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Lei nº 151/2015 de 19 de junho de 2015 

 
 
Adequar e Aprovar o Plano Municipal de 
Educação – PME do Município Serra 
Dourada - Bahia, em consonância com a 
Lei nº 13.005/2014 que trata do Plano 
Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências.  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, Estado da Bahia, faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 
 
 
Art.1º - Fica adequado e aprovado o Plano Municipal de Educação – PME, com 
duração de 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com 
vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.  
 
Art. 2º - São diretrizes do PME: 
 
I – erradicação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar; 
III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 
na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV – melhoria da qualidade do ensino; 
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 
em que se fundamenta a sociedade; 
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII – promoção humanística, científica, cultura e tecnológica do País; 
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento às necessidades 
de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; e 
X - promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental. 
 
Art. 3º - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ser cumpridas no prazo da 
vigência do PME, observada e avaliada a cada ano, o cumprimento das metas de prazo 
definido. 
 
Parágrafo Único -  Conselho Municipal de Educação certificará o cumprimento da 
meta, ou provocará as demais instâncias para correção de eventuais distorções. 
 
Art. 4º - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 
Município deverão ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações 
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME, a fim de 
viabilizar sua plena execução.  
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Art. 5º - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB será utilizado para 
avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar apurados pelo 
censo da educação básica, combinados com os dados relativos ao desempenho dos 
estudantes apurados na avaliação nacional do rendimento escolar ou outro índice que 
venha sucedê-lo.  
 
Parágrafo Único - Estudos desenvolvidos e aprovados pelo MEC na construção de 
novos indicadores, a exemplo dos que se reportam à qualidade relativa ao corpo docente 
e à infraestrutura da educação básica, poderão ser incorporados ao sistema da avaliação 
deste plano. 
 
Art. 6º - O Município, em articulação e integração com o Estado, a União e a sociedade 
civil e política, procederá à avaliação periódica de implementação do Plano Municipal 
de Educação de Serra Dourada - BA e sua respectiva consonância com os planos 
Estadual e Nacional. 
 
§ 1º - O Poder Legislativo, com a participação da sociedade civil e política,  organizada 
e por intermédio da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e Conselho 
Municipal de Educação, acompanharão a execução do Plano Municipal de Educação. 
 
§ 2º - A primeira avaliação do PME realizar-se-á durante o segundo ano de vigência 
desta Lei, cabendo à Câmara de Vereadores aprovar as medidas legais decorrentes, com 
vistas às correções de eventuais deficiências e distorções. 
 
§ 3º - O Conselho Municipal de Educação: 
 
I – Acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas; 
II – Promoverá a conferência municipal de educação; 
 
§ 4º - A conferência municipal de educação realizar-se-á com intervalo de 3 anos entre 
elas, com intenção fornecer elementos para o PNE e também refletir sobre o processo de 
execução do PME. 
 
Art. 7º - Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governamentais necessárias 
para o alcance das metas previstas no PME. 
 
Parágrafo único. As estratégias definidas no anexo desta lei não eliminam a adoção de 
medidas adicionais em âmbito local ou de instrumento jurídicos que formalizem a 
cooperação entre os entes federados. 
 
Art. 8º - O Município elaborou o seu PME em consonância com as diretrizes, metas e 
estratégias, previstas no PNE, Lei nº 13.005/2014. 
 
§ 1º . O Município demarcou em seu PME estratégias que: 
 
I - Asseguram articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais e 
culturais; 
II- Consideram as necessidades específicas da população do campo, assegurando a 
equidade educacional e a diversidade cultural; 
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III- Garantem o atendimento das necessidades especificas na educação especial, 
assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades; 
IV- Promovem a articulação intersetorial na implementação das políticas educacionais. 
 
Art. 9º - A partir da Lei aprovada do PME, o Município deve aprovar a lei especifica 
para instituir o seu sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática pública no 
prazo de 2 anos, contado da publicação dessa lei. 
 
Art. 10 - Os Poderes do Município deverão empenhar-se em divulgar o Plano aprovado 
por esta Lei, bem como na progressiva realização de suas metas e estratégias, para que a 
sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 
 
Art. 11 - Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o poder 
executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, sem prejuízos das prerrogativas desse 
poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período 
subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo 
decênio. 
 
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Serra Dourada - Bahia, 19 de junho de 2015. 

 
 
 

JOSÉ MILTON FROTA DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

Página 04Barreiras, 23 de junho de 2015

Estado da Bahia 

Município de Serra Dourada 
Rua Maria Mendes da Silva nº. 612 – Telefax (77) 3686-2079 
CEP 47.740-000 - Serra Dourada Bahia – www.serradourada.ba.gov.br 

CNPJ: 14.222.277/0001/73 
 

 
 

ANEXO À LEI DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
3. DIRETRIZES, METAS E ESTRATEGIAS DO PME DO MUNICIPIO 
DE SERRA DOURADA 
 
  As diretrizes, metas e estratégias do PME do município de Serra Dourada 
sofreram leves adaptações em relação á letra do Plano Nacional de Educação, no 
entanto,as mesmas estão consoantes com as prioridades estabelecidas no PNE.Vale 
ressaltar que elas foram instituídas com base nas discussões do grupo colaborativo e das 
comissões representativas. 
 
3.1 DIRETRIZES 
 
  O Município de Serra Dourada procurou estabelecer diretrizes em consonância 
com o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13. 005/2014. São elas: 
 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 
na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 
em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 
expansão, com padrão de qualidade e equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental. 
 
3.2 METAS E ESTRATÉGIAS 
 
Meta 1 : Universalizar até 2016 a Educação Infantil 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 mínimo, 50% ( cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três anos) até o 
final da vigência deste PME. 
 
