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LEI COMPLEMENTAR Nº 206, DE 01 DE JULHO DE 2015.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO
AO DISPOSTO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, NO ARTIGO 8º
DA LEI FEDERAL Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014, NA
LEI Nº 10.111, QUE APROVOU O PLANO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, DE 06 DE JUNHO 2014 E
NO ARTIGO 80 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a Seguinte Lei
Complementar:
Fica aprovado o Plano Municipal de Educação do Município de Tangará da Serra - MT (PME), com
vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo Único, com vistas a
cumprir o disposto no inciso II do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo
8º da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, na Lei Estadual nº 10.111, de 06 de junho 2014 e no
artigo 80 da Lei Orgânica do Município Tangará da Serra.
Art. 1º

Art. 2º

São diretrizes do Plano Municipal de Educação:

I - erradicação do analfabetismo;
II - atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais,
preferencialmente, na modalidade regular de ensino, bem como a garantia qualificação para os
profissionais da educação e assessoramento no que couber; (Excluído pela Lei Complementar nº
251/2021)
III - difusão dos princípios da equidade e do respeito à diversidade; (Excluído pela Lei Complementar
nº 251/2021)
II - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, resultantes da receita
de impostos, compreendida e proveniente de transferências e recursos próprios, na manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental, da educação infantil e da educação inclusiva; (Renumerado pela
Lei Complementar nº 251/2021)
III - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais, éticos e estéticos em
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que se fundamenta a sociedade; (Renumerado pela Lei Complementar nº 251/2021)
IV - fortalecimento da gestão democrática da educação e dos princípios que a fundamentam.
(Renumerado pela Lei Complementar nº 251/2021)
VII - gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais; (Excluído pela Lei Complementar nº
251/2021)
VIII - implantação progressiva da escola de tempo integral; (Excluído pela Lei Complementar nº
251/2021)
IX - instituição do fórum permanente de educação para discutir gestão, financiamento, carreira,
modalidades de educação, políticas educacionais inclusivas, avaliação do Plano Municipal de Educação
(PME); (Excluído pela Lei Complementar nº 251/2021)
V - melhoria da qualidade do ensino, através de investimentos em formação continuada dos
profissionais da educação pública básica municipal, em infraestrutura básica, em tecnologias
educacionais, em lazer, cultura, recreação e esporte educacional. (Renumerado pela Lei Complementar nº
251/2021)
VI - políticas de promoção humana, científica, tecnológica, e formação para o trabalho; (Renumerado
pela Lei Complementar nº 251/2021)
VII - Promoção da educação em direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental,
cultural, científica e tecnológica do Município; (Renumerado pela Lei Complementar nº 251/2021)
VIII - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na eliminação de preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; (Renumerado pela Lei
Complementar nº 251/2021)
IX - universalização do atendimento escolar, oferecendo condições para o acesso, a permanência e o
sucesso do aluno na escola, em todas as modalidades e níveis educacionais, inclusive aos que não tiveram
acesso à escola em idade própria, observando aos preceitos republicanos; (Renumerado pela Lei
Complementar nº 251/2021)
X - Valorização dos profissionais da educação, garantido, na forma da lei, planos de carreira para o
magistério público municipal, nos termos da legislação em vigor, com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concursos público, de provas e títulos, assegurado o regime jurídico único para os
mesmos, de modo a consolidar as metas e as estratégias que tratam sobre este tema. (Renumerado pela
Lei Complementar nº 251/2021)
Art. 3º As metas previstas no Anexo Único integrante desta lei deverão ser cumpridas no prazo de
vigência do Plano Municipal de Educação (PME), desde que não haja prazo inferior definido para metas e
estratégias específicas, de modo a concorrer para a consolidação do Sistema Nacional de Educação.

As metas previstas no Anexo Único integrante desta lei tomaram como referência os censos
educacionais oficiais, os apontamentos de controle social e externo.
Art. 4º

Art. 5º A execução do Plano Municipal de Educação (PME) e o cumprimento de suas metas serão objeto
de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:

I - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
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II - Conselho Municipal de Educação;
III - Fórum Municipal de Educação.
IV - Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de Tangará da Serra.
§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:
I - divulgar os resultados do acompanhamento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da
internet;
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o
cumprimento das metas.
§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste Plano Municipal de Educação (PME),
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o suporte de instituições de pesquisas, publicará
estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo Único desta Lei.
§ 2º A cada 3 (três) anos, ao longo do período de vigência do Plano Municipal de Educação, a SEMEC
com o suporte de instituições de pesquisas publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das
metas estabelecidas no Anexo Único desta lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 251/2021)
Art. 6º O Município promoverá, em colaboração com o Estado e a União e Instituições de Ensino
Superior, a realização de, pelo menos, 3 (três) conferências municipais de educação até o final da década,
com intervalo de até 3 (três) anos entre elas, para avaliar e monitorar a execução do Plano Municipal de
Educação.

