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1. O processo de elaboração e aprovação do Plano Municipal de 
Educação 

 

 
O Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014,  determinou 
em seu artigo 8º, aos Estados, Distrito Federal e Municípios a elaboração de seus 
Planos Decenais em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no 
PNE. 
 
O Plano Municipal de Educação para o município de Timóteo atende à determinação 
legal, define diretriz e metas da educação para o Município, não apenas na rede 
Municipal ou Sistema Municipal de Ensino, mas em todos os órgãos e instituições que 
fazem Ensino e Educação no Município. 
 
Assim, o nosso Plano foi construído em 2014/2015, visando à articulação das ações 
do PNE  e do PEE, preservando as especificidades do município de Timóteo, 
explicitando nossa história, potencialidades e expectativas, para promoção de uma 
Educação de qualidade. 
 
Como Plano, visa implementar mudanças e melhorias necessárias. Ele não é só de 
responsabilidade do poder público, mas também de todos os setores da sociedade 
local, que contribuíram para elaboração do mesmo, originando-se de um processo de 
construção coletiva, com base em informações atuais, pesquisas e debates. Desta 
forma, o Plano Municipal de Educação de Timóteo constitui um instrumento de gestão 
e planejamento que transcende os desejos pessoais, definindo políticas públicas e 
sociais. 
 
Foram fontes de pesquisa, além da legislação e normas educacionais vigentes, o 
Plano Nacional de Educação, Plano Plurianual do Município, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, dados disponibilizados pelo IBGE, pelo MEC/INEP, pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Timóteo, pela Superintendência Regional de 
Ensino de Coronel Fabriciano e pelas próprias instituições de ensino. 
 
 As estratégias de elaboração do PDME de Timóteo, observou os passos seguintes: 

1. Constituição de uma comissão – equipe técnica - de coordenação do processo de 
elaboração do PDME formada por membros da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. 

2. Constituição de uma Comissão Representativa da Sociedade para elaboração do 
PDME formada por membros da Secretaria de Educação e Cultura, do Conselho 
Municipal de Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas, Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal 
de Planejamento, Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET/MG – Campus Timóteo e 
Câmara de Vereadores de Timóteo, além de outros colaboradores. 



3. Realização de Audiência Pública.  

4. Publicação da proposta no site da Prefeitura para recebimento de sugestões. 

5. Sistematização das contribuições. 

6. Encaminhamento do documento final ao Poder Executivo. 

7. Aprovação do documento pelo Poder Legislativo, por meio da Lei 3.429 de 25 de 
junho de 2015. 

 
2. O processo de monitoramento da execução do PDME- Timóteo 
 

A fase do processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação 
teve início em 2016. O monitoramento configura-se como um processo contínuo e a 
avaliação periodicamente - a cada 2 anos. Ambos devem significar uma oportunidade 
de melhorar a qualidade do plano, de ampliar a participação social e de qualificar ano 
a ano a execução das metas.  
 
Por meio de assessoramento técnico para adequação dos Planos Municipais de 
Educação, coordenado pela SASE/MEC- Secretaria de Articulação dos Sistemas de 
Ensino, em parcerias com a Secretaria de Estado da Educação e a UNDIME/MG, 
foram realizados encontros de formação com a Equipe Técnica, fornecendo subsídios 
para desenvolvimento dos trabalhos em quatro etapas, a saber: 

 

I. Organizar o trabalho 
 

 Reunião dos técnicos com a Secretária de Educação e Cultura para 
definir a Equipe Técnica e a Comissão Coordenadora; 

 Nomeação dos representantes para compor a equipe técnica de 
monitoramento e avaliação do PDME por ato legal; 

 
 Nomeação da Comissão de monitoramente e avaliação do PDME por ato 

legal; 
 

 Preenchimento da Ficha de Monitoramento do PDME – Parte A 
 

 Envio de cópias dos Atos Normativos e Registro de atividades para o 
Avaliador Educacional 

 
 Definição e encaminhamento a Agenda de Trabalho com a periodicidade 

das reuniões de estudo e monitoramento do PDME 
 
 
 



 

II. Estudar o  plano 
 
 

 Releitura do PME para analisar as metas e estratégias, organizando-as 
cronologicamente e elaborar as notas técnicas quando necessárias. 

 Preenchimento da Ficha de Monitoramento do PME – Parte B. 
 
 

III. Monitorar continuamente as metas e estratégias 
 

 
 Elaboração do Relatório anual de monitoramento e encaminhamento ao 

Secretário, para análise e aprovação. 

 Envio do Relatório Anual de Monitoramento ao Avaliador Educacional; 

 Nomeação dos representantes para compor a Comissão Coordenadora de 
Monitoramento e Avaliação do PDME por ato legal;  

 
 Validação do relatório pelo secretário municipal e o encaminhamento à 

Comissão Coordenadora, para análise e aprovação; 
 

 Sistematização do relatório pela Comissão Coordenadora com 
contribuições que receber; 

 
 Elaboração do documento Relatório de Avaliação do PDME- Versão 

preliminar; 
 

 A Equipe Técnica encaminha o Documento Preliminar ao Secretário para 
análise e validação. O secretário municipal encaminha o documento 
preliminar a comissão coordenadora que depois de validá-lo, organizará o 
processo de consulta pública; 
 

 Realização de Audiência Pública e disponibilização do documento para 
Consulta Pública no meio virtual; 

 
  
 
 
 
 
 
 



3. A avaliação das metas e estratégias  
3.1- Gráfico Síntese dos resultados referentes à 1ª Avaliação do PDME (junho 2017)   

 
 
 
Fonte: Relatório de Monitoramento em 20/12/2016 
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3.2- Fichas de avaliação por metas e estratégias e propostas de alterações. 
 

META 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação 
Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE (2014-2024). 

 
 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

Meta 1: A 
 
Universalizar, 
até 
2016, a 
Educação 
Infantil na pré-
escola para 
as crianças de 
4 a 5 anos de 
idade. 

2016 1.1) Garantir, no prazo de seis meses, as necessidades correspondentes dos padrões 
mínimos de infraestrutura, para o funcionamento adequado das Instituições de Educação 
Infantil, públicas e privadas,  que respeitando as  diversidades locais, 
assegurem o atendimento das características da faixa etária de 0 a 3 e de 4 e 5 anos e das 
necessidades do processo sócio- educativo quanto a: 
• Espaço interno, (com iluminação  adequada, janelas amplas, ventilação, vários pontos de 
rede elétrica, segurança contra incêndio e água potável); 
• Instalações sanitárias que facilitem a higiene pessoal das crianças; 
• Instalações para guarda, preparo  e/ou serviços de alimentação; 
• Ambiente interno e externo para o desenvolvimento de atividades lúdicas e de repouso, 
conforme as diretrizes curriculares e a metodologia para a Educação Infantil; 
• Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados a cada faixa etária; 
• Adequação da estrutura física e pedagógica às características das crianças com 
necessidades educacionais especiais. 

2015 Garantir as necessidades correspondentes 
aos padrões mínimos de infraestrutura de 
no mínimo duas escolas municipais que 
atendem a Ed. Infantil, por ano, a partir de 
2018, sendo que as escolas a serem 
contempladas serão definidas a partir de 
critérios legais pré – estabelecidos e 
estudos de prioridades feitos e 
apresentados pelas escolas e comunidade 
ao Conselho Municipal de Educação, de 
forma a contemplar todas as escolas que 
atendem a Ed.Infantil  até o final da 
vigência do Plano. 

1.2) Autorizar a construção e funcionamento de creches e pré-escolas, a partir de 2015, 
somente quando as mesmas atenderem aos requisitos de infraestrutura definidos nos 
itens anteriores; 

2015 Autorizar a construção e funcionamento de 
creches e pré-escolas, a partir de 2017, 
somente quando as mesmas atenderem aos 
requisitos de infraestrutura definidos na 
legislação vigente; 

1.9) Articular a política Municipal da Educação Infantil com os fóruns e outras 
organizações da sociedade que atuam na área, criando, a partir do primeiro ano de 
vigência deste Plano, um  espaço de discussão que garanta a articulação entre todos os 
setores responsáveis pelas políticas para infância no Município; 

2015 Articular a política Municipal da Educação 
Infantil com os fóruns permanentes de 
discussão  e estabelecer parcerias com 
fundações, universidades, escolas 
particulares, editoras, dentre outras, 
criando, a partir do primeiro ano de vigência 
deste Plano, um  espaço de discussão que 
garanta a articulação entre todos os setores 
responsáveis pelas políticas para infância no 
Município; 



1.14) Assegurar a todas as instituições  de Educação Infantil, a partir do primeiro ano de 
vigência deste Plano, a reestruturação ou elaboração de suas propostas pedagógicas e 
que os professores construam planos anuais de trabalho, com foco nas Diretrizes 
Curriculares Nacional, Estadual e Municipal e na cultura regional; 

2015  

1.15) Assessorar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, a construção e/ou 
reestruturação da proposta pedagógica da rede municipal da Educação Infantil; 

2015  

1.20) Garantir no primeiro ao ano de vigência desde Plano, cumprimento do 1/3 da carga 
horário do professor com encontros pedagógicos na rede municipal, garantindo assim, 
momentos de reflexões sobre a temática necessária às práticas educacionais  para 
infância; 

2015 Garantir,a partir de 2018, cumprimento do 1/3 
da carga horário do professor, dentro do 
turno de trabalho na rede municipal, 
garantindo assim, momentos de reflexões 
sobre a temática necessária às práticas 
educacionais  para infância, garantindo em 
orçamento. 

1.11) Garantir, a partir de 2016, em parceria com a Secretaria de Saúde, Assistência 
Social e outras instituições a garantia do serviço de estimulação precoce para todas as 
crianças de 0 a 5 anos dele necessitadas, e como tal identificadas segundo diagnóstico 
técnico, desde o nascimento; 

2016 Garantir, a partir de 2016, e aumentar em 
30% até final de 2018 ,em parceria com a 
Secretaria de Saúde, Assistência Social e 
outras instituições a garantia do serviço de 
estimulação precoce para todas as crianças 
de 0 a 5 anos dele necessitadas, e como tal 
identificadas segundo diagnóstico técnico, 
desde o nascimento; aumentando o 
atendimento, gradativamente até o final do 
plano. 