Estratégias:  
 
1.1 Mapear crianças de 0 a 5 anos fora da escola durante a  vigência do plano na zona 
rural e urbana; 
1.2 Ampliar a oferta de matrícula em creches 10% e pré – escola em 20% a cada ano de 
vigência; 
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1.3 Adequar as creches para atender 20% de crianças de 0 a 3 anos durante a vigência 
do plano de acordo com Parâmetros Básicos da Educação Infantil (2006); 
1.4 Construir 02 (duas) escolas na sede para atender crianças de 4 a 5 anos, conforme 
normas de ABNT e Parâmetros Básicas da Educação Infantil (2006); 
1.5 Reformar 02 escolas na sede para atendimento a Educação Infantil; 
1.6 Garantir a aquisição de brinquedos para 100% de parque infantil nas escolas da 
sede; 
1.7 Instalar 100% de parque infantil nas escolas da sede; 
1.8 Garantir a aquisição de mobiliário e materiais didáticos pedagógicos para 100% das 
unidades que atendem a educação infantil anualmente na zona rural e urbana; 
1.9 Construir 02 creches na zona rural conforme normas da ABNT e Parâmetros 
Básicos de Educação Infantil durante a década de vigência do PME; 
1.10 Assegurar 100% de brinquedoteca e o  fornecimento de matérias adequados á faixa 
etária e as necessidades dos trabalhos educacionais nas Unidades escolas da Educação 
Infantil durante a vigência do plano; 
1.11 Construir na sede 01 Centro de Formação para Profissionais da Educação Infantil 
equipado, com auditório, anfiteatro, salas para oficinas, biblioteca, videoteca, 
informática, sala de música, de orientação psicopedagógicas, de terapias formais e 
alternativas, durante a vigência do plano; 
1.12 Atender 100% dos professores em cursos de formação inicial; 
1.13 Atender 100% dos professores licenciados em curso de formação continuada em 
serviço de acordo com artigo 67 da LDB; 
1.14 Atender em curso da profissionalização 100% do pessoal a cada ano da vigência do 
plano; 
1.15 Assegurar 100% de material didático pedagógico para a formação dos alunos da 
Educação Infantil durante a vigência do plano; 
1.16 Definir critérios para a participação dos pais ou responsáveis nas oficinas e 
encontros de orientação psicoemocional, pedagógico e nutricional atrelado a freqüência 
das crianças na creche e pré-escola, durante a vigência do plano; 
1.17 Garantir 100% dos docentes da Educação Infantil seja formado em licenciatura 
plena em Pedagogia ou Normal Superior, com habilitação específica para Educação 
Infantil, admita como formação mínima a oferecida em nível médio, modalidade 
Normal, durante a vigência do plano; 
1.18 Garantir merenda escolar para 100% dos alunos matriculados na rede durante a 
vigência do plano com qualidade balanceada; 
1.19 Assegurar 100% de merenda escolar na Educação Infantil durante a vigência deste 
Plano, com a colaboração da União e Estado, garantindo o acompanhamento de um 
profissional da área de nutrição; 
1.20 Incentivar 100% de práticas alimentares saudáveis durante a vigência; 
1.21 Assegurar 100% de merenda escolar na Educação Infantil durante a vigência deste 
Plano, com a colaboração da União e Estado, garantindo o acompanhamento de um 
profissional da área de nutrição; 
1.22 Incentivar 100% de práticas alimentares saudáveis durante a vigência do plano; 
1.23 Assegurar, durante a vigência desse Plano, transporte escolar com qualidade, 
segurança e conforto na zona rural e localidades distantes, quando necessário; 
1.24Melhorar em 100% o transporte escolar garantindo acesso dos alunos durante a 
vigência do plano; 
1.25 Garantir, a partir da vigência deste Plano, que todas as escolas e instituições de 
Educação Infantil do Município elaborem e/ou implementem suas propostas 
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pedagógicas, com base nas Diretrizes curriculares Nacionais, nas normas Municipais e 
nos Referenciais Curriculares Nacionais; 
1.26 Equipar e adequar as Escolas para receber crianças com necessidades especiais; 
1.27 Acelerar o processo judicial para a conclusão da obra da Unidade do Proinfância, 
com a contra partida do município; 
1.28 Acelerar o processo de construção das creches da Zona Rural com base na 
estratégia 1.9; 
1.29 Garantir um professor  auxiliar  para subsidiar  o professor regente nas turmas de 
Educação Infantil; 
1.30 Garantir transporte escolar de qualidade para os alunos de Educação Infantil, com 
motorista e monitores capacitados.  
 
Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 
6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 
dos alunos  concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência 
deste PME. 
 
Estratégias: 
 
2.1 Adequar mecanismo para acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino 
Fundamental. 
2.2 Fortalecer os mecanismos adequados para o acompanhamento e monitoramento do 
acesso, permanência e aproveitamento escolar dos beneficiários de programas 
transferência de renda com indivíduos em situação de vulnerabilidade contando com a 
parceria da família e secretarias: Assistência Social, Saúde, Educação Desporto e  lazer; 
2.3 Elaborar ação para inserir e garantir a permanência do educando na escola; 
2.4 Capacitar educadores para compreensão da Lei de 9 (nove) anos; 
2.5 Sensibilizar o acompanhamento dos pais na escola; 
2.6 Implantar ações pedagógicas e psicopedagógicas para os alunos com dificuldades de 
aprendizagem; 
2.7 Garantir a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, e Ensino 
Médio para as populações do campo; 
2.8 Garantir o transporte escolar de qualidade na zona rural, com monitores e motoristas 
capacitados; 
2.9 Garantir a merenda escolar, para alunos matriculados na rede durante a vigência do 
plano, com qualidade balanceada; 
2.10 Ampliar a efetivação em parceria entre as Escolas, Conselho Tutelar e Ministério 
Público; 
2.11 Atender com ações pedagógicas e psicopedagógicas para os alunos com 
dificuldade de aprendizagem; 
2.12 Adequar os estabelecimentos de ensino de acordo com as necessidades surgidas 
para o melhoramento das comunidades. (Nucleação das escolas ); 
2.13 Construir espaço adequado para sala de vídeo, auditório e espaço de lazer; 
2.14  Regulamentar a atuação de profissional por área específica; 
2.15 Construir bibliotecas nas escolas da zona rural e urbana, conforme as normas da 
ABNT e Parâmetros Básicos da Educação; 
2.16 Ampliar o numero de salas de aula na sede para atender melhor o Ensino 
Fundamental. 
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Meta 3: Universalizar, até 2016,o atendimento escolar para toda a população de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento)  
 
