica, define-se pela vinculação

das questôes inerentes à vida e trabalho do homem do campo, a partir da realidade vivida

pelos alunos residentes no meio rural, com conteúdos e questões trabalhadas no contexto

escolar, transversalizando com as necessidades e peculiaridades da vida rural.

A população do Campo tem uma raiz cultural própria, um jeito de viver e trabalhar ;;-

distinto daquele do mundo urbano, o que inclui diferentes maneiras de ver o tempo, o

espaço, o meio ambiente e de se relacionar com eles. São diferentes também seus modos

de viver e de organizar a familia, a comunidade, o trabalho e a educação. Nestes

processos em que produzem sua existência vão também se produzindo como seres

humanos.

As políticas públicas devem garantir o direito ao povo do campo, bem como uma

educação que seja no e do campo. A perspectiva da Educação do Campo é exatamente



Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

a de educar as pessoas que trabalham no campo, para que se organizem e assumam a

condição de sujeitos da direção de seu destino.

Considerando o advento do transporte escolar oferecido pela Prefeitura através da

Secretaria Municipal da Educação, com parceria do Estado e da União, que percorre a

região rural e que tem colaborado para a evasão dos alunos do campo para a cidade,

nenhuma escola do Municipio tem como caracteristica o atendimento á população rural,

embora apareçam nos dados oficiais como "RURAIS".

DIRETRIZES

O Plano Nacional de Educação recomenda que os Planos Municipais de Educação,

com exceção dos Municipios totalmente urbanizados, deverão ter, necessariamente, um

capítulo sobre a Educação Rural, com o objetivo de se construir identidade de educação

rural.

A educação para o público rural não deve ter a característica de trata-Ia como um

problema. Deve-se trabalhar especificamente para garantir o acesso e a permanência dos

educandos, considerando a dispersão espacial dos alunos no meio rural; a questão do

transporte escolar deve ser considerada com extrema atenção além de eventuais

problemas de impontualidade e infrequência determinados pelas distâncias ou situações

momentâneas do trabalho rural. / r':7< )
A questão do trabalho infantil deve ser refletida com os alunos e suas famílias. É

preciso garantir uma proposta de desenvolvimento da escola do campo que leve em conta

a identidade cultural dos grupos que ali produzem sua vida, numa compreensão de que o

campo hoje não é sinônímo só de agricultura ou de pecuária. Nesse sentido a escola do

campo deve ser vinculada á cultura produzida pelas relações sociais mediadas pelo

trabalhador rural.
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Faz-se necessário, garantir recursos que sejam utilizados em benefício dos

trabalhadores do campo e dos educadores em geral. Ação pedagógica deve trabalhar a

realidade do aluno de forma integrada, de modo a contemplar a formação global do sujeito.

Isso implica uma educação com base nas diferentes fases da vida, abraça também a

Educação de Jovens e Adultos que deve proporcionar à formação profissional, com vistas

ao desenvolvimento sustentável e solidário, valorizando o meio ambiente e

proporcionando aos profissionais da área de produção, oportunidades de atualizar seus

conhecimentos por meio de parcerias.

É imprescindivel que o Municipio reconheça sua identidade rural, tanto nos

aspectos culturais, quanto nos econômicos, redefinindo, através de censo educacional, as

escolas rurais e urbanas. A proposta curricular deve promover a integração deste grupo

de educandos especificamente com os grupos urbanos, porém considerando a

experiência dos grupos rurais como conhecimento importante, rico e capaz de contribuir

para o processo de conhecimento como um todo.

OBJETIVOS E METAS

1.Garantir recursos para o transporte escolar seguro e de qualidade para os alunos

do meio rural para a escola do campo e, na ausência desta, para as escolas urbanas.

2.Definir e garantir autonomia às escolas do campo para implementação de uma

proposta pedagógica compativel às salas multisseriadas, ouvindo a comunidade escolar.

3.lmplantar equipamentos tecnológicos nas escolas do campo compativeis comJ) -

t d .. /
sua propos a pe agoglca.

4.Assegurar às escolas do campo meios eficazes para a realização de um trabalho

pedagógico de qualidade social, no que se refere a recursos humanos, fisicos e didáticos,

considerando suas especificidades.