1.16) Implementar e ampliar a até 2016, o serviço multiprofissional (pedagogo, 
psicopedagogo, psicólogo,  neurologista,  fonoaudiólogo, psiquiatra, assistente social, 
terapeuta ocupacional e outros) de acordo com especificidade da demanda, para 
assistência ao educando e orientação ao professor com a finalidade de avaliação 
diagnóstica e intervenção, caso necessário; 

2016  

1.18) Oferecer e garantir, até 2016, o transporte escolar para as crianças da Educação 
Infantil com necessidades especiais, que comprovadamente necessitem deste serviço 
para frequentar estabelecimento de Educação Infantil. Para o pronto atendimento, 
deverá ser feito um cadastramento das crianças nesta situação e da definição das 
prioridades de atendimento; 

2016 Oferecer e garantir, a partir de 2018, o 
transporte escolar para as crianças da 
Educação Infantil, que comprovadamente 
necessitem deste serviço para frequentar 
estabelecimento de Educação Infantil. Para o 
pronto atendimento, deverá ser feito um 
cadastramento das crianças nesta situação e 
da definição das prioridades de atendimento; 
de acordo com a legislação vigente. 



1.19) Elaborar, até 2016, o plano de atendimento e de melhoria da qualidade da 
Educação Infantil de Timóteo, a ser instituído. Neste plano deverá ser definido o 
número máximo de alunos por turma, segundo as faixas etárias de 0 a 3 anos e de 4 e 
5 anos, os padrões, os recursos e os professores, considerando também, alunos com 
necessidades especiais, segundo parâmetros legais atuais; 

2016 Elaborar, até 2018, o plano de atendimento e 
de melhoria da qualidade da Educação Infantil 
de Timóteo, a ser instituído. Sendo definido o 
número máximo de alunos por turma, 
segundo as faixas etárias de 0 a 3 anos e de 
4 e 5 anos, os padrões de qualidade , os 
recursos e os professores e monitores , 
segundo parâmetros legais atuais; 

1.21) Promover, a partir de 2016, uma publicação que contemple relatos de 
experiências de sucesso das Instituições de Educação Infantil da rede Municipal, 
socializadas durante intercâmbios de experiências; 

2016  

1.4) Adaptar os prédios de creches e pré-escolas, assegurando que em três anos, a 
partir do primeiro ano deste Plano, todos estejam conforme os padrões mínimos de 
infraestrutura estabelecidos, em parceria com instituições governamental e não 
governamental; 

2018  

1.8) Fortalecer, no prazo de três anos, parceria entre a equipe da Secretaria de 
Educação e as Instituições de Educação Superior e outras que tenham experiência na 
área, um sistema de acompanhamento da Educação Infantil, nos estabelecimentos 
públicos e privados, visando o apoio técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade e 
o complemento dos padrões mínimos estabelecidos pelas Diretrizes Nacional, Estadual 
e Municipal; 

2018  

1.17) Ampliar, progressivamente, o atendimento em tempo integral às crianças da 
Educação  Infantil, segundo prioridades sociais definidas pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação, assegurando, até o 
quinto ano deste    Plano, enriquecimento curricular que  possibilite  ao  aluno da 
Educação Infantil, participar, em turno reverso ao turno regular, de atividades 
complementares a sua formação: atividades lúdicas, artísticas e culturais, iniciação 
desportiva, dentre outras; 

2020  

1.10) Estabelecer um programa municipal de formação dos profissionais da Educação 
Infantil com a colaboração das Instituições de Educação Superior, a fim de garantir que em 
seis anos, a contar do primeiro ano deste Plano, todos os professores da Educação Infantil 
deverão estar habilitados para o exercício da profissão em conformidade com a Lei, tendo 
como escolaridade, no mínimo, até o Ensino Médio e em nove anos, todos coordenadores 
da Educação Infantil deverão ter graduação na área de pedagógica; 

2021  

1.3) Cadastrar, anualmente, as instituições de Educação Infantil em funcionamento para 
mapear o atendimento das crianças de 0 a 5 anos no município; 

Anual- 
mente 

 



1.5) Ampliar, até o final de vigência deste Plano,o atendimento a Educação Infantil em 
prédios próprios; 

2015/ 
2025 

Ampliar, até o final de vigência deste Plano,o 
atendimento a Educação Infantil em prédios 
próprios  reorganizando a faixa etária e o 
segmento atendido  

1.12) Oferecer e garantir durante o período de vigência deste Plano, formação continuada 

aos professores da Educação Infantil através da Secretaria Municipal de Educação e 
outras Instituições, atendendo às especificidades da demanda; 

2015/ 
2025 

Oferecer e garantir durante o período de vigência 
deste Plano, formação continuada 
aos professores da Educação Infantil através 
da Secretaria Municipal de Educação e outras 
Instituições, atendendo às especificidades da 
demanda, realizando um Seminário de 
Educação Infantil até o segundo semestre 
de 2018. 

1.13) Garantir a alimentação escolar nutritiva e balanceada (acompanhada  por 
nutricionista)  para as crianças atendidas na Educação Infantil nos estabelecimentos 
públicos e conveniados através da colaboração financeira da União, do Estado e do 
Município 

2015/ 
2025 

 

META 1: B 
Ampliar a oferta 
de Educação 
Infantil em 
creches de forma 
a atender, no 
mínimo, 50% das 
crianças de até 3 
anos até o final da 
vigência do PNE 

2024 

1.22) Promover , a partir de 2016, capacitação na área de administração e gestão 
democrática para creches, buscando modelos de associativismo, em parcerias com 
fundações e associações regionais 

2016  

1.6) Ampliar, até o final de 2024, em 50% a oferta de matrículas das crianças de 0 a 3 anos, 
da rede municipal; 

2015/ 
2025 

Ampliar, até o final de 2024, em 50% a oferta 
de matrículas das crianças de 0 a 3 anos, da 
rede municipal ampliando o atendimento ao 
maternal  (3 anos) a partir de 2018 nas escolas 
que já atendem 4 e 5 anos ( Infantil) e que 
possuem salas disponíveis. 

1.7) Assumir, gradativamente, as crianças de 0 a 3 anos na rede Municipal de Ensino, 
iniciando pelas regionais que apresentarem maior demanda; 

2015/ 
2025 

 

 
 
 



META 2: 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 do PME (2015-2025). 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 2: 
2-A 

Universalizar o 
Ensino 

Fundamental de 9 
anos para toda a 

população de 6 a 14 
anos 

2025 

2.1) Manter a universalização do atendimento do 
Ensino Fundamental de 9 anos, a partir de 2015, 
garantindo o acesso e a permanência, com 
sucesso, de todas as crianças e adolescentes na 
Escola; 

2015 

 Manter a universalização do atendimento do Ensino Fundamental de 9 
anos , a partir de 2018, garantindo o acesso e a permanência, com 
sucesso, de todas as crianças e adolescentes na escola, fortalecendo 
parcerias com o Conselho Tutelar e Assistência Social 

META 2: 
2-B 

e garantir que pelo 
menos 95% dos 
alunos concluam 

essa etapa na idade 
recomendada, até o 

último ano de 
vigência do PME. 

2025 

2.5) Consolidar a partir de 2015, parcerias com 
clubes, academias e fundações do município, 
garantindo assim o atendimento aos alunos do E.F. 
a prática de esporte nas diversas modalidades 
oferecidas no município; 

2015 

Consolidar a partir de 2018, parcerias com clubes, academias e fundações 
do município, garantindo assim o atendimento aos alunos do E.F. a prática 
de esporte nas diversas modalidades oferecidas no município, ampliando 
gradativamente o número de alunos atendidos; 

2.7) Promover, a partir de 2015, ações culturais 
para os alunos do E.F. , visando o enriquecimento 
do currículo, a partir da valorização da cultura 
brasileira, regional e local, aproveitando espaços de 
divulgação da cultura que a comunidade oferece 
(teatros, cinemas, igrejas, campos de futebol, 
bibliotecas, fundações, praças, ruas e avenidas); 

2015 

 

2.8) Promover, a partir de 2015, ações literárias 
para os alunos do Ensino Fundamental, em 
parceria com a APEMT – Associação de Poetas e 
Escritores de Timóteo, como incentivo a formação 
de poetas e escritores no município; 

2015 

 



2.9) Definir, a partir de 2015, as intenções 
educativas do Ensino Fundamental, através da 
reformulação , da Proposta Pedagógica de cada 
segmento de Ensino do Município, em termos de 
Conteúdos, Competências e habilidades, 
garantindo desta forma resultados satisfatórios ao 
final de cada ciclo e Ano de Escolaridade; 

2015 

Definir, a partir de 2015, as intenções educativas do Ensino Fundamental, 
através da reformulação , a cada 2  anos, da Proposta Pedagógica de cada 
segmento de Ensino do Município, em termos de Conteúdos, Competências 
e habilidades ,garantindo desta forma resultados satisfatórios ao final de 
cada ciclo e Ano de Escolaridade; 

2.11) Garantir a partir de 2015, em todas as escolas 
do Município, acompanhamento pedagógico 
contínuo intra e extra classe, com professores 
aptos a atender às necessidades dos alunos do 1º 
ao 9º ano 

2015 

 

2.15) Ampliar e assegurar a partir do primeiro mês 
de 2015, o atendimento multiprofissional ( 
pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, neurologista, fonoaudiólogo, 
assistente social) fortalecendo a Equipe 
Multiprofissional, para assistência ao educando, 
orientações ao educador e avaliação diagnóstica 
para intervenção nas dificuldades de ensino 
aprendizagem – AEE; 

2015 

 

2.18) Integrar, a partir de 2015, recursos do poder 
público, destinados à política social, em ações 
conjuntas com o Município, Estado e a União, para 
garantir programas de renda mínima (Bolsa 
Família, BPC – Benefício de Prestação Continuada 
e outros) associadas às ações sócio-educativas 
para as famílias com carência econômica 
comprovada, com vista à emancipação através de 
iniciativas próprias; 

2015 

 

2.21) Efetivar, a partir de 2015, a coordenação 
pedagógica, sob coordenação do Pedagogo, com 
tempo destinado aos estudos e planejamentos da 
equipe; 

2015 

Efetivar, a partir de 2018, garantindo em orçamento, a coordenação 
pedagógica, sob coordenação do Pedagogo, com tempo destinado aos 
estudos e planejamentos da equipe; 



2.22) Garantir a partir do primeiro ano de vigência 
deste Plano, o atendimento efetivo nas bibliotecas 
escolares, com professores que possam atender 
satisfatoriamente as necessidades dos 
alunos/critérios e perfil; 

2015 

 

2.23) Garantir, a partir de 2015, adequação da infra 
estrutura do espaço físico das escolas( banheiros 
adequados para a faixa etária, quadra para esporte,  
efeitório, sala para biblioteca, salas de aulas, etc), 
materiais e recursos pedagógicos(materiais 
consumíveis, livros didáticos, livros de literatura, 
jogos, mapas, dicionários, revistas, coleções de 
livros, relógios de parede, espelhos) recursos 
tecnológicos ( TV, aparelhos de som, aparelhos de 
DVD, computador, Projetor de mídias, quadro 
branco, máquina de xérox...), segurança, 
temperatura ambiente, acessibilidade, reforma do 
prédio( telhado, pintura, elétrica e hidráulica, 
construção de salas, piso, forro, cortinas, 
ventiladores, bebedouros, etc; 

2015 

Garantir, a partir de 2017, adequação da infra estrutura do espaço físico das 
escolas(banheiros adequados para a faixa etária, quadra para esporte, 
refeitório, sala para biblioteca, salas de aulas, etc), materiais e recursos 
pedagógicos(materiais consumíveis, livros didáticos, livros de literatura, 
jogos, mapas,dicionários, revistas, coleções de livros, relógios de parede, 
espelhos) recursos tecnológicos ( TV,aparelhos de som, aparelhos de 
DVD,computador, Projetor de mídias, quadro branco,máquina de xérox...), 
segurança, temperatura, ambiente, acessibilidade, reforma do 
prédio(telhado, pintura, elétrica e hidráulica, construção de salas, piso, forro, 
cortinas, ventiladores,bebedouros, etc; priorizando no mínimo duas 
escolas por ano, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho 
Municipal de Educação. 