Estratégias: 
 
3.1 Realizar o mapeamento da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos que estão 
fora da escola em parceria com a Assistência Social, Secretaria de Saúde e Conselho 
Tutelar; 
3.2 Promover programas culturais para a população urbana e do campo de jovens de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos, com qualificação social e profissional para aqueles que 
estejam fora da escola; 
3.3 Fomentar políticas de prevenção  à evasão e garantir proteção contra quaisquer  tipo 
de preconceito e/ou exclusão; 
3.4 Reorganizar a oferta de ensino médio bem como a distribuição territorial das 
escolas, para atender as demandas, conforme as necessidades especificas dos alunos; 
3.5 Assegurar  a função de bens e espaços culturais de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva integrada ao currículo e ainda garantir a melhoria da 
infraestrutura das escolas; 
3.6 Disponibilizar espaço e instrumentos que assegurem a ampliação da prática 
desportiva integrada ao currículo. 
 
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quarto) a 17 (dezessete) 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. 
 
Estratégias:  
 
4.1 Garantir matrícula para 100% dos alunos com necessidade especiais nas escolas 
regulares; 
4.2 Assegurar 100% a acessibilidade ao aluno com deficiências ou mobilidade reduzida 
por meio de adaptações das salas, equipamentos e mobiliários durante a vigência do 
plano; 
4.3  Adquirir transporte  acessíveis para atender alunos especiais da rede; 
4.4 Disponibilizar e capacitar monitores para acompanhar alunos especiais no caminho 
casa/escola; 
4.5 Atender 100% dos profissionais que atuam na educação especial com curso de 
capacitação; 
4.6 Promover ações pedagógicos para 100% dos alunos com necessidades especiais que 
apresentem dificuldades de aprendizagem, participarem de apoio pedagógico (reforço 
escolar); 
4.7 Assegurar 100% de distribuição de livros e materiais didáticos equipamentos e 
mobiliários adaptados para os alunos com necessidades educacionais especiais; 
4.8 Adequar todas as escolas do campo e sede para atender aos alunos com necessidades 
especiais; 
4.9 Adaptar 100% do transporte escolar para atender os alunos com necessidade 
especiais durante a vigência do plano; 
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4.10  Ampliar 100% das salas para atender os alunos com deficiência, física e visual 
durante a vigência do plano; 
4.11 Construir um centro de apoio fisioterápico na sede durante a vigência do plano; 
4.12  Assegurar 100% a equipe multiprofissional para realizar o acompanhamento 
psicopedagógico na zona rural e urbana; 
4.13  Articular 100% das ações de educação especial com a política de educação para 
o trabalho, em parceria com organizações governamentais e não-governamentais; 
4.14  Garantir 100% de ensino de libras e Braile nas escolas que atendam alunos com 
necessidade especiais; 
4.15  Tornar disponível para atender 100% dos educandos com deficiência visual, 
livros didáticos falados em caracteres ampliados e /ou meios eletrônicos; 
4.16 Realizar 100% de aulas de reforço escolar para todos os alunos que 
apresentarem dificuldades de aprendizagem; 
4.17  Trabalhar 100% de reorientação paralela ao conteúdo atendendo as 
especificidades dos discentes; 
4.18  Mapear os tipos de deficiências dos alunos da rede municipal e capacitar 
professores para essas modalidades; 
4.19  Garantir aos professores programas sistemáticos de formação e de qualificação, 
com conteúdos pertinentes à Educação Inclusiva; 
4.20 Garantir a estruturação dos espaços públicos, visando ao atendimento à 
acessibilidade das pessoas com deficiência em todas as esferas sociais; 
4.21  Instituir nas escolas espaço no qual os familiares dos alunos interajam com 
conhecimentos pertinentes à educação Inclusiva; 
4.22 Garantir nas escolas que têm alunos surdos a presença do profissional Interprete 
e de professor itinerante para os alunos com  deficiências visual; 
4.23  Cumprir a legislação que trata da acessibilidade; 
4.24  Incluir durante a vigência deste plano, o ensino da LÍNGUA Brasileira de Sinais 
–LIBRAS- no currículo das escolas regulares; 
4.25  Implantar e equipar Centros Pedagógicos Especializados e Multidisciplinares, 
com fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, neurologista, fisioterapeuta, 
profissionais de educação física, assistente  social e especialistas nas áreas de 
especificidades, para o atendimento e promoção do melhor desenvolvimento dos alunos 
com deficiências, matriculados na rede regular de ensino; 
4.26  Implantar e equipar salas de recurso multifuncional nas demais escolas da rede; 
4.27 Viabilizar cuidador para acompanhar alunos com deficiências múltiplas no 
atendimentos as necessidades básicas (fisiológica e higiene pessoal). 
 
Meta 05: Alfabetizar todas as crianças no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 
Ensino Fundamental. 
 
Estratégias: 
 
5.1 Adequar às salas de aula de acordo com as necessidades específicas; 
5.2 Construir salas de vídeo, auditório e área de lazer; 
5.3 Organizar os profissionais por área específica; 
5.4 Construir biblioteca adequada nas escolas; 
5.5 Atender os alunos com dificuldade de aprendizagem com auxílio de profissionais 
como pedagogo e psicopedagogo; 
5.6 Atualizar os instrumentos e monitoramento necessário para aferir a alfabetização das 
crianças em todos os níveis; 
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5.7 Garantir formação para os profissionais alfabetizar alunos com necessidades 
especiais. 
 
Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% ( cinqüenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos,25% (vinte e cinco Poe 
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 
 
Estratégias: 
 
6.1 Articular, em regime de colaboração, construção, ampliação e reestruturação das 
escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, espaço 
para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de 
recursos humanos para a educação integral; 
 6.2 Contratar e capacitação profissionais para atender a demanda da educação integral 
implantada  no município; 
6.3  Adequação do currículo de acordo a oferta de educação em tempo integral para o 
ensino fundamental, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinar, inclusive culturais e esportivos, de forma que o tempo de permanência 
dos (as) alunos (as) na escola ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior 
a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo; 
6.4 Buscar junto ao Governo Federal e a União o aumento da oferta do transporte 
escolar; 
6.5 Melhorar a estrutura das estradas de difícil acesso; 
6.6 Buscar junto ao Governo Federal recurso para diversificar o cardápio na 
alimentação escolar. 
 
Meta 7: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 
nacionais para o ideb: a serem alcançados até 2021, anos iniciais do Ensino 
Fundamental 6.0, anos finais do Ensino  Fundamental 5.5, Ensino Médio 5.2. 
 
Estratégias: 
 
7.1  Nuclear escolas da zona rural; 
7.2 Capacitação para professores com alunos especiais; 
7.3 Criação de currículos específicos para cada série/ano; 
7.4 Recursos financeiros que possibilite a melhoria dos espaços para nucleação de 
escolas; 
7.5 Contratação de psicólogos escolares para acompanhar alunos com dificuldades de 
aprendizagem. 
7.6 Promover espaços, oferecer materiais e realizar capacitações para que possam 
trabalhar com alunos com dificuldades na aprendizagem; 
7.7 Instituir avaliação institucional nas unidades escolares e nos órgãos da Rede  
Municipal de Ensino, a partir do primeiro ano de vigência do PME. 
 
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 
anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze anos de estudo no último ano de 
vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 
país e dos 25% (vinte e cinco por cento) mas pobres, e igualar a escolaridade média 
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entre negros e não negros declarados à Fundação e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE 
 
Estratégias: 
 
8.1 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias na educação de Jovens e 
Adultos, para correção de fluxo, acompanhamento pedagógico, individualizado 
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento 
escolar defasado respeitando as especificidades dos seguimentos populacionais 
considerado; 
8.2 Implantar programas de Jovens e Adultos para seguimentos populacionais 
considerados, que seja fora da escola e com defasagem idade série, associados as outras 
estratégia que garantem a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial.   
8.3 Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do Ensino 
Fundamental; 
8.4 Buscar oferta gratuita de Educação Profissional Técnica por partes das entidades 
privadas e de serviços social e de formação profissional vinculadas ao Estado de forma 
concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública para o seguimento  
populacionais considerados; 
8.5 Promover a busca ativa de jovens fora da Escola pertencentes aos seguimentos 
populacionais considerados, em parcerias com as áreas de assistência social, saúde e 
proteção à juventude; 
8.6 Proporcionar ações que estimulem a permanência dos jovens na escola.  
 
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventa e três inteiros e cinco por décimos por cento) até 2015 e, o até o final da 
vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinqüenta 
por cento) a taxa de analfabetismo funcional no PME. 
 
Estratégias: 
 
9.1 Realização de campanhas de matrículas para todos os jovens com idade superior a 
15 anos que não concluíram o Ensino Fundamental; 
9.2 Capacitar professores para melhoria da sua prática educativa em sala de aula; 
9.3 Realizar avaliações, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 
alfabetização de jovens e Adultos; 
9.4 Implantar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os 
alunos com deficiência; 
9.5 Criar parceria com o Governo Federal e o Programa Brasil Alfabetizado; 
9.6 Assegurar acompanhamento aos alunos matriculados na EJA- Educação de  Jovens 
e Adultos para evitar a evasão e repetência. 
 
 
Meta 10: Oferecer, em regime de colaboração, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 
cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na  forma integrada à educação profissional. 
 
Estratégias: 
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10.1 Assegurar recursos orçamentários e financeiros para melhoria dos alunos especiais 
da EJA; 
10.2  Realização de campanhas para efetivação de matrículas para jovens com idade 
superior a 15 anos que não concluíram o Ensino Fundamental; 
10.3 Promover capacitação de professores para melhorias da sua prática educativa em 
sala de aula; 
10.4  Aquisição material didático pedagógico em todas as escolas que contemplam a 
EJA; 
10.5 Garantir recursos para realizar projetos relacionados aos alunos da EJA. 
 
Meta 11: Apoiar, em Regime de Colaboração com a União e o Estado, a oferta de 
matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 
oferta e pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da expansão no segmento público. 
 
Estratégias: 
 
11.1 Implantar cursos profissionalizantes; 
11.2 Garantir durante a vigência do Plano parcerias para implantação da Escola 
Agrícola; 
11.3 Assegurar políticas de Educação Profissional para jovens e adultos em regime de 
colaboração; 
11.4 Garantir durante a vigência do Plano parceria junto as empresas e órgãos federados 
recursos para o desenvolvimento da Educação Profissional no município; 
11.5 Firmar parcerias nos setores públicos e privados para o desenvolvimento da 
Educação Profissional do município; 
11.6 Garantir uma renda para jovens e adultos através de órgãos federados como meio 
de incentivo; 
11.7 Estimular a Educação Profissional de jovens e adultos através de estágios 
remunerados; 
11.8 Contratar  Profissionais para ministrar os cursos profissionalizantes. 
 
Meta 12:  
 
Apoiar, em Regime de Colaboração com a União e o Estado, a elevação da matrícula no 
ensino superior garantindo que no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) da população de 
18(dezoito) a 24(vinte e quatro) anos tenha acesso à educação superior. 
 