5.lmplantar, observando-se a comprovação de demanda, a Educação de Jovens e

Adultos nos povoados e Distritos com garantia de transporte para a escola mais próxima.

6.Garantir um programa de cursos de formação continuada para os professores do

meio rural.



Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7.lmplantar uma escola polo do campo de tempo integral com estrutura fisica,

recursos humanos, didático-pedagógicos e tecnológicos necessários à formação humana

do trabalhador do campo com qualidade social, em parceria com a União e Estado.

8.Articular através do MEC a implantação de laboratório de informática nas escolas

do campo.

9.Observar as metas estabelecidas nos capitulos referentes à Educação Infantil,

Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Valorização dos

Trabalhadores da Educação Municipal, Financiamento da Educação Pública Municipal e

Gestão na medida em que estiverem relacionados às previstas neste capitulo.

10.0ferecer transporte aos alunos de zona rural, portadores de necessidades

educativas especiais, para que participem das atividades dentro e fora da escola.

11.Proporcionar ao aluno trabalhador rural a continuidade dos estudos no ensino

noturno, buscando, junto aos órgãos competentes, a disponibilidade de transporte nos

horários devidos.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR

DIAGNÓSTICO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, preceitua ser o Ensino

Superior público de competência do poder público federal. No entanto, ao oferecer, em

parceria com o Estado, grande parte da Educação Básica, a Estância Hidromineral de

Aguas da Prata reconhece seu papel e participação na trajetória da escolaridade, da

qualificação em níveis maiores de formação e do aperfeiçoamento profissional de seus

cidadãos.

Na Educação Básica oferecida pelo Municipio, 90 % de seus professores do quadro

efetivo possuem Curso Superior, acrescido de Pós-Graduação, dessa forma, então, vem

avançando no cumprimento de objetivos estabelecido em Legislações referentes à

qualificação profissional e a melhoria da qualidade de ensino.

DIRETRIZES.

A Educação Superior assume, no mundo atual, caráter relevante como instância de

produção do conhecimento nas diversas áreas do saber e de formação profissional inicial

e, sobretudo, como instância privilegiada para o aprendizado permanente.

Cabe ao governo municipal contribuir para a garantia da educação superior

pública e gratuita e de qualidade, bem como estabelecer uma política de articulação j ~
das ações de ensino, pesquisa e extensão universitária com as ações estratégicas / )

de desenvolvimento realizadas no município, em beneficio da população, por meio

das ações de apoio e de parcerias concretas com instituições federais, estaduais e

privadas.
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OBJETIVOS E METAS.

1.Criar mecanismos para garantir a qualidade dos cursos em nivel superior que
vierem a ser ofertados no Município por instituições privadas, estaduais e ou federais.

2.Yalorizar o estabelecimento pelo MEC, do sistema interativo de educação á
distância, que amplia as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, regulares
ou de educação continuada.

3.Apoiar os programas de cursos de formação de docentes que tratam de temas
relacionados ás problemáticas tratadas nos temas transversais: gênero, educação sexual,
ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e temas locais.

4.Apoiar, durante a vigência deste Plano, de forma intensiva, a criação e
consolidação de cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) e o desenvolvimento
de pesquisas nas Instituições de Ensino Superior das cidades vizinhas, como forma de
qualificar os profissionais da região e promover a formação continuada em suas
respectivas áreas.
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FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO.

META 12- (PNE) " Elevar a taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50% e a taxa liquida para 33% da população de 18 a 24
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos,
40% das novas matriculas, no segmento público. "

META 13 - Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercicio
no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco
por cento), sendo, do total, no minimo, 35% (trinta e cinco por cento)
doutores.

META14- (PNE) "Elevar gradualmente o número de matriculas na
pós-graduação 'stritu sensu', de modo a atingir a titulação anual de ..."

META 15- (PNE) "Garantir, em regime de colaboração entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, no prazo de 1ano de
vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da
educação de que tratam os incisos 1,II,e111do caput do art. 6 da Lei nO
9.394, de 2a de dezembro de 1996, assegurando que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação
especifica de nivel superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam."