Fica mantido o regime de colaboração entre o Município, o Estado de Mato Grosso e a União para
a consecução das metas do Plano Municipal de Educação e a implementação das estratégias requeridas.
Art. 7º

§ 1º As estratégias definidas no Anexo Único integrante desta lei não excluem a adoção de medidas
complementares e suplementares visando formalizar a cooperação entre os entes federados, podendo
ser complementadas por mecanismos nacionais, estaduais e locais de coordenação e de colaboração
recíproca.
§ 2º O Sistema Municipal de Ensino preverá mecanismos de acompanhamento para a consecução das
metas do Plano Municipal de Educação (PME).
§ 3º A Educação Escolar Indígena será implementada por meio de regime de colaboração específico,
considerando o território étnico-educacional, e de estratégias que levem em conta às especificidades
socioculturais e linguísticas do Povo Paresi, promovendo a consulta prévia e devolutiva ao Território.
§ 4º O Sistema Municipal de Ensino considerará as necessidades específicas das populações do
campo e das comunidades indígenas, asseguradas à equidade educacional e a diversidade cultural,
conforme preceitos legais.
Art. 8º Para garantia da equidade educacional, o Município considerará o atendimento às necessidades
específicas da Educação Especial, assegurando um sistema inclusivo em todas as etapas e modalidades de
ensino, em conformidade com o inciso V do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394/96.
Art. 9º O Município de Tangará da Serra instituirá comissões especificas para avaliar e aprimorar
legislações que dispõem sobre:
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a) Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação, nos termos de metas e
estratégias constantes no Anexo Único desta Lei;
b) Gestão Democrática; e
c) Autonomia financeira das escolas municipais.
Art. 10 O Plano Municipal de Educação de Tangará da Serra abrangerá, prioritariamente, o Sistema
Municipal de Ensino, definindo as metas e estratégias que atendam às incumbências estabelecidas pelo
inciso V do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394/96.

Parágrafo único. As incumbências do Sistema Estadual de Ensino, do Ensino Privado, do Instituto
Federal de Educação de Mato Grosso e das Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas, definidas
em metas e estratégias no Anexo Único, constituem sugestões que concorrem para a consecução das
metas do Plano Nacional de Educação.
Art. 11 O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais de Tangará da Serra
serão formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as
diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação (PME), a fim de viabilizar sua plena
execução.

Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste Plano Municipal de Educação
(PME), o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Tangará da Serra, sem prejuízo das
prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período
subsequente, que incluirá diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio.
Art. 12

Parágrafo único. O processo de elaboração do projeto de lei disposto no caput deverá ser realizado
com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil.
Art. 13

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 2.910, de 03 de junho de

2008.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de julho do ano
de dois mil e quinze, 39º aniversário de Emancipação Político Administrativa.
Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal
Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração
Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na
data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br
ANEXO ÚNICO
EIXO I
META E ESTRATÉGIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
META - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco)
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste Plano Municipal de
Educação.
Estratégias do eixo I:
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1.1) Ampliar a oferta de Educação Infantil, etapa creche, em regime de colaboração com o Estado e a
União, de forma a obter os seguintes resultados:

_______________________________________________________________________________
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
|
25%|
29%|
33%|
37%|
41%|
45%|
48%|
52%|
56%|
60%|
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