Estratégias: 
 
1.2.1 Ofertar  em regime de colaboração com a União e Estado educação superior 
publica e gratuita prioritariamente para a formação de professores e professoras da 
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender 
ao déficit de profissionais em áreas específicas;  
12.2 Instituir políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) 
estudantes de instituições publica, de modo a reduzir as desigualdades étnico - raciais e 
implantar em regime de colaboração com a União e  Estado  universidades  para o 
acesso e permanência na educação superior de estudantes com necessidades especiais, 
egressos da escola pública, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 
12.3 Suscitar programas e ações de incentivos à mobilidade estudantil e docente em 
cursos de graduação e pós-graduação; 
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12.4 Institucionalizar programas de composição de acervo digital de referencias 
bibliográficas e áudio visuais para os cursos de graduação, assegurada acessibilidade as 
pessoas com deficiências; 
12.5 Incentivar a implantação de redes de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs 
nas áreas estratégicas definidas nacionais de ciência, tecnologia e inovação. 
 
Meta 13: Ampliar, em Regime de Colaboração, a proporção de mestres e doutores do 
corpo docente em efetivo exercício na rede municipal de educação para que ao final da 
década 30% (trinta por cento) dos professores sejam mestres, e destes, no mínimo, 05% 
(cinco por cento) doutores; 
 
Estratégias: 
 
13.1 Criar parcerias com o governo Estadual e Federal para promover ações 
viabilizadoras para a implantação de uma Faculdade publica do município até 2020, 
para atender o  cursos Lato senso e stritus senso; 
13.2 Criar parcerias com as Universidades Estaduais e Federais para promover curso de 
mestrado e doutorado para os professores da rede até 2020; 
13.3 Criar bolsa de estimulo para os profissionais da Educação que se ingressarem nas 
Universidades Federais e Estaduais até 2020; 
13.4 Criar cursos de formação de educação superior adaptados aos estudantes com 
necessidades especiais; 
13.5 Criar parcerias com as universidades para implantar pólo no município que atenda 
o profissional local e municípios circunvizinhos. 
 
Meta 14: Contribuir, em regime de colaboração com a União e o Estado, para a 
elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 
ampliar em 100% o número de mestres e doutores do município até o final da década 
desse PME. 
 
Estratégias: 
 
14.1 Estabelecer parcerias com a União e o Estado da Bahia para instalar no município 
uma extensão ou pólo das Universidades UNEB, UFBA e/ou UFOBA  mediantes ações 
planejadas e coordenadas entre os entes federados de forma a proporcionar o acesso ao 
mestrado, pós-graduação stricto sensu e doutorado, no município de Serra Dourada; 
14.2 Firmar parcerias junto a instâncias competentes– Governos  Estadual e Federal de 
curso graduação de pós-graduação stricto sensu utilizando inclusive metodologias 
recursos de tecnologias de educação à distância; 
14.3 Implementar ações para reduzir as desigualdades  e favorecer o acesso aos 
profissionais de educação do município de Serra Dourada em programas de mestrado e 
doutorado. 
 
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado política de 
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do 
art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da  educação básica até o final da década deste PME 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam. 
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Estratégias:  
 
15.1 Criar parcerias com o Governo Estadual e Federal para promover ações 
viabilizadoras para implantação de uma Faculdade pública no município; 
15.2 Criar parcerias com as Universidades Estaduais e Federais para promover curso de 
mestrado e doutorado para professores da rede; 
15.3 Criar bolsa de estímulo para profissionais se ingressarem nas Universidades 
Federais e Estaduais; 
15.4 Fomentar a oferta de cursos superiores destinados à formação, nas respectivas 
áreas de atuação dos profissionais da educação; 
15.5 Assegurar formação específica na educação superior nas respectivas áreas de 
atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade  normais não 
licenciados ou licenciados em área diversa de atuação docente em efetivo exercício. 
 
Meta 16: Formar em nível de pós-graduação lato sensu, 70% (setenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a 
todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de 
ensino. 
 
Estratégias:  
 
16.1 Oferecer cursos de complementação, em regime de colaboração com governos 
federal e /ou estadual para os professores de educação básica na área específica em que 
trabalha; 
16.2 Apoiar e oferecer em regime de colaboração com os entes federados núcleo de 
formação das plataformas eletrônicas (a exemplo da Plataforma Paulo Freire), para 
organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e continuada de 
profissionais da Educação; 
16.3 Inserir o maior número possível de professores efetivos nos cursos de pós 
graduação oferecido pelo MEC; 
16.4 Elevar o número de professores pós graduados na rede municipal de ensino de 
Serra Dourada BA; 
16.5 Buscar junto aos órgãos federais e Estaduais a implantação de um pólo com oferta 
de cursos de pós graduação no município de Serra Dourada BA. 
 
Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública de educação 
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de deste PME.  
 
Estratégias: 
 