META 16- (PNE) "Valorizar, em nivel de pós-graduação, 50% dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste
PNE, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação
continuada em suas áreas de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. "

, Indicador 16 - Percentual de professores da educação básica com pós-graduação
;lato sensu ou stricto sensu.

Brasil

Regiao
Estado

Mesorregiao
Munlcipio
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~MeIa Brasil: 50%

30,2%
Brasil

Meta Brasil: 50%

28,9%
Sudeste

Meta Brasil: 50%

27,1%
Sao Paulo

,Meta Brasil: 50%
\

32,3%
Campinas

,Meta Brasil: 50%

I
j

I
25,7%

SP - Aguas da Prata

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educaçao Básica - 2013

META17- (PNE) "Valorizar os profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento
médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do sexto ano de vigência deste PNE. "

META 18- (PNE) "Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de
planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior ~ =)
pública de todos os sistemas de ensino e, para o Plano de Carreira dos '
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso
salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do ar. 206 da Constituição Federal. "
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DIAGNÓSTICO.

"A melhoria do qualidade de ensino é um dos seus objetivos centrais e somente poderá ser

alcançada se for pramovida, ao mesmo tempo a valorização do magistério. "

O Plano Municipal de Educação de Aguas da Prata dá-se o direito de se apropriar

do princípio acima descrito por reconhecer, que se tal valorização não for continuamente

buscada, inviabilizará quaisquer metas propostas para a melhoria das modalidades e nível

de ensino. A importância devida ao magistério leva ao reconhecimento do envolvimento

dos diversos aspectos que a compões, em profunda inter-relação como a formação

profissional inicial; as condições de trabalho, salário e carreira e formação continuada.

Está sendo elaborado documento sobre o Plano de Carreira dos docentes do

Magistério desta Estância Hidromineral e nele estarão contemplados a parte da politica

de valorização, a garantia das condições adequadas ao trabalho, tempo de estudo e

preparação das aulas, salário digno, com piso salarial e plano de carreira de magistério a

serem frequentemente atualizados, acompanhando os avanços profissionais, econômicos

e sociais que permeiam na Educação.

O governo Municipal e a Secretaria Municipal de Educação têm priorizado

atendimento às condições de trabalho dos professores quanto à manutenção e

preservação dos prédios escolares, espaço fisico, ventilação, acesso à escola, número de

alunos por turma, acesso a material pedagógico.

A carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento

efetivo de professor e estruturada em classes e referências para cada uma delas. O titular

de cargo de professor pode exercer outro çargo /função do magistério.

O ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal acontece por concurso ~

público de provas e títulos. O concurso público para ingresso na carreira exige: Curso . CC:-)

Normal Superior ou Formação em Nivel Superior em Curso especifico tanto para a Creche .

e Pré-escola, assim como, para os anos iniciais do Fundamental I.

O ingresso na carreira se dá na referência inicial da classe correspondente à vaga.
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A jornada de trabalho do professor deverá ser tratada no Plano de Carreira em

elaboração atendendo a legislação vigente, assim como, a progressão através da

promoção pelo avanço horizontal.

A remuneração do professor, a referência, vantagens pecuniárias, gratificações,

adicionais etc., estarão definidas no Plano de Carreira.

A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e

a progressão na Carreira será assegurada através de cursos de formação,

aperfeiçoamento ou especialização, ministrados pelo Municipio ou em instituições

credenciadas de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de

atualização profissional, observados os programas prioritários.

Os professores aposentados na rede municipal recebem seus proventos através

do Fundo Próprio para Aposentados e Pensões.

DIRETRIZES.

Um dos grandes desafios da educação é fazer acontecer, além da quantidade, a

qualidade do ensino. A qualidade do ensino indica a formação inicial e continuada dos

profissionais que atuam na educação.

A qualidade de ensino, indispensável para assegurar ao cidadão o pleno exercicio

da cidadania e a inserção das atividades produtivas que permita a elevação constante ao

nivel da vida, constitui compromisso da municipalidade.

Este compromisso, entretanto, não poderá ser cumprido sem a valorização do

magistério, uma vez que os docentes exercem papel fundamental no processo

educacional.