2.24) Efetivar, a partir de 2015, a Coordenação por 
Área de conhecimento nas escolas da rede pública 
do Ensino Fundamental II, garantindo grupo 
coletivo de estudos e acompanhamento dos 
trabalhos nas escolas. 

2015 

 

2.2) Assegurar que, a partir de 2016, todas as 
escolas do Município de Timóteo, tenham, 
democraticamente, reformulados seus Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPPs); 

2016 

 

2.12) Garantir a partir de 2016, um plano de ação 
da Equipe da Estação Ciências em conjunto com 
as escolas para atendimento aos alunos do ensino 
Fundamental I e II através de experiências 
abordando o conteúdo em estudo ( aulas extra 
classe e intra classe); 

2016 

 



2.13) Definir a partir de 2016, a melhoria do nível 
de desempenho dos alunos- intenções educativas 
- mediante a implantação de um programa de 
acompanhamento de avaliação que venha a ser 
desenvolvido pelo Município; 

2016 

Definir a partir de 2017, a melhoria do nível de desempenho dos alunos- 
intenções educativas- mediante a implantação de um programa de 
acompanhamento de avaliação, até final de 2018, que venha a ser 
desenvolvido pelo Município; 

2.16) Consolidar e ampliar, a partir de 2016, 
parcerias com a Secretaria da Saúde e Assistência 
Social, garantindo o atendimento aos 
encaminhamentos solicitados pela escola ou pela 
Equipe Multiprofissional; 

2016 

 

2.3) Manter e ampliar em Escolas do Município, 
Projetos que garantam assistência aos alunos, por 
meio de diferentes estratégias de reorganização 
dos tempos e espaços escolares e dos recursos 
pedagógicos, tais como: Projetos que visem 
atendimento especializado individualizado às 
crianças com dificuldades de aprendizagem, 
Projetos de incentivo à leitura, Projetos que 
incentivem a prática de esportes, lazer, oficinas 
artístico culturais, artesanato, Projetos de 
Laboratório de Ciências Físicas e biológicas, 
Projetos de Nivelamento Pedagógico; 

2015/2025 

 

2.4) Garantir o atendimento em tempo integral aos 
alunos do E.F. I e II em todo o município de 
Timóteo, até o final da vigência deste plano; 

2015/2025 

 

2.6) Desenvolver e manter, com parcerias, 
programas educativos ( Meio ambiente, Educação 
para o Trânsito, Educação afetivo sexual, 
Programas de Saúde na Escola, Saúde Bucal, 
Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos do 
Idoso, Direitos do Consumidor,Programa de 
Prevenção às Drogas); 

2015/2025 

 

2.10) Realizar continuamente, seminários de 
intercâmbio entre os profissionais da educação, 
para troca de experiência e enriquecimento da 
prática pedagógica; 

2015/2025 

Realizar continuamente, seminários de intercâmbio entre os profissionais da 
educação,para troca de experiência e enriquecimento da prática 
pedagógica, garantindo um evento por semestre 



2.14) Manter convênio de adesão do Município ao 
PIP Municipal, garantindo desta forma, a 
continuidade de assessoria sobre resultados ( 
SIMAVE/SAEB) das avaliações externas, bem 
como monitoramento do ensino aprendizagem, 
através da SRE de Coronel Fabriciano; 

2015/2026 

 

2.17) Garantir o atendimento aos alunos do Ensino 
Fundamental por meio de programas 
suplementares do governo federal ou com recursos 
próprios, as necessidades dos alunos com relação 
ao Livro Didático, Transporte, Merenda Escolar e 
Saúde; 

2015/2025 

 

2.19) Oferecer, durante o período de vigência deste 
Plano, aos profissionais da Educação, programa de 
formação continuada, através de ações conjuntas 
com o poder público, garantindo além da oferta, a 
exigência de participação de todos os profissionais 
envolvidos no processo; 

2015/2025 

Oferecer, durante o período de vigência deste Plano, de acordo com 
cronograma pré estabelecido, aos profissionais da Educação, programa 
de formação continuada, através de ações conjuntas com o poder público, 
garantindo além da oferta, a exigência de participação de todos os 
profissionais envolvidos no processo; 

2.20) Atualizar o Regimento de cada Unidade 
Escolar, com base nas diretrizes educacionais 
emitidas pelo Conselho Municipal de Educação de 
Timóteo e outras legislações pertinentes; 
 

2015/2025 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

META 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE 
(2015-2025), a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%.  

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 3:  
3-A 

Universalizar, até 
2016, o atendimento 
escolar para toda a 

população de 15 a 17 
anos 

2016 

3.1) Estabelecer parcerias com a Secretaria do 
Estado de Minas Gerais, a partir de 2015, para a 
ampliação de vagas no Ensino Médio, 
potencializando o uso dos espaços da rede pública 
estadual existente , construção de novas unidades, 
utilizando-se de prédios das escolas municipais, no 
noturno, quando houver salas ociosas, 
assegurando a continuidade de estudos a todos os 
educandos que concluírem o Ensino Fundamental, 
em qualquer forma de organização curricular, com 
previsão de recursos humanos e materiais advindos 
do Estado; 

2015 

Aguardar modificações propostas pelo governo 
federal  referente ao novo Ensino Médio 

3.2) Adotar medidas, integradas ao Estado, a partir 
de 2016, para ampliação da oferta diurna e noturna 
suficiente para assegurar o atendimento a 
demanda municipal; 

2016 

 

META 3: 
3-B 

elevar, até o final do 
período de vigência 

do PNE (2014- 
2024), a taxa líquida 

de matrículas no 
Ensino Médio para 

85%. 

2025 3.3) Potencializar, juntamente às empresas e 
demais entidades regionais, à partir de 2015, 
cursos e programas de Educação Profissional a 
serem ofertados simultaneamente aos alunos 
regularmente matriculados nas escolas de Ensino 
Médio; 

2015 

 



3.4) Promover espaços de discussão para 
reorganização curricular de Ensino Médio, visando 
à implantação, à partir de 2015, de um programa 
sistemático de acompanhamento pedagógico ao 
aluno que trabalha em turnos alternados sem 
prejuízo da qualidade do ensino; 

2015 

 

3.6) Potencializar, a partir de 2015, ações no que 
se refere aos processos de ensino e de 
aprendizagem,inerentes ao currículo do Ensino 
Médio para proporcionar níveis satisfatórios de 
desempenho dos alunos nos programas de 
avaliação propostos pelos governos estadual e 
federal; 

2015 

 

3.7) Participar, à partir de 2015, de fóruns 
destinados à discussão de questões relativas ao 
currículo do Ensino Médio, com vistas à elaboração 
de uma matriz curricular para o município de 
Timóteo, com foco nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e na cultura regional; 

2015 

 

3.8) Participar, a partir de 2015,de espaços de 
discussão coletiva do Projeto Político Pedagógico 
para a rede de ensino de Timóteo, em parceria com 
a Superintendência Regional de ensino – SRE de 
Coronel Fabriciano, de forma a garantir: 
- maior participação dos alunos e comunidade 
escolar na discussão do processo de avaliação da 
escola; 
- currículo de acordo com a realidade e a cultura 
dos 
alunos; 
- desenvolvimento de projetos pedagógicos que 
possam melhorar a qualidade do Ensino Médio; 
- planejamento coletivo do trabalho pedagógico. 

2015 

 



3.9) Articular, à partir de 2015, junto a comunidade, 
poder legislativo e demais órgãos do governo 
municipal, estadual e federal, discussões para 
fornecimento de transporte gratuito para educandos 
que dele necessitam para frequentarem as aulas, 
de acordo com critérios técnicos adotados por 
comissão a ser designada para este fim; 

2015 

 

3.10) Articular, a partir de 2015, junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - 
CMDCA, estratégias para o cumprimento de 
medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA para alunos desse 
nível de ensino que se encontram em situação de 
risco; 

2015 

 

3.11) Promover , a partir de 2015, em parceria com 
as empresas e instituições de Educação Superior, 
programas de educação empreendedora para 
incentivo à geração de renda e preparação para o 
primeiro emprego; 

2015 

 

3.12) Manter atualizada, à partir de 2015, a 
pesquisa sobre as perspectivas do mercado de 
trabalho regional, em parceria com os centros e 
instituições técnicas e profissionais, visando manter 
o aluno do Ensino Médio informado sobre as 
demandas regionais; 

2015 

 

3.13) Acompanhar e divulgar , à partir de 2015, a 
Lei do Estágio Remunerado no Ensino Médio, com 
base na Lei Federal; 2015 

 

3.5) Assegurar, à partir de 2016, enriquecimento 
curricular que possibilite ao aluno do Ensino Médio, 
participar, em turno reverso ao regular, de 
atividades complementares à sua formação: curso 
de línguas, novas tecnologias, aprofundamento das 
diversas áreas do conhecimento, iniciação às 
atividades artísticas cultural, dentre outras. 

2016 

 



 

META 4 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, 
 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 4 
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. 