17.1 Envolver todos os professores na discussão, reelaboração do projeto Pedagógico, 
respeitadas especificidades de cada escola; 
17.2 Valorizar com estímulo financeiro o mérito por meio de avaliação de desempenho 
do trabalho do professor e servidores da educação; 
17.3 Realizar cursos de atualização e desenvolvimento profissional a cada ano de 
vigência do plano; 
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17.4 Garantir piso salarial nacional como salário base para todos os profissionais de 
educação, bem como assegurar planos de carreira que incentivem a qualificação e 
ascensão; 
17.5 Reformular a partir do primeiro ano de vigência do plano o plano de cargos e 
salários da Educação municipal; 
17.6 Garantir a implantação, do plano de carreira para os profissionais de educação, 
elaborado e aprovado de acordo com as determinações da Lei nº 9.424/96; 
17.7 Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo de integral, quando 
conveniente, cumprida em único estabelecimento escolar; 
17.8 Valorizar com estímulo financeiro os docentes da sala regular e multifuncional da 
Educação Infantil, Anos iniciais e finais do Ensino Fundamental que atendem alunos 
com necessidades especiais; 
17.9 Valorizar com estímulo financeiro os docentes em regência que atuam na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 
17.10 Garantir, a partir do primeiro ano de vigência do plano para todos os profissionais 
de educação, definição de horário reservado para estudos, bem como de  licenciatura 
remunerado para cursos de graduação e pós- graduação; 
17.11 Garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, que a admissão de 
professores e demais profissionais de educação se dê através concurso público, de 
provas e títulos respeitando-se as qualificações mínimas exigidas pela LDBEN; 
17.12 Estabelecer a partir do primeiro ano de vigência do plano, regras para 
implantação do estágio probatório de professores e demais profissionais de Educação; 
17.13 Disseminar as regras para o estágio probatório a partir do primeiro ano de 
vigência do plano; 
17.14 Assegurar aos docentes dos Anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 
incentivo financeiro para o cumprimento das atividades complementares; 
17.15 Criar programa de educação preventiva para a saúde vocal dos professores, em 
efetiva regência de classe, através de projetos educativos, em parcerias com a Secretaria 
de Saúde; 
17.16 Incentivar e garantir aos professores a remoção ou lotação para escolas mais 
próximas de suas residências de acordo a oferta; 
17.17 Buscar parcerias com instituição públicas privadas de nível superior a oferta de 
cursos de especialização voltados para a formação de professores para as diferentes 
áreas de e em particular a educação especial; 
17.18 Realizar concurso público seletivo com duração de 2 (dois) anos  já a partir  do 2º 
ano de vigência  deste plano  para o cargo de coordenador pedagógico escolar da rede 
pública estabelecendo como critério a formação em pedagogia e ou especialização em 
Psicopedagogia e Gestão e supervisão escolar sendo servidor da rede municipal de 
educação, e após avaliação institucional  permanecer atuando; 
17.19 Assegurar progressão vertical e horizonte para aqueles que cumprirem as 
exigências mínimas para ingresso na carreira do magistério, automaticamente; 
17.20 Garantir, na carga horária dos professores, horário reservado para estudo, 
planejamento e avaliação. Licenciamento remunerado para realização de cursos de pós-
graduação stricto sensu; 
17.21 Executar o Plano de Carreira dos profissionais do Magistério; 
17.22 Reestruturar o Plano de Cargos e Salário de Educação Municipal; 
17.23 Garantir aos professores em regência na Educação Infantil e Ensino Anos iniciais 
e finais do Ensino Fundamental período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 
incluindo na carga de trabalho, de acordo LDBE- Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 
1996, no Art. 67- inciso V. Sendo 2/3 (dois terços) para o desempenho de atividades de 
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interação com os educandos e 1/3 (um terço) para planejamento, avaliações e atividades 
extras; 
17.24 Garantir a quantidade de alunos por turma na Educação Infantil, onde o número 
de crianças por professor corresponde ao recomendado para a creche, que é de um 
professor para cada 6 a 8 crianças de 0 a 2 anos, um professor para 15 crianças de 3 
anos e um professor para cada 20 crianças  acima de 4 anos, de acordo com os 
Parâmetros Nacionais de Qualidade; 
17.25 Garantir um professor para auxiliar o professor regente nas turmas de Educação 
Infantil; 
17.26 Capacitação continuada para professores que trabalham com alunos com 
necessidade educacionais especiais(subsídios  financeiros); 
17.27 Envolver todos os profissionais em educação na discussão, reelaboração do 
Projeto Político Pedagógico respeitando as especificidades de cada escola; 
17.28 Realizar cursos de atualização buscando atender a realidade de cada modalidade 
de Ensino do Município de Serra Dourada; 
17.29 Reformular e efetivar  a partir do primeiro ano de vigência do PME, o Plano de 
Cargo de Salário da Educação; 
17.30 Garantir estímulo financeiro para os profissionais que trabalham com classes 
multisseriados; 
17.31 Acrescentar gratificação de difícil acesso para os profissionais de educação. 
 
Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 
os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 
ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, 
tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 
 
Estratégias: 
 
18.1 Garantir a execução do Plano de Carreira; 
18.2 Garantir o reconhecimento dos profissionais de educação em regência; 
18.3 Garantir a valorização do mérito por meio de avaliação de desempenho do trabalho 
do professor a partir do primeiro ano de vigência do plano; 
18.4 Prever, no Plano de Carreira para os/as profissionais da educação gratificação por 
tempo de serviço; 
18.5 Garantir aos professores em efetiva regência de classe, com pelo menos 01 (um) 
aluno com necessidades especiais, uma gratificação sobre o valor dos vencimentos 
básico, enquanto atuar em classe com essa demanda, baseado na Lei 10.845 de 5 de 
março de 2004; 
18.6  Priorizar e garantir o repasse de transferência federal destinados à área de 
educação para  os municípios que tenham aprovado leis especificas, estabelecidas no 
Plano de Carreira para os/as profissionais da educação; 
18.7 Efetivar remuneração para as aulas complementares (AC); 
18.8 Remunerações diferenciadas para os profissionais de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e multisseriado; 
18.9 Envolver toda comunidade escolar na discussão, reelaboração e aplicação do 
Projeto Político Pedagógico, respeitando especificidades de cada escola, a cada ano de 
vigência; 
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18.10 Prever nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para qualificação 
profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu; 
18.11 Garantir aos professores estímulos adicionais por regência de classe de classe; 
18.12 Criar uma comissão permanente para acompanhar, reestruturar e avaliar a 
implantação do Plano de Carreira para os/as profissionais da educação; 
18.13 Garantir aos professores que atuam em sala de recurso multifuncional, de acordo 
a lei nº 10845 de março de 2004, com gratificação sobre o valor dos vencimentos 
básico; 
18.14 Assegurar aos professores de Educação Infantil e Anos Iniciais em regência, 30 
minutos consecutivos de descanso por período letivo diário; 
18.15 Garantir a permanência de um monitor por sala de aula durante o intervalo de 
descanso do professor regente para acompanhar os alunos com atividades recreativas; 
18.16 Assegurar transportes de qualidade para os profissionais da educação que precisa 
deslocar da zona urbana para zona rural ou zona rural para zona urbana; 
18.17 Avaliar a Lei Orgânica do município de Serra Dourada-BA e criar emendas que 
valorizem os profissionais da educação; 
18.18. Garantir a valorização  horizontal e vertical de todos os profissionais em 
educação. 
 