Como as atividades necessárias à construção da educação escolar não se

restringem ao trabalho docente, é essencial que, a todos os demais profissionais, que

atuam no ambiente escolar, sejam igualmente asseguradas condições para a formação

continuada.

A politica global de formação dos profissionais em educação deve privilegiar uma

sólida formação teórica, a relação teoria-prática, a interdisciplinaridade, a gestão

democrática, a formação cultural, o desenvolvimento de compromisso cultural, ético e

politico da docência e dos trabalhos que auxiliam sua realização a reflexão crítica sobre a
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formação para o magistério, a fim de favorecer a qualidade da profissionalização e

valorização dos profissionais.

OBJETIVOS E METAS

1.Garantir que a partir da vigência deste Plano e em um prazo de 1 ano seja

apresentado aos docentes um Plano de Carreira do Magistério Público Municipal,

contemplando niveis de remuneração. De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo

Conselho Nacional de Educação e assegurando salários dignos, vantagens, Promoções,

continuidade de progressão na carreira quando atingir o máximo na tabela salarial e não

estiver apto à aposentadoria.
2.Assegurar que durante a vigência deste Plano, que os profissionais da educação

municipal de ensino que atuam na função de suporte pedagógico, tenham formação na

área, conforme legislação educacional.

3.lncentivar, durante a vigência deste Plano, os profissionais do magistério da rede

municipal, a realizar cursos de especialização na área de educação, em instituições

credenciadas pelo MEC, assim como frequentar cursos de educação especial a fim de

que possam atender com qualidade os alunos com necessidades educacionais especiais

inclusos nas salas regulares de ensino.

4.Assegurar, durante a vigência deste Plano, o minimo de 40 horas de capacitação

continuada aos profissionais da rede municipal de ensino e demais envolvidos no

processo educacional, através de seminários, palestras, cursos, conferências e grupos de

estudos, garantindo uma constante discussão sobre a prática educativa.

5.Ampliar, a partir do segundo ano de vigência deste Plano, programa de qualidade

de vida para os professores da rede pública municipal, como forma de prevenir problemas

de saúde ocasionado pela rotina do trabalho em sala de aula.

6.Realizar, durante a vigência deste Plano, seminários e ou conferências

municipais de educação para tratar de assuntos educacionais relevantes, envolvendo os

profissionais da educação e a comunidade.
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7.lncentivar, durante a vigência deste Plano, os professores do magistério da rede

pública municipal a buscarem o conhecimento e a incorporação de novas tecnologias,

possibilitando a sua utilização na implementação do planejamento e execução das suas

atividades profissionais.

a.Atualizar, em dois anos, os Regimentos Internos das Escolas.

Proporcionar atividades que oportunizem aos docentes a apresentação e discussão

de suas experiências em Fóruns, debates e encontros para troca de experiências.

9.Na vigência deste Plano e de conformidade com as necessidades realizar

concursos públicos de provas e titulos para suprir a falta de professores e funcionários

administrativos.

1O.Definir políticas sobre a jornada de trabalho do professor das redes municipais,

em tempo integral, em escolas equipadas fisica e pedagogicamente, tendo o professor

como direito a remuneração proporcional a sua carga horária, incentivando a dedicação

exclusiva.

11.lmplementar a formação continuada do profissional da educação, em nivel de

graduação e pós-graduação lato estrito sensu.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO.

META 19- (PNE) "Assegurar condições, no prazo de dois anos, para

efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios

técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico

da União para tanto."

META 20 - (PNE) "Ampliar o investimento público em educação

pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno

Bruto - PIB do País no 5° ano de vigência deste Lei e, no mínimo, o

equivalente a 10% do PIB ao final do decênio".

O grande desafio do Plano Decenal de Educação do Municipio é a questão dos

mecanismos de financiamento. Esses mecanismos expressam as politicas educacionais,

permitindo verificar o comprometimento do poder público na realização das ações propostas.

Respaldado no que estabelece a Constituição Federal de 1988, o financiamento da

educação provém de diversas fontes no âmbito da União, dos estados e dos Municípios. Da

União, além dos recursos orçamentários oriundos dos impostos federais, existem outras

receitas que integram as disponibilidades para investimento em educação.

