
Audiência Pública 03 de dezembro de 2019. 

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015/2025 LEI MUNICIPAL 

704, DE 30 DE JUNHO DE 2015. 
 

META I - EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

ESTRATÉGIAS 

1.1 Aprimorar o regime de colaboração entre os entes federativos, para 
expansão gradativa, da oferta da educação infantil, atendendo ao padrão de 
qualidade, durante a vigência do PME – OVO; Neste ano realizada. 
 

1.3 Expandir gradativamente a oferta de educação infantil para crianças de até 
3 (três) anos de idade de forma atender 25% (vinte e cinco por cento) até o 
quinto ano e atingir 50% (cinquenta por cento) até o nono ano do PME – OVO; 
Neste ano realizada. 
 

1.14 Assegurar ações para orientações e apoio as famílias, articulando com as 
áreas da saúde e assistência social, destacando a especificidade e o 
desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade, a partir do 
segundo ano do PME – OVO; Neste ano realizada. 

META II - Ensino Fundamental 

2.2 Assegurar em regime de colaboração com a rede estadual de ensino o 

acesso e permanência com qualidade ao ensino fundamental anos finais para 

99% (noventa e nove por cento) dos alunos de 11(onze) a 14 (quatorze), até o 

último ano do PME – OVO; Em andamento 

META V - ALFABETIZAÇÃO  
5.1 Garantir processos pedagógicos para a alfabetização, bem como o número 

adequado de aluno para os anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os 

com as estratégias desenvolvidas na pré-escola a fim de garantir a alfabetização 

de todas as crianças durante a vigência do PME – OVO Em andamento 

 

META VI - EDUCAÇÃO INTEGRAL 
6.1 Implementar ações em regime de colaboração entre os entes federativos, 

para a oferta de educação em tempo integral na rede municipal de ensino, por 

meio de atividades pedagógicas, culturais e esportivas, até o final do PME – OVO 

Em andamento 

 



 

6.2 Assegurar em regime de colaboração entre os entes federativos a reforma, 

ampliação e construção de novas unidades escolares com padrão arquitetônico 

e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, até o final do 

PME – OVO; Em andamento 

 

6.3 Aderir ao programa nacional para a ampliação e reestruturação das escolas 

municipais para instalação de quadras poliesportivas, laboratórios de informática 

e de ciências, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 

cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, a partir da aprovação do 

PME – OVO; Realizada parcialmente 

 

6.5 Assegurar ações em regime de colaboração entre os entes federativos para 

a oferta da educação em tempo integral a população do campo, com base em 

consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais, até o final 

do PME – OVO; Não realizada 

 

6.6 Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 

faixa etária de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar, em salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas, a partir do 

segundo ano do PME – OVO; Em andamento 

 

6.7 Assegurar nas unidades escolares da rede municipal ações para a 

otimização do tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a 

expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, articulando com atividades 

recreativas, esportivas e culturais, a partir da aprovação do PME – OVO. Não 

realizada 

 

META VII - QUALIDADE ADEQUADA NA IDADE CERTA 

 

7.12 Garantir ações especifica de promoção, prevenção, atenção e atendimento 

à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação 

municipal, referente às doenças ocupacionais como condição para a melhoria da 

qualidade educacional, em parceria com os órgãos de saúde, a partir da 

aprovação do PME – OVO; Não realizada 

 

META – VIII- EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 



8.9 Promover ações para o acesso a tecnologias educacionais e atividades 

recreativas, culturais e esportivas em parceria com instituições da sociedade civil 

organizada, visando à erradicação do analfabetismo, durante a vigência do PME 

– OVO; Em andamento 

 

META X– VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 
10.1 Atualização do plano de carreira dos profissionais do magistério da rede 

municipal de ensino, com a integração dos professores de educação infantil no 

plano de carreira, até o final do segundo ano do PME – OVO; Não realizada 

 

10.3 Assegurar o cumprimento do período destinado à hora atividade de 1/3 da 

jornada de trabalho para os profissionais do magistério da rede municipal de 

ensino, de acordo com a Lei do Piso Salarial Nacional Profissional, a partir do 

primeiro ano da aprovação do PME- OVO; Em andamento 

 

10.4 Garantir a readequação do plano de carreira, assegurando política salarial 

fundamentada em titulação, experiência, qualificação e desempenho, visando 

valorizar o profissional do magistério, a partir da aprovação do PME – OVO; 

Não realizada 

 

10.7 Criar mecanismo para acompanhamento dos profissionais do magistério 

iniciantes na rede municipal de ensino, supervisionada por equipe pedagógica, 

a fim de fundamentar com base em avaliação documentada, a decisão de 

efetivação após estágio probatório, a partir da aprovação do PME– OVO; Em 

andamento 

 

10.9 Prever no plano de carreira dos profissionais do magistério municipal, 

licença remunerada e incentivos a qualificação profissional inclusive para o 

nível de pós graduação stricto sensu na área da educação, a partir do sexto 

ano do PME - OVO; Não realizada 

 

10.12 Assegurar parceria com órgãos da saúde, para implementação de 

programas específicos para prevenção as doenças ocupacionais relacionadas 

a saúde dos profissionais do magistério, a partir da aprovação do PME – OVO; 

Não realizada 

 

 

META XI – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 



11.4 Assegurar a discussão e implantação de avaliação de desempenho para 

os profissionais da educação da rede municipal de ensino, até o último ano deste 

PME – OVO; Não realizada 

 

XII – GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 

12.11 Criar ações específicas para promover a autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira nas instituições de ensino da rede 

municipal, a partir do quarto ano do PME – OVO; Em andamento 

 

12.13 Desenvolver em conjunto com as equipes que atuam nas escolas, 

mecanismo de avaliação institucional envolvendo todos os segmentos da 

comunidade escolar, a partir do quarto ano do PME – OVO; Não realizada 

 

12.14 Promover ações para análise do diagnóstico das avaliações nas 

instituições da rede municipal de ensino, visando encaminhamentos para os 

problemas apresentados, seja eles pedagógicos ou administrativos, a partir do 

quarto ano do PME – OVO; Não realizada 

 

 

 

Ouro verde do Oeste,03 de dezembro de 2019. 

 

 

                             

 Comissão de Avaliação e Monitoramento do PME 