2025 

4.3) Investir na formação permanente quanto à  
Educação Especial/Inclusiva dos professores em 
exercício em todos os níveis de ensino, a contar do 
primeiro ano deste Plano; 

2015 

Investir na formação permanente quanto à Educação especial/ Inclusiva 
dos professores em exercício em todos os níveis de ensino, a contar do 
primeiro ano deste Plano, destinando nas horas pedagógicas um 
percentual para estudos relacionados à educação inclusiva 

4.18) Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, 
um sistema de informações descritivas das 
atividades realizadas na classe Hospitalar e da 
população atendida, bem como, do seu 
desempenho por meio de relatório mensal à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a 
escola de origem, assegurando a inserção do 
aluno na escola por meio de efetivação da 
matrícula quando o mesmo estiver hospitalizado. 

2015 

 

4.9) Oferecer, a partir do segundo ano de vigência 
deste Plano, cursos de formação em comunicação 
alternativa, como Braile e Libras, para professores 
em exercício e, a partir do seu segundo ano, 
ampliar o atendimento aos demais profissionais da 
área da educação, indiferente da demanda da 
escola; 

2016 

  Unificar em uma única meta 4.9 e 4.12.  
 



4.1) Implantar a oferta de serviços técnicos e 
sócio-educativos especializados aos educandos 
especiais e a universalização gradual do 
atendimento na estimulação precoce às crianças 
de 0 a 3 anos, a ser realizado nas próprias creches 
ou em instituições especializadas ou regulares de 
Educação Infantil, com apoio da equipe 
Multiprofissional; 

2015/2025 

Ampliar a oferta de serviços técnicos e sócio-educativos  especializados 
aos educandos especiais e a universalização gradual do atendimento na 
estimulação sensorial às crianças de 0 a 3 anos, a ser realizado nas 
próprias creches ou em instituições especializadas ou regulares de 
Educação Infantil, com apoio da equipe Multiprofissional;  
 

4.2) Adequar as escolas, a uma estrutura  
arquitetônica que permita o recebimento dos 
educandos com necessidades especiais, mediante 
levantamento de demanda. A partir da vigência do 
Plano, somente autorizar a construção, ampliação 
ou reforma de prédios escolares, públicos ou 
privados, em conformidade com os padrões 
mínimos de infraestrutura arquitetônica, garantindo 
no orçamento do executivo; 

2015/2025 

 

4.4) Assegurar a aplicação de testes de acuidade 
visual e auditiva em todas as instituições de 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em 
parceria com a área da saúde do município; 

2015/2025 

 

4.5) Garantir convênios de forma a detectar os 
problemas e oferecer apoio adequado às crianças 
e adolescentes especiais, ampliando as outras 
modalidades de ensino do município, quando 
necessário; 

2015/2025 

Garantir convênios com outras instituições da área educacional , 
saúde, empresas e outros parceiros  de forma a detectar os problemas e 
oferecer apoio adequado às crianças e adolescentes especiais, ampliando 
outras modalidades de ensino,  a partir de habilidades e condições 
evidenciadas  pelos alunos com  necessidades especiais;  
 

4.6) Ofertar matrícula aos alunos com 
necessidades especiais na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental nas escolas comuns, com o 
atendimento complementar ou suplementar em 
salas de recursos multifuncionais; 

2015/2025 

Ofertar matrícula aos alunos com necessidades especiais na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental preferencialmente, nas escolas comuns, 
com o atendimento complementar ou suplementar em salas de recursos 
multifuncionais; com devido equipamento pedagógico e de recursos 
humanos para o efetivo funcionamento  
 

4.7) Adequar o currículo, incentivando propostas 
pedagógicas inovadoras que assegurem a 
educação de qualidade para as pessoas com 
necessidades especiais e a implementação destas 
propostas nas escolas do município, com vistas à 
demanda existente; 

2015/2025 

 



4.8) Assegurar conforme orientações propostas 
pela Secretaria de Educação e Cultura aprovadas 
pelo Conselho Municipal de Educação, a 
conclusão para os alunos com necessidades 
educacionais especiais de forma a poderem 
terminar, em maior tempo, o currículo previsto para 
a série escolar em que se encontram, bem como 
oferecer programas de promoção por avaliação 
específica de ensino, para os alunos com altas 
habilidades/superdotados, a fim de que possam 
concluir em menor tempo os seus estudos, 
principalmente nos anos finais do Ensino 
Fundamental; 

2015/2025 

 

4.10) Adquirir, dentro do período de vigência deste 
Plano e sob a responsabilidade da União, livros 
didáticos falados, em Braille e em caracteres 
ampliados, para todos os alunos cegos e para os 
de visão subnormal do Ensino Fundamental; 

2015/2025 

Adquirir livros didáticos falados, em Braille e em caracteres ampliados, 
para todos os alunos cegos e para os de visão subnormal do Ensino 
Fundamental;  

 

4.11) Garantir educação bilíngue para os alunos 
surdos, a LIBRAS como primeira língua e na 
modalidade escrita a língua portuguesa como 
segunda língua; 

2015/2025 

 

4.12) Ofertar para os profissionais da educação, 
alunos ouvintes e família de surdos cursos de 
LIBRAS, na comunidade escolar na qual o aluno 
esta matriculado, facilitando a participação de 
todos; 

2015/2025 

Unificar em uma única meta 4.9 e 4.12 

4.13) Implantar, programas de atendimento aos 
alunos com altas habilidades nas áreas artística, 
intelectual e psicomotora; 

2015/2025 

 



4.14) Implantar em parceria com as áreas de 
saúde, assistência social, pedagogia, psicologia, 
organizações governamental e nãogovernamental, 
equipes multidisciplinares de apoio, pesquisa e 
assessória, destinado à realização de diagnósticos, 
intervenções nos processos de ensino e de 
aprendizagem e na relação com a família e a 
comunidade, para apoiar o trabalho dos 
professores de educação básicas, com vistas à 
inclusão; 
 

2015/2025 

 

4.15) Fomentar em parceria com outras instituições 
regionais, investimento na área profissional aos 
educandos com necessidades especiais que 
apresentem habilidades básicas para o trabalho, e 
de acordo com pesquisa de mercado; 

2015/2025 

Estabelecer parceria com instituições, para a educação profissional 
dos educandos com necessidades especiais acima de 16 anos, que 
apresentem habilidades básicas para o trabalho, de acordo com pesquisa 
de mercado;  
 

4.16) Fomentar às escolas regulares para 
aquisição de equipamentos específicos e 
necessários ao atendimento especializado, de 
acordo com a demanda diagnosticada. 2015/2025 

4.16) Fomentar às escolas regulares para aquisição de equipamentos 
específicos e necessários ao atendimento especializado, de acordo com a 
demanda diagnosticada, permitindo a transferência de material entre as 
escolas de acordo com a matrícula do educando  
 

4.17) Assegurar, o atendimento educacional 
especializado a todos os alunos com necessidades 
educacionais especiais no município, oriundos da 
Rede Pública; 

2015/2025 

Suprimir esta meta, pois ela é igual a meta maior Meta 4  
 

 

 

Manter dados atualizados dos alunos com necessidades especiais, na 
faixa etária de 4 a 17 anos  atendidos no município, por segmento e 
por deficiência; 

 

 

Manter apoio e parceria junto a escola especializada do município – 
APAE, para matrícula de alunos com necessidades especiais, quando 
esgotadas todas as possibilidades do atendimento na rede comum de 
ensino;  
 

 

 
 



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

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 
previsto 

Proposta de alteração 

META 5: Alfabetizar 
todas as crianças, no 
máximo, até o final do 

3º ano do Ensino 
Fundamental. 

2025 

5.6) Garantir, a partir de 2015, a permanência do 
professor alfabetizador no Ciclo da 
Alfabetização, mediante avaliação de desempenho 
e participação em cursos de capacitação 
oferecidos pelos governos municipal, estadual e 
nacional; 

2015 

Garantir, a partir de 2018, a permanência do professor alfabetizador no 
Ciclo da Alfabetização, mediante implantação de processo institucional 
de avaliação de desempenho e participação obrigatória em cursos de 
capacitação oferecidos pelos governos municipal, estadual e nacional, 
assegurando em legislação específica 

5.7) Garantir, a partir de 2015, projetos de apoio 
pedagógico que assegurem assistência aos alunos 
que apresentam dificuldades de aprendizagem, 
oportunizando estratégias diferenciadas e recursos 
pedagógicos que promovam o aprendizado da 
leitura e escrita; 

2015 

 

5.1) Alinhar Proposta Curricular da Educação 
Infantil ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
garantindo a sequência pedagógica; 2015/2025 

 

5.2) Estabelecer, continuamente, intercâmbio entre 
os profissionais da Educação Infantil e 1º ano do 
Ensino Fundamental; 

2015/2025 

 

5.3) Monitorar o processo das avaliações internas e 
externas , implementando medidas pedagógicas 
para alfabetizar todos os alunos até o terceiro ano 
do ensino fundamental; 

2015/2025 

 

5.4) Implantar projetos de ações inovadoras e com 
desenvolvimento de tecnologias educacionais, 
apoiadas pelo NTM – Núcleo de Tecnologia 
Educacional Municipal, que garantam a melhoria 
dos processos de aquisição da leitura e escrita para 
todos os alunos até o terceiro ano do ensino 
fundamental; 

2015/2025 

 



5.5) Divulgar e ofertar cursos, aos profissionais da 
Educação, de tecnologias educacionais e práticas 
inovadoras com diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas que assegurem a 
alfabetização; 

2015/2025 

 

5.8) Oferecer formação continuada aos professores 
do Ciclo da Alfabetização com demanda observada 
pela equipe coordenadora municipal. 

2015/2025 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



META 6: Oferecer educação em tempo integral em , no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da Educação Básica. 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 6: 
Oferecer educação 
em tempo integral 
em , no mínimo, 

50% (cinquenta por 
cento) das escolas 

públicas, de forma a 
atender, pelo menos 
25% (vinte ecinco por 
cento) dos (as) alunos 

(as) da Educação 
Básica. 

2025 

6.1) Dar continuidade, à partir de 2015, com o apoio 
da União, à Educação Básica pública em Tempo 
Integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e atividades 
esportivas e culturais, garantindo carga horária 
mínima de 07 (sete) horas durante o ano letivo, com 
ampliação gradativa da quantidade do atendimento 

2015 

 

6.2) Fomentar a discussão, à partir de 2015, em 
regime de colaboração, programa de construção de 
escolas com padrões arquitetônicos e imobiliário 
adequado ao atendimento em Tempo Integral, 
prioritariamente às crianças com defasagem e 
dificuldades na aprendizagem e em situação de 
vulnerabilidade social; 

2015 

 

6.3) Promover, à partir de 2015, a articulação da 
escola com diferentes espaços educativos, culturais 
e esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, bibliotecas, praças e parques; 

2015 

 

6.5) Discutir, à partir de 2015, junto ao Conselho 
Municipal de Educação, a necessidade do 
atendimento em Tempo Integral às crianças da 
Educação Infantil, prioritariamente às crianças de 4 
e 5 anos; 

2015 

Oferecer gradativamente , à partir de 2018, o atendimento em Tempo 
Integral às crianças da Educação Infantil, prioritariamente às crianças de 4 e 5 
anos, garantindo em orçamento; 

6.6) Fomentar, à partir de 2016, a possibilidade de 
implementação da Educação Integral com o 
currículo integrado para a educação do Ensino 
Fundamental II, bem como profissional de 40 horas 
para este atendimento. 