A partir da implantação do FUNDEF (Lei nO9.424/96), inaugurou-se importante diretriz

de financiamento: a alocação de recursos segundo as necessidades e compromissos de cada

sistema, expressos pelo número de matrículas. Desta forma, o dinheiro da Educação é1
distribuido e aplicado com maior equidade, pois recebe mais quem tem maior número de . ;;-,

alunos na rede de ensino.

A Lei nO11.494 de 20 de junho de 2007 regulamenta o Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação-

FUNDEB, de que trata o art.60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, altera a

Lei nO10.195/2001, revoga dispositivos das Leis nO9.424/1996, 10.880/2004, e, 10.845/2004,
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vem aperfeiçoar e garantir o aumento de recursos para a Educação brasileira, beneficiando

toda a Educação Básica, em muitos casos insuficientes para um atendimento de excelência.

No Municipio de Aguas da Prata, a maior vinculação de receitas para a Educação está

relacionada ao FUNDEB, onde 60 % no minimo, são aplicados no pagamento de professores

e (o restante no pagamento do pessoal administrativo que) também em investimentos para a

manutenção geral do ensino.

O maior investimento da Secretaria Municipal de Educação está relacionado á folha de

pagamento. O que resta é insuficiente para investimentos.

Para dar sustentação á política educacional e suprir carências e tendo em vistas o

desenvolvimento do ensino, as condições de trabalho, o Plano de Cargos e Carreiras e Salários

e a formação continuada e permanente dos profissionais da educação, faz-se necessário que

a Prefeitura Municipal deste Estância Hidromineral amplie, no decorrer dos próximos anos, o

percentual do orçamento municipal destinados à educação a fim de que as metas deste Plano

sejam cumpridas.

Em nosso Municipio a Secretaria Municipal de Educação não tem autonomia da gestão

financeira e patrimonial. A gestão dos recursos do FUNDEB e dos demais recursos vinculados

à Educação é compartilhada entre o Financeiro da Prefeitura e o Senhor Prefeito, submetida à

apreciação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização do FUNDEB, Conselho

Municipal de Educação e pelo Conselho de Alimentação Escolar.

DIRETRIZES

A Educação é uma das funções do Poder Público que possui percentual da receita ~~

legalmente constituido e vinculado, sendo um percentual de 25\% de impostos e

transferências. Vistas as crescentes demandas de expansão da Educação Infantil, da

EJA, de melhoria da estrutura física das unidades e de melhorias salariais tanto dos

docentes quanto dos servidores administrativos, o financiamento da Educação Pública

deve passar pela implantação de alternativas para aprimorar os gastos públicos e

discussão de fontes para a ampliação do financiamento da educação, por meio do esforço

conjunto entre União, estado e Municipio.
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Mas não basta ampliar os recursos, é necessária a fixação de mecanismos de

fiscalização e controle que assegurem o cumprimento da aplicação dos percentuais

mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino principalmente através

da criação de instrumentos que promovam a transparência na utilização dos recursos

públicos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, para toda a comunidade local e

escolar. Para tanto, o Sistema de Ensino deve ter como diretriz o fortalecimento dos

conselhos municipais de acompanhamento e controle social e dos Conselhos Escolares.

A consolidação da educação com qualidade social, alvo deste Plano, passa ainda

pela promoção de mecanismos que garantam a crescente autonomia pedagógica,

administrativa e financeira das unidades escolares, bem como aprimoramento de seus

processos de gestão, visando melhoria de suas ações pedagógicas.

A fim de garantir o acesso e a permanência com sucesso dos alunos províndos de

família vulnerável, o Poder Público (UNIÃO, Estado) deve, ainda, promover a ampliação

do atendimento via programas de renda minima associados à educação.

OBJETIVOS E METAS
Ampliar, progressivamente, o percentual dos recursos municipais destinados a

manutenção e desenvolvimento do ensino público Municipal, obedecendo ao seguinte

cronograma:

Exercicio de 2016- no mínimo de 26%;
Exercicio de 2017- no minimo de 27%
Exercicio de 2018= no minimo de 28%;
Exercício de 2019- no minimo de 29 %;
A partir de 2020 no minimo de 30%, até o final do decênio. / -

A curto prazo, promover a autonomia financeira das escolas e da Creche Municipal, J) ~
mediante repasse de recursos diretamente aos estabelecimentos públicos de ensino a

partir de critérios e objetivos definidos pela legislação e entre a Secretaria da Educação e

Unidades de Ensino.