 
Meta 19 :  Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios de mérito e desempenho e á consulta 
pública á  comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e 
apoio técnico da União para tanto. 
 
Estratégias: 
 
19.1 Garantir recursos do FUNDEB para o pagamento de servidores e professores do 
ensino na esfera municipal respeitando as determinações postas no Plano de Carreiras 
do dos profissionais da educação, que devem contemplar os prerrogativas dispostas 
através de legislação; 
19.2 Ampliar o campo de captação de recurso através das fontes; receita de incentivos 
fiscais receita decorrente de royalties para os municípios; operações de créditos  interno 
e externos; 
19.3 Fortalecer os mecanismos de transparência manipulação e prestação pública de 
contas dos recursos das unidades Gestores, na forma da lei, assegurados os princípios da 
gestão democrática e participativa; 
19.4 Assegurar recursos para a oferta de atendimento alimentar ao Ensino Fundamental 
a partir da implantação do Plano Nacional de Alimentação; 
19.5  Criar mecanismos que garantam suporte técnico e financeiro específicos em 60% 
para atenção ás comunidade do campo; 
19.6  Aumentar em 80% os custos por aluno da alimentação escolar durante a vigilância 
do plano; 
19.7 Garantir provimento orçamentário  para o atendimento ás especificidades 
referentes à manutenção e desenvolvimento das classes com alunos portadores de 
necessidade especiais a partir do primeiro ano de vigência do plano; 
19.8 Atender a Educação Infantil como prioridade na aplicação dos 40% dos recursos de 
que trata o Art.212 da Constituição Federal; 
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19.9 Programar o FUNDEB como uma iniciativa de financiamento, que investirá na 
educação infantil, no Ensino Fundamental, e na Educação de Jovem e Adulto; 
19.10 Assegurar a criação de espaço de lazer e cultura (centro) museu, quadra de 
esporte, cinema para realização de atividades educativas; 
19.11 Instituir formas de gestão de pessoas que assegurem a valorização profissional 
dos quadros docente e técnico-administrativo através de recursos de formação 
continuada; 
19.12 Restaurar e fortalecer arquitetura organizacional e administrativa de 
assessoramento, a acompanhamento e avaliação Institucional do Sistema Educacional 
Municipal; 
19.13 Fortalecer o mecanismo de transparência na ampliação e prestação púbica de 
contas dos recursos das unidades gestores, na forma da lei, assegurados os princípios da 
gestão democrática participativa a partir do primeiro de vigência do plano; 
19.14 Realizar eleição democrática para a escolha dos gestores escolares; 
19.15 Fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e 
exoneração de diretor escolar a partir de eleições; 
19.16 Organizar Sistema Municipal de Avaliação externa, a partir do segundo ano de 
vigência do plano; 
19.17 Nuclear as escolas por região, subsidiar os professores (deslocamento, financeiro 
transporte adequado); 
19.18 Dispor para os núcleos escolares psicológicos educacionais permanentes para 
atender zona urbana e rural; 
19.19 .Ampliar o campo de capacitação de recursos através das fontes: receita de 
incentivos, fiscais receita decorrente de royalties pagas para os municípios; operações 
de créditos interno e externos; 
19.21 Garantir recursos do FUNDEB para o pagamento de servidores e professores na 
esfera municipal; 
19.22  Fortalecer os mecanismo de transparência na aplicação e prestação pública de 
contas dos recursos de 100% das unidades gestoras, na forma da lei, assegurados os 
princípios da gestão democrática e participativa; 
19.23 Implementar a estrutura do Conselho Municipal de Educação,reformulando –o 
dotação orçamentária própria,e em percentual para funcionamento e autonomia do 
Conselho; 
19.24 Garantir a partir do primeiro ano de vigência do plano efetiva participação da 
comunidade escolar e local no processo de elaboração e implementação do Regimento 
Escolar, Plano de Desenvolvimento da Escola, Projeto Político Pedagógico e demais 
instrumentos de gestão. 
 
META 20 : Garantir o investimento em educação pública de forma a atingir 100% (cem 
por cento) dos recursos destinados a educação. Elevando o percentual de 25% para 30% 
até o final da década do PME. 
 
Estratégias: 
 