2016 

 



6.4) Orientar a aplicação da gratuidade de que trata 
o art. 13 da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 
em atividades de ampliação da jornada escolar dos 
alunos das escolas públicas da educação básica em 
articulação com a Rede Pública de Ensino; 

2015/2025 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



META 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 
 
IDEB                       2015   2017   2019   2021 
 
Anos Iniciais EF       6,4     6,6       6,8      7,0 
 
Anos Finais EF        5,1     5,3       5,6      5,8 

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

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 7: 
Fomentar a qualidade da educação 

básica em todas etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da  
aprendizagem de modo a atingir as 
seguintes médiasnacionais para o 

IDEB: 
 

IDEB                    2015 2017 2019 2021 
Anos Iniciais EF   6,4    6,6    6,8    7,0 
Anos Finais EF    5,1    5,3    5,6    5,8 
Ensino Médio      4,3     4,7    5,0    5,2 

2025 

7.2) Assegurar, que até o quinto ano 
de vigência deste Plano, todos os 
estudantes do Ensino Fundamental 
tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado, estando no nível 
desejável; 

2020 

 

7.1) Implementar diretrizes 
pedagógicas para a Educação 
Básica, com direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento 
dos alunos 
para cada ano do Ensino 

2015/2025 

 

7.3) Orientar processo contínuo de 
autoavaliação das escolas, 
destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria 
contínua da qualidade educacional 
da qualidade educacional, a 
formação continuada dos 
profissionais da educação e 
aprimoramento da gestão 
democrática; 

2015/2025 

Orientar processo contínuo de autoavaliação das escolas, definindo 
em calendário um dia escolar por semestre, destacando a 
elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da 
qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da 
educação e aprimoramento da gestão democrática; 



7.4) Acompanhar as ações de 
intervenções pedagógicas das 
escolas públicas, sobretudo das 
escolas de baixo desempenho e 
consideradas estratégicas, de acordo 
com Plano de Intervenção 
Pedagógica – PIP elaborado pelas 
escolas sob orientação da equipe 
pedagógica; 

2015/2025 

 

7.5) Apoiar a gestão escolar 
mediante transferência direta de 
recursos financeiros à 
escola,garantindo a participação da 
comunidade escolar, visando à 
transparência e efetiva gestão 
democrática; 

2015/2025 

Garantir o repasse trimestral, à gestão escolar, mediante 
transferência direta de recursos financeiros- PGFE à escola, 
envolvendo a participação da comunidade visando à transparência e 
efetiva gestão democrática; 
 

7.6) Prover equipamentos e recursos 
tecnológicos para a utilização 
pedagógica na Educação Básica, 
sob coordenação do Núcleo de 
Tecnologia Educacional Municipal- 
NTM e acompanhamento da equipe 
pedagógica; 

2015/2025 

Prover equipamentos e recursos tecnológicos, bem como a 
manutenção dos mesmos, para a utilização pedagógica na 
Educação Básica, sob coordenação do Núcleo de Tecnologia 
Educacional Municipal- NTM e acompanhamento da equipe 
pedagógica; 

7.7) Garantir políticas de combate à 
violência na escola, com ações 
destinadas à capacitação de 
educadores para detecção dos sinais 
de violência doméstica e sexual, a 
serem utilizadas como referência 
para a construção da cultura de paz 
na comunidade escolar; 

2015/2025 

 

7.8) Garantir na Proposta 
Pedagógica os conteúdos sobre 
história e culturas afro-brasileira e 
indígenas e implementar ações 
colaborativas com Fóruns de 
educação para a diversidade, 
Conselhos Escolares, equipe 
pedagógica e comunidade; 

2015/2025 

 



7.9) Fortalecer, com os Sistemas 
Nacional e Estadual de Avaliação, os 
programas de avaliação mediante 
adesão, participação e orientação 
das políticas públicas e práticas 
pedagógicas e informações às 
escolas e à sociedade; 

2015/2025 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



META 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE 

 

Metas Prazo 
inicial 
previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 8 
A 

Elevar a 
escolaridade média 
da população de 18 
a 29 anos, de modo 

a alcançar no 
mínimo 12 anos de 

estudo no último 
ano, para as 

populações do 
campo, da região 

de menor 
escolaridade no 
País e dos 25% 

mais pobres, 

2025 

8.1) Desenvolver programas e tecnologias para 
correção do fluxo, acompanhamento pedagógico 
individualizado e Progressão Parcial, bem como 
priorizar estudantes com baixo rendimento escolar, 
considerando os segmentos considerados; 2015/2025 

8.1) Desenvolver programas e tecnologias para correção do fluxo, 

acompanhamento pedagógico e Progressão Parcial, bem como priorizar 
estudantes com baixo rendimento escolar, considerando os segmentos 

nos segmentos que estiverem inseridos. 

 

8.2) Garantir acesso gratuito a exames de 
certificação dos ensinos Fundamental e Médio; 

2015/2025 

 

META 8 
B 

e igualar a 
escolaridade média 
entre negros e não 

negros declarados à 
Fundação Instituto 

Brasileiro de 
Geografia e 

Estatísticas – IBGE 

 

8.3) Promover, em parceria com Saúde, Proteção 
à Juventude e Assistência Social, a busca ativa de 
jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 
populacionais considerados. 

2015/2025 

 



 

 

2017-2025 

8.4) Manter levantamento e  dados estatísticos atualizados em relação ao 

segmento populacional negros e não negros declarados atendidos na redes  
educacionais para efeitos comparativos dos resultados entre os dois grupos 
populacionais  

8.5) Investir em programas de capacitação de professores para atendimento 
do público da população de 18 a 29 anos, em situações de vulnerabilidade 
com implantação e manutenção de projetos e programas pedagógicos que 

atendam às reais necessidades educacionais da faixa etária; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência do PNE (2015-2025), 
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 9: 
9 A 

Elevar a taxa de 
alfabetização da 

população com 15 
anos ou mais para 

93,5% até 
2015 e, 

2015 

9.6) Assegurar, a partir de 2015, que os 
educadores que atuam na Educação de Jovens e 
Adultos permaneçam nesta modalidade de ensino 
mediante a avaliação de desempenho, aprovada 
pela Coordenação e Secretaria Municipal de 
Educação, Ciência e Tecnologia desde que a 
demanda assim justifique; 

2015 

 

9.8) Realizar, a partir de 2015, avaliação externa 
dos alunos do município que frequentam a 
Educação de Jovens e Adultos, considerando a 
especificidade da Educação de Jovens e Adultos 
afim  de aferir a qualidade de ensino que está 
sendo ofertada; 

2015 

 
 

9.11) Implementar, a partir do primeiro ano deste 
Plano, a melhoria do nível de desempenho dos 
alunos por meio de uma proposta educativa, 
mediante a implantação de um programa de 
acompanhamento que utilize os indicadores dos 
programas de avaliação do governo estadual e 
federal e do sistema de avaliação que venha a ser 
desenvolvido pelo Município; 

2015 

 



9.12) Articular, a partir do primeiro ano de vigência 
deste Plano, as políticas públicas culturais com as 
políticas da Educação de Jovens e Adultos, para 
que os educandos sejam beneficiados de ações 
que permitam ampliar seus horizontes culturais, 
em parcerias com o MEC, Fundações e 
Secretarias Estadual, Municipal e autarquias; 

2015 

 

9.15) Ampliar, a partir de 2015, para a Educação 
de Jovens e Adultos, projetos e programas 
implementados no Ensino Comum, tais como: 
incentivo à leitura; “Estação Ciências” – práticas 
experimentais de ciências; esporte, lazer, oficinas 
artístico-culturais, por meio de diferentes 
estratégias de reorganização dos tempos e 
espaços escolares e dos recursos pedagógicos; 

2015 

 

9.7) Promover Fóruns destinados à discussão de 
questões relativos ao currículo da Educação de 
Jovens e Adultos anualmente para o Município de 
Timóteo, com foco nas Diretrizes Curriculares 
Nacional e na cultura regional; 

anualmente 

 

9.9) Coordenar e realizar anualmente, seminários 
de intercâmbio de experiências, entre os 
profissionais da educação visando à articulação 
das práticas pedagógicas; 

anualmente 

 

9.1) Articular, durante a vigência deste Plano, com 
toda rede pública de ensino, as diretrizes para as 
políticas pedagógicas que nortearão a Educação 
de Jovens e Adultos - EJA no Município, 
considerando a realidade sócio econômica- cultural 
da comunidade, valorizando e ampliando as 
competências e aptidões da clientela, de forma a 
subsidiar a elaboração dos projetos políticos 
pedagógicos da unidade escolar, resguardando a 
autonomia das mesmas; 

2015/2025 

 



9.3) Estabelecer, a partir da aprovação deste 
Plano, parcerias com as instituições de ensino 
superior, com as organizações sociais, com a 
vizinhança da escola, visando o aproveitamento 
dos espaços existentes na comunidade para o 
enriquecimento curricular da Educação de Jovens 
e Adultos ; 

2015/2025 

 

9.4) Proporcionar, através de parcerias como 
Fundações, viagens técnicas e ou passeios 
turísticos culturais, visando a ampliação do 
universo científico e cultural dos alunos; 

2015/2025 

 

9.10) Manter o fornecimento da merenda escolar, 
nutritiva e balanceada (acompanhada por 
nutricionista), para os educandos da Educação de 
Jovens e Adultos; 

2015/2025 

 

9.13) Manter junto à comunidade, ao poder 
legislativo, empresas de transporte coletivo e 
demais órgãos dos governos Municipal, Estadual, 
Federal, a garantia do fornecimento de vale-
transporte ou ônibus escolar para os educandos 
que dele necessitarem para frequência as aulas de 
acordo com critérios adotados por comissão a ser 
designada para tal finalidade; 

2015/2025 

 

9.14) Implementar um trabalho de valorização do 
educando da terceira idade, buscando adequar 
suas habilidades extra-curriculares ao programa de 
ensino, tendo como base o Estatuto do Idoso; 

2015/2025 

 

9.16) Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, 
parcerias com a Secretaria de Saúde e Assistência 
Social para o atendimento à saúde, assegurando, 
assim, ao aluno da EJA a permanência na escola; 

2015/2025 

 



9.19) Garantir espaço físico e específico para 
funcionamento da Educação de Jovens e Adultos, 
EJA e com espaços dotados de ventilação, 
iluminação, e outros. Acesso ás novas tecnologias, 
quadra, biblioteca e dependências necessárias 
para mesmas; 

2015/2025 

Assegurar a manutenção da infra-estrutura física para o 
funcionamento da Educação de Jovens e Adultos, EJA e com espaços 
dotados de ventilação, iluminação, e outros; e acesso às novas 
tecnologias, quadra, biblioteca e dependências necessárias para 
mesmas; 

9.20) Garantir, aos alunos com deficiência mental 
ou múltipla, que não apresentarem resultados de 
escolarização, o encaminhamento devido para o 
AEE (Atendimento Especializado Educacional); 2015/2025 

 

9.21) Garantir organização da Educação de 
Jovens e Adultos na modalidade presencial e/ou 
semipresencial, a fim de assegurar carga horária 
prevista em lei de no mínimo 50% exigido para 
ensino fundamental e frequência de 75% da carga 
horária global de cada período ou etapa. 