1.2) Expandir a rede pública de educação infantil, com recursos próprios ou em regime de colaboração
com a Secretaria de Estado de Educação e/ou Ministério da Educação, em conformidade com os padrões
arquitetônicos, respeitando as normas de acessibilidade, de ludicidade e dos aspectos culturais, para
atendimento de crianças de até 03 anos de idade em tempo parcial e/ou integral.
1.3) Levantar a demanda de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade ainda não matriculadas no
sistema público de ensino, visando à ampliação da rede física escolar, dentro dos padrões de qualidade,
atendendo as especificidades das etapas de ensino e suas diversidades, no sentido de garantir vagas em
escolas próximas das residências dos (as) alunos.
1.4) Fazer estudos sobre a viabilidade financeira e orçamentária para construção, ampliação, reforma,
capital, custeio e pessoal para funcionamento da educação infantil mantido pelo poder público e os insira
nas respectivas peças orçamentárias - Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual.
1.5) Garantir matrícula para 100% (cem por cento) das crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos em préescola até dezembro de 2016.
1.6) Manter atualizada a base de dados sobre a demanda real da educação infantil, considerando o
crescimento urbano, de modo a orientar convênios com o Estado e a União, para a progressiva
universalização dessa etapa da educação básica, de modo a ampliar a rede escolar.
1.7) Instituir programa municipal de manutenção e preservação da estrutura física e do patrimônio
material dos Centros Municipais de Ensino da educação infantil.
1.8) Garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros materiais
pedagógicos acessíveis nos centros municipais de ensino da educação infantil, considerando as
especificidades das faixas etárias, com vistas à valorização e efetivação do brincar nas práticas escolares.
1.9) Construir instrumentos que estabeleçam relações adequadas entre o número de estudantes por
turma e por professor, como forma de valorizar o professor e possibilitar o desenvolvimento dos aspectos
cuidar e educar.
1.10) Implementar, a partir de 2016, um sistema informatizado em 100% (cem por cento) das escolas
municipais, de modo a possibilitar acesso e controle externo sobre as vagas existentes, cadastro de
reserva, e facilitar a matrícula dos estudantes próxima a sua residência.
1.11) Assegurar que a matrícula de crianças nas escolas de educação infantil seja realizada na etapa
correspondente à sua idade, tendo como data base o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.
1.12) Realizar controle eficaz sobre a frequência escolar de crianças matriculadas em creche e pré-escola
e informar a outros órgãos e/ou instituições como Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS),
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar, ministério público, os
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casos em que a frequência for inferior a 70% (setenta por cento).
1.13) Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, dos agentes formadores, do
poder judiciário, do Conselho Tutelar, da saúde e da assistência social do Município, do Estado e da União,
para implementar políticas educacionais, programas de proteção à saúde, de orientação e apoio aos pais
com filhos matriculados e frequentes na educação infantil, oferecendo, inclusive, assistência financeira,
jurídica e suplementação alimentar nos casos de pobreza, violência doméstica e desagregação familiar
extrema.
1.14) Assegurar matrícula prioritária às crianças beneficiárias de programas sociais de transferência de
renda e ou que se sejam consideradas em risco social, em colaboração com as famílias e com os órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância.
1.15) A Secretaria Municipal de Educação, através da coordenação de políticas da educação infantil,
manterá, aperfeiçoará e criará programas de formação continuada em serviço para os professores,
técnicos e apoios que atuam na educação infantil, articulado com instituições de ensino superior, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado.
1.16) Assegurar a permanência do professor e do coordenador pedagógico do diretor e do secretário
escolar em 100% (cem por cento) dos centros municipais de ensino.
1.17) Assegurar a permanência de um Técnico de Apoio Infantil que apoiará o trabalho do professor,
assumindo as atribuições de higiene e cuidado, bem como contribuirá para o desenvolvimento integral da
criança, em seus aspectos físico, afetivo, sociológico, intelectual, social, complementando a ação da
família e da comunidade, com formação mínima de ensino médio.
1.18) Ofertar atendimento educacional especializado gratuito aos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas etapas creche e pré-escola.
1.19) Garantir o planejamento e a execução de rotinas pedagógicas apropriadas ao atendimento em
escolas da educação infantil e ao tempo de permanência das crianças na escola, considerando as
situações que envolvem alimentação, higiene, cuidado e aprendizagem, em consonância com as
orientações curriculares da educação infantil.
1.20) Assegurar que nas escolas da educação infantil as refeições sejam balanceadas, com cardápio e
horários apropriados à faixa etária, devidamente acompanhada por nutricionistas, adequando, quando
necessário, às situações específicas como restrições alimentares, entre outras.
1.21) Assegurar o acesso, permanência e qualidade do atendimento das crianças de educação infantil nos
centros municipais de ensino em tempo parcial ou integral, conforme estabelecido em lei, e em parceria
com a família, a comunidade e instituições afins, no redimensionamento e na execução do projeto político
pedagógico das escolas, fortalecendo o trabalho coletivo e dinâmico, com vistas à educação integral da
criança.
1.22) Assegurar que, em um ano, todas as instituições de Educação Infantil pública e privada tenham
formulado, com a participação da comunidade escolar nelas envolvidos, seus projetos políticos
pedagógicos.
1.23) Estabelecer sistema de acompanhamento, orientação e avaliação da Educação Infantil nos
estabelecimentos públicos e privados, visando o apoio técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade e
à garantia do cumprimento das normas e dos padrões mínimos exigidos pelas Diretrizes Curriculares e
Orientações Curriculares da Educação Infantil.
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1.24) Garantir fornecimento contínuo de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às
necessidades do trabalho educacional, de forma a consolidar padrões de qualidade da educação infantil.
1.25) Aprimorar os instrumentos de controle social para proporcionar outras formas de participação da
comunidade escolar no acompanhamento e proposições nas ações e programas da educação infantil.
1.26) Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de Educação Infantil, como referência para a
orientação, o controle, a avaliação e o aperfeiçoamento da política da educação infantil em curso.
1.27) Promover debates com a sociedade civil sobre o direito dos trabalhadores à assistência gratuita a