1.Estabelecer no Municipio, a educação Infantíl como prioridade para a aplicação

dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino.
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2.Fortalecer os mecanismos de transparência na aplicação e prestação pública de

contas dos recursos de 100% das unidades gestoras na forma da Lei, assegurados os

principios da gestão democrática e participativa.

3.Garantir nos orçamentos municipais anuais, a previsão do suporte financeiro ás

metas constantes deste Plano Municipal de Educação, em cumprimento ao artigo 212 da

Constituição Federal de 1988 em termos de aplicação dos percentuais mínimos

vinculados á manutenção e desenvolvimento do ensino.

4. Investir e programas de formação continuada que ofereçam os profissionais que

atuam em atividades docentes, técnicas e administrativas das escolas municipais,

oportunidade de aperfeiçoamento permanente.

5'.Garantir recursos para o trabalho docente do professor que atua com portadores

de necessidades educativas especiais, inclusive para a sua capacitação e orientação

através de equipe de profissionais, considerando as exigências de sua atuação frente à

inclusão escolar.

6.Promover com a colaboração da União, Estado e municipio, programas sociais

que associem renda minima a ações socioeducativas para familias economicamente

carentes;

l.Garantir o percentual de recursos financeiros para elaboração e implantação do

plano de carreira dos servidores administrativos;

8.Garantir recursos financeiros através de parcerias governamentais e instituições

privadas para a melhoria da estrutura física, ampliação da Rede Municipal e construção

de bibliotecas, laboratórios de ciências e informática e quadras esportivas.

9.Garantir a ampliação da Rede Municipal de Ensino, principalmente de Creches

escolas através da construção de novas unidades nas regiões da cidade onde forem

apresentadas maiores demandas.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

OPlano Municipal de Educação da Estância Hidromineral de Aguas da Prata reflete

o entendimento de que é preciso estabelecer prioridades e estratégias para que se

alcance o objetivo maior da educação: a qualidade do processo de ensino e da

aprendizagem.

Através dele, as práticas educativas deverão ser constantemente avaliadas, assim

como as diretrizes, metas e objetivos construidos para cada segmento da educação

deverão ser perseguidos incessantemente.

Para isso, é necessário um processo de acompanhamento e avaliação continua

das ações desenvolvidas no Municipio, em consonância com o Plano Nacional de

Educação (PNE) e o Plano Estadual de Educação (PEE).

Visando transformar essa avaliação em um processo democrático e transparente,

caberá ao Conselho Municipal de Educação acompanhar e avaliar se as metas propostas

estão sendo alcançadas, por entender que o mesmo é composto por representantes de

toda a sociedade civil, para a promoção de audiências públicas, antecedidas de reuniões

de grupo-análise, conclusivas, com pareceres elaborados e publicizados.

Também deverá ser realizado um Fórum anualmente, para debates do processo e

dos resultados obtidos em consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Plano.

Nesses momentos, serão analisados os indices e indicadores educacionais do

municipio, produzidos pelo estudo e pesquisas nas esferas: federal, estadual e municipal

(IBGE, INEP, SAEB) Censo Escolar entre outros) com o objetivo de encaminhar os

resultados aos poderes Executivo e Legislativo e aos conselhos da área educacional, para

cobrar dos poderes públicos o cumprimento da Lei. ~;,

Sua aprovação pelo Legislativo Municipal e pelos Conselhos Municipais, num

contexto de participação social, o acompanhamento e avaliação são fatores decisivos para

que a educação produza a grande mudança, rumo ao desenvolvimento da produção

tecnológica e cientifica e da cidadania do povo Acqua Pratense.
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. '~;

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

"Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor,

Mas lutamos para que a melhor fosse feito.
Não somas o que deveríamos ser,

Não somos o que iremos ser,
Mas, graças a Deus,

Não somos o que éramos"
(Martin Luther King)
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