 

 

9 B: 
até o final da 

vigência do PNE 
(2014-2024), erradicar 

o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 

50% a taxa de 
analfabetismo 

funcional 

2025 

9.5) Incentivar, a partir da vigência deste, junto às 
empresas públicas e privadas, programas de 
Educação de Jovens e Adultos , para os seus 
trabalhadores, atendendo a demandas de acordo 
com suas especificidades; 

2015 

 

9.2) Realizar, a partir de 2016, o censo municipal 
de analfabetismo funcional em parceria com 
instituições de Ensino Superior Regional, 
identificando no Município as pessoas acima de 15 
anos no Ensino Fundamental, organizando 
coordenadamente entre as escolas, Secretaria 
Municipal de Educação Ciência e Tecnologia a 
oferta de Educação de Jovens e Adultos para este 
público; 

2016 

 

 

 

 



META 10: 0ferecer, 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. 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 10: 
0ferecer, 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. 

2025 

10.2) Desenvolver, a partir do primeiro ano deste 
Plano, programa educacional inclusivo a 
possibilidade aos Jovens e Adultos, de 
oportunidades de trabalho, exercício de cidadania 
e melhores condições de vida para sí e seus 
familiares; 

2015 

Aguardar modificações propostas pelo governo federal  referente ao novo 
Ensino Médio 

10.1) Manter programa nacional de educação de 
jovens e adultos voltado à conclusão do ensino 
fundamental e à formação profissional inicial, de 
forma a estimular a conclusão da educação básica; 

2015/2025 

 
 

10.3) Ampliar as oportunidades profissionais dos 
jovens e adultos com deficiência e baixo nível de 
escolaridade, por meio do acesso à educação de 
jovens e adultos articulada à educação profissional; 

2015/2025 

 

10.4) Estimular a diversificação curricular da 
educação de jovens e adultos, articulando a 
formação básica e a preparação para o mundo do 
trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria 
e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da 
tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a 
organizar o tempo e o espaço pedagógicos 
adequados às características desses alunos; 

2015/2025 

 

10.5) Implementar mecanismos de reconhecimento 
de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a 
serem considerados na articulação curricular dos 
cursos de formação inicial e continuada e dos 
cursos técnicos de nível médio. 

2015/2025 

 

 

 

 



META 11 Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta em pelo menos 30% (trinta por 
cento) da expansão no segmento público. 

 

Metas  Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo inicial 
previsto 

Proposta de alteração 

META 11 
Triplicar as 

matrículas da 
educação 

profissional técnica 
de nível médio, 
assegurando a 

qualidade da oferta 
em pelo menos 
30% (trinta por 

cento) da expansão 
no segmento 

público. 

2025 

11.1) Fomentar a expansão da oferta de educação 
profissional técnica de nível médio nas redes 
públicas estaduais de ensino; 

2015/2025 

Aguardar modificações propostas pelo governo federal  referente ao novo 
Ensino Médio 

11.2) Expandir as matrículas de educação 
profissional técnica de nível médio no Centro 
Federal de Ensino Técnico de Minas Gerais-
CEFET, levando em consideração a 
responsabilidade dos Institutos na ordenação 
territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, 
sociais e culturais locais e regionais; 

2015/2025 

 
 

11.3) Ampliar a oferta de educação profissional 
técnica de nível médio, em parceria com ETEC, na 
modalidade de educação a distância, com a 
finalidade de democratizar o acesso à educação 
profissional pública e gratuita, assegurado padrão 
de qualidade; 

2015/2025 

 

11.4) Estimular a expansão do estágio na 
educação profissional técnica de nível médio, 
preservando-se seu caráter pedagógico, visando à 
formação de qualificações próprias da atividade 
profissional, à contextualização curricular e ao 
desenvolvimento do aluno; 

2015/2025 

 

11.5) Expandir a oferta de financiamento estudantil 
à educação profissional técnica de nível médio 
oferecida em instituições privadas de educação 
superior; 

2015/2025 

 



11.6) Institucionalizar sistema de avaliação da 
qualidade da educação profissional técnica de 
nível médio das redes escolares públicas e 
privadas; 

2015/2025 

 

11.7) Expandir a oferta de educação profissional 
técnica de nível médio para as pessoas com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

2015/2025 

 

11.8) Elevar gradualmente o investimento em 
programas de assistência estudantil e mecanismos 
de mobilidade acadêmica, visando a garantir as 
condições necessárias à permanência dos (as) 
estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de 
nível médio; 

2015/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 12 Elevar a taxa de matrícula na Educação Superior para 40% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a 
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 30% das novas matrículas, no segmento público. 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo inicial 
previsto 

Proposta de alteração 

META 12 
Elevar a taxa de 

matrícula na 
Educação Superior 
para 40% e a taxa 

líquida para 
33% da população 
de 18 a 24 anos, 

assegurada a 
qualidade da oferta 
e expansão para, 
pelo menos, 30% 

das novas 
matrículas, no 

segmento público. 

2025 

12.5) Realizar, a cada dois anos a partir de 2016, o 
Fórum Municipal de Educação Superior de Timóteo; 

2016 

 

12.6) Implantar, a partir de 2016, em parceria com 
as Instituições de Educação Superior, mostras 
anuais de profissões para estudantes do Ensino 
Médio; 

2016 

 
12.6) Implantar, a partir de 2016, em parceria com as Instituições e Educação 
Superior e de Educação Básica, mostras anuais de profissões para estudantes 
do Ensino Médio; 
 

12.12) Definir em um ano, ações planejadas, por 
meio dos projetos de estágio, integrando os níveis 
de ensino de forma a ampliar o uso das escolas das 
redes públicas e privadas em centros de vivências, 
de cultura, lazer, esporte e práticas sociais 
possibilitando o exercício da cidadania; 

2016 

 

12.1) Ofertar cursos gratuitos de pré-vestibular, para 
estudantes do Município, que tenham concluído o 
Ensino Médio em escolas públicas local, por meio 
de critérios pré-definidos pelo Conselho Municipal 
de Educação, institucionalizando o CMEI (Centro 
Municipal de Educação Integrada) com cursos 
preparatórios, melhorando a sua estrutura; 

2015/2025 

 
12.1) Ofertar cursos gratuitos de pré-vestibular e dar apoio aos já existentes, 
para estudantes do Município, que tenham concluído o Ensino Médio em escolas 
públicas locais, por meio de critérios pré-definidos pelo Conselho Municipal de 
Educação, institucionalizando o CMEI (Centro Municipal de Educação Integrada) 
com cursos preparatórios, melhorando a sua estrutura; 

12.2) Garantir, a partir da aprovação deste plano, 
junto a União, a implementação de um Campus em 
Timóteo para Universidade Federal, em parceria 
com a comunidade e as empresas locais, 
garantindo nos orçamentos municipais recursos 
para investimentos destinados às implantação e 
expansão deste campus, ampliando e construindo 
Bloco C e D do CEFET; implementando o Campus 
da UFOP em Timóteo; ampliando as graduações à 
distância pela UAB e pós-graduações (Lato e Stricto 
Senso) a distância pelo CEFET e UAB; 

2015/2025 

12.2) Garantir nos orçamentos municipais recursos para investimentos 
destinados a ampliação e construção dos Bloco C e D do CEFET-MG; 
ampliando as graduações e propondo pós-graduações (Lato e Stricto Senso) no 
CEFET-MG  
 
 
Acrescentar a estratégia abaixo: 
 
Solicitar a ampliação das graduações e pós-graduações (Lato e Stricto 
Senso) a distância oferecidas pela Universidade Aberta do Brasil (UAB); 



12.3) Garantir, a partir da aprovação deste plano, 
junto a União, a implementação de um Campus em 
Timóteo para Universidade Federal, em parceria 
com a comunidade e as empresas locais; 

2015/2025 

  
 

12.4) Organizar e implementar um Programa de 
estudos e debates com alunos concluintes do 
Ensino Médio, sobre assuntos contemporâneos 
envolvendo as Instituições de Educação Superior, 
Fundações, Empresas, dentre outros; 

2015/2025 

 

12.7) Criar, a partir da vigência deste Plano, entre 
as Instituições de Educação Superior do Município, 
mecanismos de intercâmbio com outros centros de 
pesquisa e de formação universitária, para troca de 
experiências e definição de parcerias em programas 
voltados para a pesquisa e extensão; 

2015/2025  

12.8) Incentivar, a partir da vigência deste Plano, a 
democratização dos espaços das escolas de 
Educação Superior para uso coletivo em atividades 
programadas e supervisionadas por professores 
universitários e estudantes envolvidos em projetos 
de apoio ao desenvolvimento social e cultural da 
comunidade; 

2015/2025  

12.9) Estimular o investimento em pesquisa 
científica a partir das necessidades apontadas pelos 
órgãos de planejamento e desenvolvimento 
existentes no Município; 

2015/2025  

12.10) Fomentar e socializar os resultados das 
pesquisas, implementadas na região, para 
viabilização de publicações de natureza científica, 
além de informativos, jornais, revistas que veiculem, 
junto à população, através de parcerias entre as 
Instituições de Educação Superior, iniciativa 
privada, Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura e Superintendência Regional de Ensino; 

2015/2025  

12.11) Reivindicar, a partir da aprovação deste 
Plano, juntos às instituições de Educação Superior, 
a diversificação e ampliação de oferta de cursos, 
incluindo as graduações e pós graduação à 
distância e presenciais, atendendo à demanda local 
e regional; 