seus filhos e dependentes em creches e pré-escolas, estabelecidas no artigo 7º, inciso XXV, da
Constituição Federal, para subsidiar instrumentos que regulamentem esse dispositivo legal.
1.28) Buscar a ação supletiva da União e do Estado para a garantia da equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante a assistência técnica e financeira aos
programas de educação infantil.
1.29) Implantar programa municipal de formação em serviço para os funcionários lotados na
infraestrutura, administração, alimentação escolar, transporte escolar, auxiliares e técnicos de
desenvolvimento infantil, a partir do segundo ano de vigência deste Plano.
1.30) Garantir à criança um período de adaptação, respeitando o tempo e o ritmo que cada uma necessita
para sentir-se segura e acolhida no espaço escolar.
1.31) Definir como serão exploradas as linguagens em cada faixa etária, unificando e estabelecendo
continuidade na organização da educação infantil, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.
1.32) Assegurar que a criança, ao ingressar no primeiro ano de ensino fundamental, tenha contemplado,
no currículo, as práticas pedagógicas da educação infantil garantidas nas diretrizes curriculares nacionais
para educação infantil.
1.33) Garantir a formação do conceito de práxis, em um currículo flexível e lúdico, que caracterize a
educação infantil através de estudos permanentes.
1.34) Assegurar que as instituições de educação infantil, públicas e privadas elaborem e/ou reformulem
suas propostas pedagógicas à luz das Diretrizes Curriculares nacionais, com a participação efetiva de toda
a comunidade escolar, respeitando as normas previstas.
1.35) Desenvolver trabalho pedagógico de qualidade, considerando a criança em sua totalidade,
observando suas especificidades, suas diferenças e sua forma de conhecer o mundo por meio do brincar,
promovendo atividades que estimulem a capacidade de pensar, sentir e ser da criança, ampliando suas
hipóteses sobre o mundo e a compreensão da realidade, através da construção da proposta pedagógica,
comprometida com a qualidade da educação infantil.
1.36) Promover estudos sistemáticos sobre formação continuada dos profissionais a partir do primeiro
ano do plano.
1.37) Consolidar no currículo da Educação Infantil, práticas pedagógicas que tenham como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, Garantindo a criança experiências de aprendizagem que
possibilitem o uso de diferentes linguagens, promovendo o conhecimento de si e do mundo,
possibilitando experiências narrativas, ampliando a confiança em si mesma, garantindo a sua autonomia,
incentivando a curiosidade e a exploração em relação ao mundo, promovendo a interação das crianças
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com diversificadas manifestações culturais e a utilização de recursos tecnológicos, de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
1.38) Garantir a participação dos profissionais que atuam na educação infantil em congressos, cursos,
simpósios, encontros, oficinas, palestras, fóruns e eventos, dentro do programa de formação continuada.
1.39) Ofertar educação infantil aos povos do campo, observando a especificidade de cada localidade,
garantindo os recursos tecnológicos e infraestrutura.
1.40) Ofertar educação infantil ao Povo Paresi, observando a demanda manifesta, de modo a
proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as
memórias de seu povo, bem como a identidade étnica e a língua materna como elementos de
constituição das crianças.
EIXO II:
Ensino Fundamental de Nove Anos
Metas
2A) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze)
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na
idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano Municipal de Educação.
2B) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
2C) Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem de modo a atingir e superar médias nacionais para o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
2D) Combater a evasão, a repetência escolar e a distorção idade/série, reduzindo-as em 75% (setenta e
cinco por cento) nos primeiros cinco anos e próximo dos 100% (cem por cento) no último ano de vigência
do Plano Municipal de Educação.
2E) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude, de modo a combater a distorção
idade série e, em 10 (dez) anos, elevar a 100% (cem por cento) a frequência escolar da população de 6
(seis) a 14 (quatorze) anos e chegar a 100% (cem por cento) o número de pessoas que tenham o ensino
fundamental completo entre a população de 14 (quatorze) a 16 (dezesseis) anos.
Estratégias do eixo II
2.2) Dos Direitos de Aprendizagem:
2.2.1) Da alfabetização na idade certa
2.2.1.2) Instituir instrumentos de avaliação periódico e específico para aferir a alfabetização das crianças,
aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação
e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do
terceiro ano do ensino fundamental;
2.2.1.3) Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de
crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras,
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estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação
continuada de professores (as) para a alfabetização, organizando e liberando licença para qualificação
profissional, nos termos da Lei;
2.2.1.4) Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades,
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal;
2.2.1.5) Mobilizar o ensino superior para contribuir nos processos de alfabetização na idade certa;
2.2.1.6) Fortalecer e articular com Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
especialmente no ciclo de alfabetização, de modo articulado com as ações da escola;
2.2.2) quarto e quinto anos
2.2.2.1) Desenvolver ações voltadas para consolidar os direitos de aprendizagem, de modo a consolidar os
objetivos da formação básica das crianças, definidos para os anos iniciais do Ensino Fundamental, em
especial na alfabetização, complementando no quarto e quinto anos;
2.2.3) Anos finais
2.2.3.1) Os anos finais do ensino fundamental, compreendidos dos 6º ao 9º ano, são considerados como
períodos sequenciais, garantirão:
a) Formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de
seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa;
b) Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
c) A preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as
competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças que
caracterizam a produção no nosso tempo;
d) O desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica,
em níveis mais complexos de estudos;
e) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo como meios básicos o pleno domínio
da escrita, da interpretação textual/produção, do letramento e do cálculo;
f) A compreensão das relações sociais, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da
valorização da cultura local e regional, e da compreensão dos fundamentos societários contemporâneos;
g) O fortalecimento de atitudes conscientes voltadas para o cuidado com o meio ambiente, de modo
a formar uma sociedade sustentável;
h) O desenvolvimento da sensibilização humana, da autonomia intelectual e do pensamento crítico,