20.1 Garantir recursos do FUNDEB para o pagamento de servidores e professores do 
ensino na esfera municipal respeitando as determinações postas no Planos de Carreira 
do Magistério; que devem contemplar as prerrogativas dispostas através da legislação; 
20.2 Ampliar o campo de captação de recursos através das fontes: receitas de incentivos 
fiscais receitas decorrente de royalties pagos para os municípios; operações de créditos 
internos e externos; 
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20.3 Fortalecer os mecanismos de transparência na aplicação e prestação pública de 
contas dos recursos de 10% das unidades Gestoras, na forma da lei, assegurados os 
princípios da gestão democrática e participativa; 
20.4 Assegurar 100% recursos para a oferta de atendimento alimentar ao Ensino 
fundamental a partir da implantação do Plano Nacional de alimentação; 
20.5 Criar mecanismos que garantam suporte técnico e financeiro específicos em 60% 
para atenção ás comunidades do campo; 
20.6Aumentar em 80% os custos por aluno da alimentação escolar durante a vigência do 
plano; 
20.7 Atender a educação Infantil como prioridade na aplicação dos 40% dos recursos de 
que se trata o Art.212 da Constituição Federal; 
20.8 Programar o FUNDEB como uma iniciativa de financiamento, que investirá na 
educação infantil, no Ensino Fundamental, e na Educação de Jovens e Adultos; 
20.9 Assegurar a criação de espaço de laser e cultura (centro museu, quadra de esporte, 
cinema para realização de atividades educativas; 
20.10 Instituir formas de gestão de pessoas que assegurem a valorização dos quadros 
docentes e técnico-administrativo através de cursos de formação continuada; 
20.11 Reestruturar e fortalecer a arquitetura organizacional e administrativa de 
assessoramento, acompanhamento e avaliação Institucional do Sistema Educacional 
Municipal; 
20.19 Assegurar a partir do primeiro ano de vigência do plano a implementação de 
ações de gestão participativa nas escolas através da atuação eficaz dos 
colegiados/conselhos escolares, fóruns, associações de pais e mestres, unidades 
executoras, grêmios e outras organizações estudantis; 
20.20 Ampliar a realização Audiências Públicas para discussão da LOA e LDO, com 
ampla divulgação nos meios de comunicação social; 
20.22 Prever, verba orçamentária para formação continuada dos profissionais de 
educação; 
20.23 Dotar, no âmbito da Secretaria Municipal da educação, um Programa de 
Manutenção e Conservação do patrimônio público com calendário anual de visita 
reparos, reformas, sem comprometimento do calendário letivo; 
20.24 Substituir, gradualmente, a frota contratada para prestação de serviço de 
transporte escolar, por frota própria, adquirida em parceria com Estado da Bahia e com 
a União, sendo 20% no primeiro ano de vigência do PME, e 20% a cada ano de 
execução do Plano. Dessa forma desonera o custo do transporte escolar; 
20.25 Criar mecanismo de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do 
salário- Educação; 
20.26 Aprovar no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, 
assegurando padrão de qualidade na educação; 
20.27 Assegurar o cumprimento dos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, que definem os gastos admitidos com a manutenção e desenvolvimento do 
ensino e aqueles que não podem ser incluídos nessa rubrica;  
20.28 Garantir entre as metas dos Planos Plurianuais do Município a serem 
implementadas durante a década de implementação deste Plano, o suporte financeiro às 
metas constantes neste documento; 
20.29 Disponibilizar anualmente à sociedade dados referentes à aplicação de recursos 
do MDE, discriminando os valores correspondentes a cada alínea do art.70, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, apresentando no máximo em até três meses do ano  
subsequente, a aplicação dos recursos do ano anterior; 
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20.30 Garantir, além do financiamento federal, recursos próprios para 
complementação/manutenção do Programa de Alimentação Escolar; 
20.31 Criar e implementar o Fundo Municipal de Educação (FME); 
20.32 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, (nos termos 
do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), a 
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros do conselho de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da 
Educação, a Secretaria de Educação do Estado e o Tribunal de Contas do Município. 
 
 
4. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 
 
 
  Percebe-se que o PME Plano Municipal de educação é maior que as questões 
partidárias, pois o mesmo deverá atender a todos durante uma perspectiva de dez anos, 
isso faz com que os municípios tenham uma postura educacional, visando sempre o bem 
está de toda a comunidade educativa. 
  Nesse contexto, é necessário maior compromisso de todos os membros 
participantes na elaboração da proposta. Para tanto, faz-se necessário que as metas e 
diretrizes sejam traçadas visando sempre atender a todas as especificidades destacadas 
nas tabelas supracitadas. Assim, o processo democrático da educação deverá ser visto 
como um caminho a ser percorrido durante o decorrer dos próximos dez anos. 
  Os desafios são inúmeros como elevar o índice do IDEB – Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica, criação do Conselho Municipal de Educação, 
implantação do Plano de Cargos e Salários para a valorização da carreira do magistério, 
ampliar e adaptar as escolas para atender a demanda da Educação de Nove anos já 
implantada no município, oferecer cursos de formação continuada para todos 
(professores, coordenadores, diretores e funcionários0 pelo menos a cada semestre, 
oferecer um ensino de qualidade a todos os discentes, principalmente a inclusão dos 
alunos portadores de necessidades especiais, combater o analfabetismo com a 
continuação da Educação de Jovens e Adultos – EJA, continuar com as parcerias entre: 
Secretaria de Ação Social, secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, 
Policia Militar – PM, Igrejas e comunidade escolar/local. 
  Em suma, faz-se necessário, que o trabalho coletivo abre espaços para a 
participação, mas, pede em troca a co-responsabilidade no planejamento, na execução, 
no registro e na avaliação do processo tendo como plano de fundo  ação – reflexão – 
ação. O trabalho pedagógico, portanto, é essa elaboração conjunta do ir a relação á 
realidade investigativa, acontecendo um processo dialético de análise simples de 
constante verificação das soluções encontradas, reconhecendo a relatividade dessas 
soluções para que o educando seja reflexivo e autônomo no seu conhecimento. Assim, é 
importante pensar a avaliação no contexto da proposta curricular e esta no interior de 
um projeto pedagógico elaborado com a participação de toda equipe escolar, levando 
em conta as necessidades concretas da sociedade, limites e possibilidades para a 
construção coletiva de uma educação democrática. 
  Conforme o art.3º, da Lei nº 13.005 que instituiu o Plano Nacional de Educação, 
o processo de Avaliação e Acompanhamento do Plano Municipal de Educação de Serra 
Dourada é de responsabilidade do Fórum Municipal de Educação ou Conselho 
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Municipal de Educação, Fórum, juntamente com a secretaria de educação. Além destes, 
serão convidados a participarem da dinâmica de avaliação e acompanhamento, outras 
instâncias como o CACS,FUNDEB, o Conselho Tutelar. 
  O poder Judiciário e o Ministério Público poderão ser parceiros no 
acompanhamento e na avaliação, o que certamente fortalecerá as decisões que devam 
ser tomadas para correção de rumos e busca dos necessários suportes. 
  A avaliação do Plano Municipal de Educação deverá valer-se também, dos 
dados e análises qualitativas e quantitativas pelo sistema de avaliação do Ministério da 
Educação, destacando-se o Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB) e da própria 
sistemática de avaliação institucional da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 
  A secretaria trabalhará na implantação do PME,registrando,sistematizando, 
constantemente, o desenvolvimento das ações, operacionalizando as metas estabelecidas 
e realizando avaliações com levantamentos periódicos dos resultados alcançados e 
replanejados de novas ações. 
  Para que a sociedade possa acompanhar a execução e a avaliação do PME, serão 
realizadas, de dois em dois anos, encontros com o objetivo de promover balanços 
alcançados, garantindo o principio da participação e o exercício da democracia. 
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