2015/2025  



12.13) Viabilizar projetos onde as instituições de 
Ensino Superior possam utilizar seus espaços e 
estruturas internas, para promoção de atividades 
esportivas, lazer e práticas sociais destinadas a 
comunidade; 

2015/2025  

12.14) Reivindicar, junto às Instituições de 
Educação Superior, a melhoria progressiva da 
infraestrutura de laboratórios e equivalentes, 
bibliotecas e outros recursos que possibilitem a 
melhoria da qualidade da Educação Superior no 
Município; 

2015/2025  

12.15) Divulgar e incentivar os alunos a utilizarem 
do Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 
10.260, e o Programa Universidade para Todos - 
PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, os 
benefícios destinados à concessão de 
financiamento a estudantes regularmente 
matriculados em cursos superiores presenciais ou a 
distância, com avaliação positiva, de acordo com 
regulamentação própria, nos processos conduzidos 
pelo Ministério da Educação; 

2015/2025 

12.15) Divulgar e incentivar os alunos a utilizarem o Programa Universidade 
para Todos - PROUNI, de que trata a Lei nº 11.096 e do Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 
10.260, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, 
com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 13 : Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto 
do sistema de educação superior para 55% (cinquenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 30% (trinta por cento) doutores. 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 13 
13A: 

 Elevar a 
qualidade da 

educação superior 

2025 

13.1) Organizar, a partir de 2015, em regime de 
colaboração entre as instituições de Educação 
Superior, Secretaria de Educação e Cultura e 
Sistema Municipal de Educação a formação 
continuada dos educadores; 

2015 

 
 

 

13.2) Divulgar e incentivar o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo a 
ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas 
avaliadas no que diz respeito à aprendizagem 
resultante da graduação; 

2015/2025 

 
 

13.3) Induzir processo contínuo de autoavaliação 
das instituições de educação superior, fortalecendo 
a participação das comissões próprias de avaliação, 
bem como a aplicação de instrumentos de avaliação 
que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a qualif icação e a dedicação do 
corpo docente; 

2015/2025 

 
 

13.5) Fomentar a formação de consórcios entre 
instituições públicas de educação superior, com 
vistas a potencializar a atuação regional, inclusive 
por meio de plano de desenvolvimento institucional 
integrado, assegurando maior visibilidade nacional 
e internacional às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; 

2015/2025 

13.5) Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas e 
privadas de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, 
inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, 
assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; 

13.6) Promover a formação inicial e continuada dos 
profissionais técnico-administrativos da educação 
superior. 2015/2025 

13.6) Incentivar a formação inicial e  continuada dos profissionais técnico-
administrativos da educação superior. 



13 B: 
ampliar a proporção 

de mestres e 
doutores do corpo 
docente em efetivo 

exercício no 
conjunto do sistema 

de educação 
superior para 55% 
(cinquenta e cinco 
por cento), sendo, 

do total, no mínimo, 
30% (trinta por 

cento) doutores. 

2025 

13.4) Solicitar aumento de cursos de graduação, em 
parcerias com a UAB – Universidade Aberta do 
Brasil, elevando o padrão de qualidade das 
formações, direcionando sua atividade, de modo 
que realizem, efetivamente, pesquisa 
institucionalizada, articulada a programas de pós-
graduação stricto sensu; 

2015/2025 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 14: Elevar gradualmente o número de matrícula na pós-graduação stricto sensu, de modo a aumentar a titulação anual de mestres e 
doutores. 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 14 
Elevar 

gradualmente o 
número de 

matrículas na 
pósgraduação 

stricto 
sensu, de modo a 

aumentar a 
titulação anual de 

mestres e doutores. 

2025 

14.1) Estimular a integração e a atuação articulada 
entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências 
estaduais de fomento à pesquisa; 

2015/2025 

 

14.2) Divulgar e incentivar o financiamento 
estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto 
sensu; 2015/2025 

 

14.3) Expandir a oferta de cursos de pósgraduação 
stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, 
recursos e tecnologias de educação a distância em 
parceria com a UAB – Universidade Aberta do 
Brasil; 

2015/2025 

 

14.4) Acessar e divulgar a oferta de programas de 
pós-graduação stricto sensu, especialmente os de 
doutorado, nos campi novos abertos em 
decorrência dos programas de expansão e 
interiorização das instituições superiores públicas; 

2015/2025 

 

14.5) Consolidar parcerias com programas, projetos 
e ações que objetivem internacionalização da 
pesquisa e da pós graduação brasileiras, 
incentivando a atuação em rede e o fortalecimento 
de grupos de pesquisa; 

2015/2025 

 

14.6) Promover o intercâmbio científico e 
tecnológico entre as instituições de ensino, 
pesquisa e extensão; 2015/2025 

 

 

 

 



 

META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida 
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

Metas  Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo inicial 
previsto 

Proposta de alteração 

META 15 
Garantir, em 

regime de 
colaboração entre a 
União, os Estados, 
o Distrito Federal e 
os Municípios, no 

prazo de 1 (um) ano 
de vigência deste 

PNE, política 
nacional de 

formação dos 
profissionais da 

educação de que 
tratam os 

incisos I, II e III do 
caput do art. 61 da 
Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 
1996, assegurado 

que todos os 
professores e as 
professoras da 

educação básica 
possuam formação 

2016 

15.1) Promover parcerias de cooperação entre a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e as 
Instituições de Ensino Superior, a partir do primeiro 
ano de vigência deste plano, visando a realização 
de cursos de licenciatura e pós-graduação para o 
atendimento às demandas estratégicas detectadas 
pela Equipe Pedagógica e serviço de inspeção; 
atendendo às necessidades da demanda; 

2016 

 
 

 

15.4) Consolidar o financiamento estudantil a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura 
com avaliação positiva pelo SINAES; 

2016 
 

15.2) Promover anualmente cursos de formação 
permanente para todos os profissionais da 
educação; 

anualmente 
Promover semestralmente através dos espaços dos encontros 
pedagógicos cursos de formação permanente para todos os profissionais 
da educação, atendendo as necessidades da demanda. 

15.3) Admitir, a partir do 5º ano da aprovação deste 
plano, somente professores que possuam as 
qualificações mínimas exigidas no Art. 62 das Leis 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 
9394/96 para todas as redes; 

2020 

 



específica de nível 
superior, obtida em 

curso de 
licenciatura na área 
de conhecimento 
em que atuam. 

15.5) Incentivar e acompanhar junto as Instituições 
de Ensino Superior, a reforma curricular dos cursos 
de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, 
de forma a assegurar o foco no aprendizado do 
aluno, dividindo a carga horária em formação geral, 
formação na área do saber e didática específica e 
incorporando as modernas tecnologias de 
informação e comunicação; 

2016/2025 

 

15.6) Valorizar as práticas de ensino e os estágios 
nos cursos de formação de nível médio e superior 
dos profissionais da educação, visando ao trabalho 
sistemático de articulação entre a formação 
acadêmica e as demandas da educação básica; 

2016/2025 

Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível 
médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho 
sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da 
educação básica, através de estágios remunerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência do 
PNE (2014-2024), e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

Meta 16: 
16 A: 

Formar, em nível de 
pós-graduação, 

50% (cinquenta por 
cento) dos 

professores da 
educação básica, 

até o último ano de 
vigência do PNE 

(2015-2025) 

2025 

16.4) Ofertar, através de cursos oferecidos pela 
UFMG, capacitação dos gestores das escolas 
municipais; 

2015/2025 

 

16.5) Incentivar a participação dos profissionais das 
escolas em cursos de pós-graduação, mestrado e 
doutorado, oferecidos pelas universidades federais; 

2015/2025 

Incentivar, visando a promoção na carreira, a participação dos profissionais 
das escolas em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, oferecidos 
pelas universidades federais; 

16 B: 
garantir a todos (as) 
os (as) profissionais 
da educação básica 

formação 
continuada em sua 
área de atuação, 
considerando as 
necessidades, 
demandas e 

contextualizações 
dos sistemas de 

ensino. 

16.2) Realizar, a partir da aprovação deste plano, 
formação continuada dos gestores das escolas 
municipais com ênfase na gestão do processo 
administrativo, pedagógico e financeiro de acordo 
com as diretrizes da Secretaria de Educação e 
Cultura; 

2015 

Realizar até 2018, formação continuada dos gestores das escolas municipais 
com ênfase na gestão do processo administrativo, pedagógico e financeiro de 
acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura; 

16.3) Assegurar, a partir do primeiro ano deste 
plano, um terço da carga horária de trabalho do 
professor para estudo e planejamento dentro de 
seu turno de trabalho; 

2015 

Assegurar na previsão orçamentária a partir de 2018 o 
cumprimento de 1/3 da carga horária para estudo e 
planejamento dentro de seu turno de trabalho. 

16.1) Organizar, a partir do segundo ano deste 
plano, programa de qualificação profissional dos 
servidores da Educação, de forma orgânica e 
articulada às políticas públicas; 

2017 

Sistematizar as ações existentes em um programa de qualificação 
profissional dos servidores da educação, de forma orgânica e articulada às 
políticas públicas, até o final de 2018. 

16.6) Ampliar e consolidar portal eletrônico para 
subsidiar a atuação dos professores e das 
professoras da educação básica, disponibilizando 
gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 
suplementares, inclusive aqueles com formato 
acessível em parceria com NTM – Núcleo de 
Tecnologia Municipal ; 

2015/2025 

Ampliar e consolidar portal eletrônico do NTM- Núcleo de Tecnologia 
Municipal para subsidiar a atuação dos professores da Educação Básica, 
disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 
suplementares. 



 

META 17  - 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 do PNE (2014-2024). 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 17 
 
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 do PNE 
(2014-2024). 

2019 

17.1) Implementar, a partir do primeiro ano de 

aprovação deste Plano, um programa de avaliação de 

desempenho específica dos profissionais da 

educação, a partir de critérios definidos 

coletivamente, visando a Promoção/progressão na 

carreira; 

2016 

Implementar, a partir do primeiro ano de aprovação deste Plano, um programa 
de avaliação de desempenho específico dos profissionais da educação, a partir 
de critérios definidos coletivamente, visando a promoção/progressão na carreira 
e a aprendizagem do aluno. 

17.5) Implantar integralmente, num prazo de um ano 

a partir da vigência deste Plano, o piso nacional de 

educação para todos os profissionais das escolas 

municipais; 

2016 

 Implantar integralmente, na vigência deste Plano, o piso nacional da educação para 
todos os profissionais das escolas municipais. 