incluindo a formação ética e estética;
i) A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade
contemporânea, relacionando a teoria com a prática;
j) Conhecimentos curriculares significativos que considerem as habilidades e competências ou
capacidades, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental;
k) Metodologia adequada à etapa de ensino;
l) Formas de avaliação condizentes com a proposta pedagógica;
m) Perfil de conclusão do ensino fundamental desejado;
2.3) Desenvolver programas de formação continuada para professores, gestores e coordenadores
pedagógicos, observando os aspectos responsáveis pelas causas da evasão e repetência escolar;
2.4) Construir proposta curricular, no exercício da autonomia e da competência política pedagógica da
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escola, comprometida com o desenvolvimento integral do aluno, observando os aspectos social,
emocional, científico e cultural, de maneira a contribuir para o exercício de direitos individuais, coletivos e
sociais, desenvolvimento de habilidades artísticas, culturais e sociais e construa sentimentos de
solidariedade, de justiça e de cidadania;
2.5) As escolas Vivenciarão o Projeto Político Pedagógico de Educação sustentável, em observância às
Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, como algo em
permanente processo de avaliação e construção, voltados para a consolidação dos direitos de
aprendizagem do aluno;
2.6) Consolidar os instrumentos legais voltados para o exercício do controle social sobre gestão do
Sistema Municipal de Ensino, nos momentos de planejamento, de avaliação, de elaboração e implantação
de políticas e programas educacionais, através dos Conselhos Municipais relacionados à educação;
2.7) Formular proposta, buscando parceria entre o Estado e a União, para atender as demandas
quantitativas e qualitativas do ensino fundamental de nove anos, de modo a preservar frequência dos
alunos nas escolas do campo ou da cidade;
2.8) Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, dos agentes formadores, do
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da saúde e da assistência social do Município,
do Estado e da União, para implementar políticas educacionais, programas de proteção à saúde,
programas de orientação e apoio aos pais com filhos matriculados e frequentes no ensino fundamental,
garantindo assistência financeira, jurídica e suplementação alimentar nos casos de pobreza, violência
doméstica, desagregação familiar extrema, exploração do trabalho infantil;
2.9) Implantar, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, programas de melhoria da qualidade
do processo de ensino e aprendizagem, com investimento em formação continuada em exercício dos
profissionais da educação, em avaliação dos resultados educacionais, ao acesso às novas tecnologias
educacionais, de modo a consolidar os direitos de aprendizagem;
2.10) Consolidar o programa de avaliação do livro didático, conforme orientações do Ministério da
Educação, estabelecendo critérios que não levem à adoção de material didático que pratique qualquer
forma de discriminação;
2.11) Fortalecer os instrumentos e os mecanismos de participação da comunidade escolar na elaboração,
na proposição, na revisão e na avaliação do processo educacional do sistema municipal de educação de
Tangará da Serra;
2.12) Fortalecer os instrumentos e os mecanismos de participação da comunidade escolar na elaboração,
na proposição, na revisão e na avaliação do processo de ensino e aprendizagem escolar, na gestão e
aplicação de recursos públicos;
2.13) Desenvolver o Programa Biblioteca na escola;
2.14) Desenvolver Programas voltados para as práticas esportivas em ambiente escolar e em âmbito
municipal, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e do desenvolvimento
esportivo nacional;
2.15) Garantir a oferta de educação especial aos alunos com necessidades educacionais especiais no
ensino fundamental, considerando as situações singulares, os perfis, as características biopsicossociais
dos alunos e suas faixas etárias e se pautando em princípios éticos, políticos e estéticos de modo a
assegurar:
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a) A dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de estudo,
de trabalho e de inserção na vida social;
b) A construção da identidade própria de cada educando;
c) O reconhecimento e a valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas
necessidades educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a
constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências do aluno;
d) O desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e
econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos;
e) Atendimento diferenciado aos alunos que apresentem altas habilidades/superdotação com as
áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e
criatividade;
2.16) Garantir políticas de combate à violência na escola e a construção da cultura de paz e ambiente
escolar dotado de segurança para a comunidade escolar;
2.17) Disponibilizar transporte escolar, para o estudante da área rural, obedecendo aos padrões da
legislação de trânsito, do ensino fundamental, educação de jovens e adultos, médio do campo, terras
indígenas, que comprovadamente necessitem de atendimento, mediante cooperação técnica e financeira
do Estado de Mato Grosso;
2.18) Garantir a renovação e manutenção periódica dos equipamentos de multimídia, informática e
laboratoriais, com profissional capacitado por turno de funcionamento da unidade escolar com a
atribuição de auxiliar o professor;
2.19) Apoiar ações de Educação Ambiental articuladas com os projetos políticos-pedagógicos das escolas
para que contribuam ou promovam o desenvolvimento local sustentável;
2.20) Fomentar parcerias com órgãos gestores da política ambiental municipal e estadual para abertura
de editais anuais de apoio a projetos de Educação Ambiental, visando sua concretização nas escolas e em
espaços não escolarizados;
2.21) Garantir a produção, publicação e distribuição às escolas do sistema público de ensino de
livros/outros materiais pedagógicos, enfocando a diversidade étnico-racial e cultural do Município, do
Estado e do País, com a participação dos segmentos e especialistas/estudiosos da temática;
2.22) Adotar medidas administrativas, pedagógicas e organizacionais necessárias para garantir ao
estudante o acesso e a permanência na escola sem discriminação de qualquer espécie;
2.23) Emitir os relatórios da frequência escolar e realizar as intervenções necessárias, em parceria com o
Centro de Referência e Assistência Social, Conselho Tutelar, Ministério Público e instituições afins,
objetivando garantir a frequência escolar;
2.24) Promover a cultura da paz, adotando os procedimentos para prevenção, acompanhamento e
intervenção nas situações de violência ocorridas na escola, por intermédio de ações intersetoriais
segundo a legislação vigente;
2.25) Implementar o sistema de avaliação institucional e de aprendizagem escolar do sistema público de
ensino, aperfeiçoando mecanismos para o acompanhamento pedagógico dos estudantes, visando tornálo um instrumento efetivo de planejamento, intervenção, acompanhamento e gestão da política