17.2) Elaborar a partir do segundo ano deste plano, 

uma publicação que contemple relatos de experiência 

das instituições de ensino em todas as modalidades 

de ensino da rede municipal; 

2017 

Elaborar anualmente  uma publicação impressa e virtual que contemple 
relatos de experiência das instituições de ensino em todas as modalidades de 
ensino da rede municipal. 

17.3) Implementar num prazo de dois anos, um 

programa anual de incentivo financeiro aos 

funcionários baseados em critérios de avaliação do 

resultado da escola; 

2017 

Criar e implementar até 2019 um programa anual de incentivo financeiro aos 
funcionários baseados em critérios de avaliação do resultado da escola através 
das avaliações internas e externas. 

17.4) Realizar sempre que necessário concurso 

público para composição do quadro efetivo do 

magistério e da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura; 
2015/2025 

Realizar sempre que necessário concurso público para composição do quadro 
efetivo do magistério e da Secretaria de Educação e Cultura com carga horária 
de 40 horas semanais e pagamento integral do Piso Salarial Nacional. 



 

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.  

 

Metas  Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

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. 

2017 

18.1) Revitalizar, a partir da vigência deste, o Plano de 

Carreira do Magistério com a garantia do poder público, 

de prover gradativamente, os recursos necessários à 

sua implementação; 

2015 

 Assegurar a reestruturação do Plano de Carreira e Estatuto do Magistério até o final 
de 2019, com a garantia do poder público de prover gradativamente os recursos 
necessários à sua implementação. 

18.5) Garantir no primeiro ano de vigência deste Plano, 

cumprimento do 1/3 da carga horária do professor com 

encontros pedagógicos na rede municipal, garantindo 

assim, momentos de reflexões sobre a temática 

necessária às práticas educacionais para o ensino 

infantil e o ensino fundamental. 

2015 

 

18.2) Elaborar e implementar, num prazo de um ano, 

política de lotação e de permanência do profissional da 

educação em sua unidade de ensino na rede municipal; 
2016 

Manter a política de lotação e de permanência do profissional da educação em 
sua unidade de ensino na rede municipal; 

18.3) Prover no Plano de Carreira dos profissionais da 

Educação, licenças remuneradas e incentivas para 

qualificação profissional, inclusive em nível de pós-

graduação; 
2015/2025 

 



18.4) Estimular a existência de comissões permanentes 

de profissionais da educação de todos os sistemas de 

ensino, reestruturação e implementação dos planos de 

Carreira. 

2015/2025 

Criar comissões permanentes de profissionais da Educação para participar 
da reestruturação e implementação do Plano de Carreira  do magistério e 
Estatuto do Magistério Público Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 19 : Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a 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. 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto  

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 19 
 

Assegurar 

condições, no prazo 

de 2 (dois) anos, 

para a 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. 

2017 

19.2) Consolidar, no primeiro ano deste, a atualização 

dos Conselho Escolares em todas as unidades 

municipais de ensino, assegurando a participação de 

alunos maiores de 14 anos, de pais e de 

representantes dos demais segmentos escolares; 

2015 

Consolidar, no primeiro ano de vigência deste plano, a atualização dos 
Conselhos Escolares em todas as unidades municipais de ensino, 
assegurando a participação de alunos maiores de 14 anos, de pais e de 
representantes dos demais segmentos escolares; 

19.4) Organizar, a partir de 2015, capacitação para os 

Conselhos Escolares, Conselho Municipal de Educação 

e Conselhos de Controle Social (CAE e CACS 

FUNDEB) sobre temas que promovam uma 

participação mais efetiva de seus membros no cotidiano 

das escolas, visando maior integração entre a Escola, a 

Família e a Comunidade; 

2015 

 

19.6) Garantir e estimular, a partir de 2015, a 

participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar na construção do Projeto Político Pedagógico 

das escolas da rede municipal; 

2015 

 
 
 
 

19.7) Favorecer, gradativamente, a partir do primeiro 

ano deste plano, processos de descentralização e 

autonomia da gestão pedagógica, administrativa, 

financeira das escolas. 
 

 



19.5) Incentivar, a partir de 2016, em todas as escolas 

de Educação Básica a constituição de Fóruns 

Permanentes de Educação, com intuito de 

acompanhamento da execução deste PME, em 

consonância com a Conferência Municipal de 

Educação; 

2016 

 

19.3) Fomentar, a partir do 2º ano de vigência do plano, 

articulados com os conselhos escolares, a formação de 

Associações de Pais e os Grêmios Estudantis, 

assegurando aos mesmos condições de funcionamento 

nas escolas públicas do município; 

2017 

Fomentar, a partir do 2º ano ano de vigência do plano, articulados com os 
conselhos escolares a formação de Associações de Pais e Mestres em todas 
as instituições de Ensino e do grêmio estudantil nos anos finais do Ensino 
Fundamental assegurando  aos mesmos condições de funcionamento nas 
escolas públicas do município; 

19.1) Manter o processo de gestão das escolas 

municipais, com participação de toda a comunidade 

escolar, estabelecendo critérios técnicos de mérito e 

desempenho de escolha de diretores e vices- diretores, 

para garantir uma gestão autônoma e democrática; 

2015/2025 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
META 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto 
- PIB do País no quinto ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 

Metas Prazo 
inicial 

previsto 

Estratégias Prazo 
inicial 

previsto 

Proposta de alteração 

META 20 
 
Ampliar o 

investimento público 

em educação pública 

de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar 

de 7% (sete por 

cento) do Produto 

Interno Bruto - PIB 

do País no quinto 

ano de vigência 

desta Lei e, no 

mínimo, o 

equivalente a 10% 

(dez por cento) do 

PIB ao final do 

decênio. 

2021 

20.1) Assegurar a gestão de recursos orçamentários e 

financeiros, a partir de vigência deste Plano, para 

promoção da modernização da infraestrutura física com 

reforma, ampliação, manutenção, acessibilidade e 

construção nas escolas da Rede Pública municipal de 

Timóteo; 

2015 

 

20.8) Aprimorar a gestão de recursos de programas, 
projetos e compras governamentais, a partir do 1ª ano de 
vigência do plano; 

2015 
Aprimorar mecanismos de gestão de recursos, programas, projetos e 
compras governamentais, a partir do 1ª ano de vigência do plano. 

20.9) Aperfeiçoar, a partir do 1ª ano de vigência do plano 

os processos de prestação de contas, o controle e 

transparência na aplicação dos recursos; 
2015 

 

20.11) Ampliar os recursos educacionais e o 

fortalecimento do regime de colaboração entre os entes 

federados de um programa nacional de reestruturação e 

aquisição de equipamentos para escolas públicas a partir 

de 1º ano de vigência do plano; 

 

 

20.12) Implantar, renovar, manter e ampliar as bibliotecas 

escolares, com equipamentos,espaços, acervos 

bibliográficos, infra- estrutura e profissionais capacitados 

ao desenvolvimento de atividades relacionadas a partir 

do primeiro ano de vigência do plano; 

2015 

 



20.5) Implantar, ate 4 anos, um sistema próprio de 

informação, aprimorando a base de dados estatísticos 

sobre educação do município; 
2019 

Implantar,  em até 4 anos de vigência deste plano, um sistema próprio  de 
informação, aprimorando a base de dados estatísticos sobre educação do 
município. 

20.2) Articular, continuamente, o Planejamento 

Estratégico e o orçamento, com vistas a executar os 

programas priorizados nos Planos Anual e Plurianual, em 

observância às suas diretrizes; 

2015/2025 

 

20.3) Dotar e manter os recursos do FNDE, 

estabelecendo mecanismos que assegurem o 

cumprimento dos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96; 

2015/2025 

 

20.4) Garantir no orçamento municipal, como recurso 

próprio, o Programa de Gestão Financeira Escolar - 

PGFE de acordo com seu estatuto, assegurando a 

regularidade do repasse para as instituições de ensino 

municipais, continuando a política de descentralização de 

recursos financeiros, mediante repasse de 4 parcelas 

anuais, tendo como referência a estimativa de um per 

2015/2025 

 

20.6) Garantir a alimentação escolar nutritiva e 

balanceada, para todos os níveis e modalidades de 

ensino da Rede Municipal; 
2015/2025 

 

20.7) Ampliar, progressivamente o atendimento em 

Tempo Integral, com jornada escolar de no mínimo 7 

horas, em todas as escolas municipais de Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil, segundo 

prioridades sociais definidas pela Secretaria de 

Educação e Cultura aprovadas pelo Conselho Municipal 

de Educação, durante a vigência deste Plano; 

2015/2025 

 



20.10) Garantir o transporte escolar gratuito e adaptado 

para atendimento aos educandos da educação básica 

adequando os veículos da frota no prazo de dois após a 

vigência do Plano; 

2015/2025 

 

20.13) Promover, no prazo de vigência deste PME, a 

ampliação da oferta de vagas para a Educação Infantil 

de zero a três anos nas UMEIs, atingindo o percentual 

de 50 %. 

2015/2025 

Promover, no prazo de vigência deste PME, a ampliação da oferta de vagas 
para a Educação Infantil de zero a três anos nas UMEIs, atingindo o 
percentual de 50 % da demanda do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Conclusão e recomendações 
 
 

Essa Versão Preliminar será um subsídio importante para o debate na audiência pública de 
análise das propostas de alteração. Dela poderão derivar recomendações para mudanças na 
lei do plano, com objetivo de alcançar todas as metas pactuadas. 
 
Assim como se procedeu no ciclo anual de monitoramento, é importante que todos se 
envolvam diretamente no processo, ajudando a compreender as razões pelas quais os 
avanços ocorreram ou não, de acordo com o previsto no plano, validando o trabalho técnico 
da equipe responsável e elaborando, de forma oficial, a Avaliação do Plano Municipal de 
Educação – Versão Final , enviando à comissão coordenadora para análise e aprovação. 
 
O produto da consulta pública deverá se concretizar no documento Avaliação do Plano 
Municipal de Educação – Versão Final, que nada mais é do que a Versão Preliminar 
acrescida das alterações aprovadas e sistematizadas pela comissão coordenadora com o 
apoio da equipe técnica. Após os ajustes, a comissão coordenadora encaminhará o 
documento à Secretaria de Educação e Cultura, que poderá rever as políticas, as ações e os 
programas e/ou propor possíveis alterações no plano vigente, caso necessárias.  
 
Havendo propostas de alteração do plano, um projeto de lei deverá ser encaminhado pelo 
Poder Executivo à câmara de vereadores. 
 
 
 
 

Timóteo, 05 de junho de 2017. 
 
 
 

 
Equipe Técnica e Equipe Coordenadora do 

Plano Decenal Municipal de Educação de Timóteo 
 
 
 



 