educacional;
2.26) Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais e reduzir em 80% a taxa de
analfabetismo funcional;
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2.27) Formular e implementar uma política de gestão da infraestrutura física do Sistema Municipal de
Ensino:
a) assegurando manutenção, reforma e ampliação à rede física existente;
b) expansão gradual do número de escolas públicas, em conformidade com a demanda, ao longo do
processo de reordenamento da rede física atual, de forma participativa e democrática;
c) reforma e adequação dos espaços formativos da escola, tais como laboratórios de informática,
biblioteca, sala de vídeo, Sala de recursos, sala de professores, salas de aula, auditório, quadra esportiva e
outros espaços de recreação dentro da escola;
d) Renovação do mobiliário escolar, conforme necessidade de cada escola, a partir de um diagnóstico
sobre condições de uso.
2.28) Garantir formação continuada aos profissionais da educação, através de seminários, palestras,
fóruns, congressos, grupos de estudos, buscando parcerias com as entidades públicas e privadas, sob a
responsabilidade da mantenedora;
2.29) Realizar seminários, palestras, fóruns, congressos, buscando parceria com as entidades públicas e
privadas, de Formação Continuada específica para os profissionais da educação, computando como hora
atividade o tempo dedicado ao estudo na escola, sem prejuízo à carga horária dos alunos;
2.30) Observar a singularidade e a especificidade do Povo Paresi e do campo no que concerne ao ensino
fundamental de nove anos, a alfabetização na idade certa e aos indicadores de qualidade.
EIXO III:
META E ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste Plano Municipal de Educação, a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Estratégias para o ensino médio
3.1) Visando um ensino de qualidade, por meio de um Projeto Político Pedagógico que seja
implementável, e sirva de parâmetro para a avaliação dos resultados e para a melhoria dos índices
educacionais, intensificar as ações de orientação e incentivo à participação efetiva da comunidade e do
conselho escolar na elaboração e revisão do Projeto Político Pedagógico da escola, com
acompanhamento, monitoramento e avaliação de resultados qualitativos e quantitativos sobre a
aprendizagem escolar em curto, médio e longo prazo.
3.2) Incentivar as práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre
teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada,
conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens,
tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de
material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições
acadêmicas, esportivas e culturais.
3.3) Capacitar os gestores escolares e coordenadores pedagógicos para o planejamento, execução,
controle e avaliação do Projeto Político Pedagógico.
3.4) Desenvolver ações do Plano de Desenvolvimento Estratégico (PDE) do ensino médio às diretrizes, aos
objetivos e metas do Projeto Político Pedagógico, com sistemática de acompanhamento, monitoramento
e avaliação de resultados ao Plano de Desenvolvimento Estratégico (PDE) a curto, médio e longo prazo.
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3.5) Construir políticas educacionais de gestão, de formação em exercício, de tecnologias educacionais, de
investimento em infraestrutura básica, para melhorar o aproveitamento dos alunos do Ensino Médio, de
forma a atingir níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelo Sistema de
Avaliação que venha a ser implantado em Mato Grosso, observando os pressupostos estabelecidos para o
exercício da cidadania, para a autonomia da pesquisa, para a concepção de estado de direito.
3.6) Implementar sistemática de acompanhamento, monitoramento e avaliação da gestão por unidade
escolar, compatibilizando programas de capacitação e qualificação sobre gestão administrativa e
pedagógica com as demandas das unidades escolares.
3.7) Promover ações de sensibilização para a comunidade escolar e programas de capacitação para os
integrantes do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE).
3.8) Elaborar estimativa das despesas que se referem exclusivamente ao ensino médio, utilizando critérios
como custo aluno per capita e número de professores que lecionam em cada etapa de ensino.
3.9) Manter diagnóstico atualizado da infraestrutura da rede escolar de ensino médio, visando promover
melhorias no planejamento e atendimento às demandas da rede física do sistema para gestão patrimonial
da infraestrutura escolar, estruturando equipe técnica para a gestão e fiscalização dos contratos de obras
e serviços de engenharia da Secretaria de Estado de educação e unidades escolares.
3.10) Aprimorar o planejamento da gestão dos recursos relacionados ao Plano de Ações Articuladas (PAR),
promovendo ações de capacitação aos gestores das unidades escolares, propiciando as informações
necessárias para facilitar o acesso aos recursos do programa.
3.11) Manter diagnóstico atualizado sobre a infraestrutura da rede física de ensino.
3.12) Planejar adequadamente o projeto, a execução, o acompanhamento e o monitoramento das ações
relacionadas à gestão da infraestrutura escolar.
3.13) Implementar plano de ação voltado à adequação das unidades escolares ao padrão de
infraestrutura definido nacionalmente.
3.14) Propiciar melhorias na suficiência e adequação das bibliotecas na escola de ensino médio,
tornando-as mais atrativas aos alunos e prover o incentivo à leitura e à pesquisa, bem como à adequação
ou instalação dos laboratórios de ciências nas unidades escolares.
3.15) Garantir o atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades educacionais
especiais, implementando plano de ação voltado à adequação ou instalação de salas de recursos
multifuncionais.
3.16) Implementar plano de ação voltado à adequação da infraestrutura de modo a garantir a segurança
interna do ambiente escolar.
3.17) Implementar plano de ação voltado à adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndios
nas unidades escolares à norma técnica estadual pertinente.
3.18) Implementar plano estratégico para habilitação de professores que não possuem licenciatura para
atuar na área de conhecimento a eles atribuída.
3.19) Implementar plano estratégico para a expansão do quadro de professores, de forma a atender
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permanentemente a demanda decorrente do crescimento da cobertura escolar.
3.20) Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional,
observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e
das pessoas com deficiência.
3.21) Desenvolver ações, em parceria com secretarias de Indústria e Comercio, Assistência Social - CREAS,
CRAS, Saúde, instituições de Ensino Superior, Ministério Público, Associação Comercial, Câmara de
Dirigentes Lojistas, Conselho Municipal de Proteção à Criança e Adolescente para combater a exploração
do trabalho infanto-juvenil, de modo a chegar em 100% da população de 15 a 17 anos frequentando o
ensino médio.
3.22) Desenvolver ações para elevar para 90% a taxa de matrícula líquida de adolescentes de 15 a 17 anos
cursando o ensino médio:

_______________________________________________________________________________
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
|
50%|
54%|
58%|
62%|
66%|
70%|
75%|
80%|
85%|
90%|
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

3.23) Construir ações pedagógicas de planificação de conhecimentos no primeiro ano do ensino médio de
modo a consolidar os requisitos requeridos para permanência e sucesso no ensino médio.
EIXO IV:
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias
4.1) Garantir matrícula de estudantes na educação regular pública que recebem atendimento educacional
especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação
básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar atualizado, na educação especial
oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade.
4.2) Estabelecer política de educação básica que atenda às necessidades educacionais especiais dos
alunos, mediante as seguintes medidas:
a) A inclusão da Educação Especial como modalidade educativa que abranja todas as etapas da
educação básica;
b) A obrigatoriedade da oferta da Educação Especial como modalidade educativa da educação básica;
c) A garantia aos alunos com necessidades especiais os direitos e benefícios conferidos aos demais
alunos: alimentação escolar, transporte, material escolar, lazer e recreação, assistência médica
especializada;
d) A matrícula em cursos regulares nos estabelecimentos oficiais e particulares de pessoas com
deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino;
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e) O fortalecimento das políticas que visem à inclusão de alunos com necessidades especiais às
unidades escolares, observando a legislação em vigor;
f) A implantação e ampliação salas de recursos multifuncionais e fomento à formação continuada de
professores e professoras para o atendimento educacional especializado de alunos com necessidades
educacionais especiais;
g) A criação de um centro multidisciplinar de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com o Estado e
a União, instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social,
pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores (as) da educação básica com os (as)
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
4.3) O sistema público de ensino e as escolas privadas garantirão:
I - Professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados,
respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos em três momentos
complementares:
a) Em sala de aula, contendo um profissional de apoio, dependendo do grau e da natureza da
necessidade especial do aluno;
b) No Centro Municipal de Ensino, através da sala de recursos multifuncional, com profissionais da
educação qualificados para promover o ensino, a aprendizagem, o desenvolvimento do educando; e
c) No Centro Municipal de Ensino de Educação Especial, através de equipe multidisciplinar, para fazer
o atendimento dos alunos que apresentam complexidades que requeiram atendimento específico e
diferenciado, que não seja considerado tratamento de saúde.
II - Distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano
escolar em que forem classificados, de modo que as mesmas se beneficiem das diferenças e ampliem
positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade.
III - Flexibilização e adaptação curricular que considere o significado prático e instrumental dos
conhecimentos de base comum nacional articulada, metodologias de ensino e recursos didáticos
diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais, em consonância com os objetivos e finalidades da educação
especial e com o projeto político pedagógico.
IV - Serviços de apoio pedagógico especializado, realizados nas classes comuns, mediante:
a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial, atuando em sala de
recursos multifuncional;
b) atuação de professores - intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis;
c) atuação de professores e outros profissionais; e
d) disponibilização de apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação do aluno.
V - Serviços de apoio pedagógico especializado em sala de recursos multifuncional, nas quais o
professor especializado em Educação Especial realizará a complementação ou suplementação curricular
utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos.
VI - Condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo dos
professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na
relação pedagógica.
VII - Sustentabilidade e viabilidade financeira e orçamentária do processo inclusivo, mediante
aprendizagem cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de
apoio, com a participação da família no processo educativo, bem como de outros sujeitos e recursos da
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comunidade.
VIII - Temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais de
alunos com deficiência intelectual ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam concluir em
tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos anos finais do ensino
fundamental, procurando-se evitar defasagem idade/série.
IX - Ações pedagógicas que favoreçam ao aluno que apresenta altas habilidades ou superdotação o
aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas
classes comuns, em sala de recursos multifuncional ou em outros espaços definidos pelos sistemas de
ensino, inclusive para conclusão, em menor tempo, da série, ano ou etapa escolar, nos termos do Artigo
24, inciso V, alínea "c", da Lei 9.394/96.
4.4) Resolver, em três anos, as barreiras arquitetônicas dos centros municipais de ensino, de modo a
garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência.
4.5) Disponibilizar material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, no
contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as)
com altas habilidades ou superdotação.
4.6) Celebrar convênios com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e com o Ministério da Saúde
para que os alunos da educação especial tenham acompanhamento clínico geral e específico, psicológico,
neurológico, terapêutico, fonoaudióloga na educação básica.
4.7) Oferecer, em parceira com o Estado e a União, políticas de formação em serviço para os profissionais
lotados na Educação Especial básica.
4.8) Implantar, em parceria com as Secretarias Social e Comércio, com as organizações comerciais e
empresariais, com a Sociedade Civil Organizada, programa de inserção no mercado de trabalho das
pessoas com necessidades especiais.
4.9) Implantar política educacional de apoio aos familiares dos alunos com deficiência auditiva e vocal
para ensinar-lhes a Língua Brasileira de Sinais, em parceria com a sociedade civil, Instituições de Ensino
Superior, Movimentos e Entidades ligadas à Educação Especial.
4.10) Implantar no Sistema Municipal de Educação, enquanto pressupostos de formação inicial e
continuada, o ensino da Língua Brasileira de Sinais para os profissionais da educação.
4.11) Implantar no currículo do sistema Municipal de Educação o ensino de Língua Brasileira de Sinais, a
partir do terceiro ano de vigência do Plano Municipal de Educação.
4.12) Definir, em conjunto com a sociedade, no segundo ano de vigência do Plano Municipal de educação,
os indicadores básicos de qualidade para o funcionamento de instituições de Educação Especial, públicas
e privadas, observando os princípios éticos, políticos e estéticos, de modo a assegurar:
I - A dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de estudo,
de trabalho e de inserção na vida social;
II - A busca da identidade de cada educando, o reconhecimento e a valorização das diferenças e das
potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais no processo de ensino e
aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos,
habilidades e competências.
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III - O desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e
econômica, e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos.
IV - A flexibilização e adaptação do currículo.
V - A formação inicial e continuada aos profissionais da educação.
VI - A avaliação pedagógica diferenciada no processo de ensino e aprendizagem para identificação das
necessidades educacionais especiais e eventual indicação dos apoios pedagógicos adequados.
4.13) Estabelecer sistema de coleta de dados e informações complementares e fidedignas sobre a
população a ser atendida pela Educação Especial.
4.14) Implantar, gradativamente, programas de atendimento aos alunos com habilidades artísticas,
intelectuais, psicomotoras ou esportivas.
4.15) Garantir, na forma da lei, a contratação, através de concurso público, de profissionais para atuar na
educação Especial.
4.16) Mediante convênio, garantir apoio técnico e financeiro às instituições filantrópicas, privadas sem
fins lucrativos, que atuam na educação especial básica e integrem o Sistema Municipal de Educação de
Tangará da Serra.
4.17) Disponibilizar na biblioteca Pública Municipal materiais didáticos, paradidáticos, literários, que
possam ser acessados por meio de tecnologia assistiva.
4.18) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência à escola e ao
Atendimento Educacional EspecializaDo (AEE) de estudantes com deficiência, TGD/TEA e altas
habilidades/superdotação beneficiários de programas de transferência de renda, como o BPC na Escola.
4.19) Criar mecanismos de identificação e busca ativa de pessoas com deficiência, TGD/TEA e altas
habilidades/superdotação que estão fora da escola, articulando as áreas da saúde, educação, assistência
social, conselhos, ministério público e organizações da sociedade civil.
4.20) Garantir que estudantes com deficiência TGD/TEA e altas habilidades/superdotação tenham acesso
ao mesmo currículo escolar dado aos demais estudantes.
4.21) Ofertar tradutores, intérpretes e outros profissionais de apoio, que auxiliem na comunicação,
alimentação, higiene e locomoção dos estudantes com deficiência, TGD/TEA e altas
habilidades/superdotação.
4.22) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar
integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino.
EIXO V:
INDICADORES DE QUALIDADE E PROFICIÊNCIA
Meta 5: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
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Estratégias
5.1) Construir as orientações curriculares para o ensino fundamental de nove anos, de modo a elevar os
indicadores de qualidade para 70% (setenta por cento) o número de alunos considerados proficientes e
avançados até ao final deste Plano Municipal de Educação.
5.2) A partir dos indicadores educacionais, desenvolver programas de formação continuada em serviço
para professores voltado para a consolidação das metas voltadas para a elevação dos indicadores de
qualidade da educação básica.
5.3) Vincular ao Projeto Político Pedagógico às ações pedagógicas voltadas para a elevação dos
indicadores educacionais de cada unidade escolar, estabelecendo metas de aprendizagem, em
conformidade com a organização do currículo, observando as diretrizes curriculares nacionais para a
Educação Básica e as Diretrizes Curriculares Complementares para o Ensino Fundamental de Nove Anos.
5.4) Conceber e vivenciar o trabalho docente como ação coletiva, inserido e orientado pelo Projeto
Político Pedagógico, expressando os compromissos da escola diante dos direitos de aprendizagem da
comunidade escolar.
5.5) Construir programa de avaliação sistêmica continuada sobre a contribuição da escola em relação aos
direitos, aos objetivos de aprendizagem e ao desenvolvimento da criança correspondente ao ano de
estudo.
5.6) Repensar o Ensino Fundamental procedendo mudanças na organização curricular, construído com
base nas dimensões e singularidades humanas, na diversidade de tempos de aprendizagem e interesses e
nas especificidades dos sujeitos.
5.7) Conceber paradigma curricular que possibilite relações interdisciplinares e transdisciplinares,
envolvendo tanto as relações construídas entre as áreas do conhecimento, quanto aquelas produzidas e
vivenciadas pela comunidade escolar.
5.8) Ampliar o tempo de permanência do aluno na escola, contemplando atividades voltadas ao lazer, à
recreação, às artes, aos esportes e ao currículo formal.
5.9) Implantar e implementar sistema de acompanhamento que possibilite diagnosticar a aprendizagem
dos alunos, de modo a atender ao preconizado pelo artigo 32 da Lei 9394/96.
5.10) Desenvolver metodologia que favoreça o processo de auto avaliação da escola, por meio da
constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacandose a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação
continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática.
5.11) Mobilizar as escolas para que usem os resultados das avaliações nacionais para a melhoria de seus
processos e práticas pedagógicas, de modo a consolidar os descritores operacionais da língua portuguesa
e matemática.
5.12) Formalizar e executar os planos de ações dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas
para a educação infantil e fundamental, e estratégias voltadas à melhoria da gestão educacional, à
formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao
desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede
escolar.
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5.13) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente
escolar a todas as escolas públicas municipais, universalizando bibliotecas, com acesso a redes digitais de
computadores, inclusive a internet.
5.14) Disponibilizar nas bibliotecas escolares materiais didáticos, paradidáticos, literários, que possam ser
acessados por meio de tecnologias assistivas.
5.15) Incentivar o desenvolvimento e a utilização de tecnologias educacionais aplicáveis à educação
infantil e ao ensino fundamental voltados à consolidação dos direitos de aprendizagem do aluno.
5.16) Criar ambientes para troca de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, observando a diversidade de métodos e de propostas pedagógicas, bem como
o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas.
5.17) Institucionalizar programa municipal de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas
públicas municipais, visando à equalização das oportunidades educacionais.
5.18) Estabelecer parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica a serem utilizados
como referência para infraestrutura das escolas, de recursos pedagógicos e tecnológicos, bem como
instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino.
5.19) Prever no orçamento estadual a destinação de recursos próprios e provenientes de transferência
para:
a) manutenção, reforma, ampliação e construção de rede física;
b) manutenção e aquisição de tecnologias e mídias educacionais;
c) aquisição de material permanente, esportivo, cultural e recreativo;
d) implantação de programas esportivos, recreativos, artísticos e culturais;
e) aquisição de material didático escolar;
f) manutenção de programas de transporte escolar;
g) programa de apoio pedagógico continuado para alunos com distorção idade série e ou que
apresentam dificuldades de aprendizagem;
h) garantia de alimentação escolar.
5.20) Promover programa de combate à violência na escola, capacitando educadores para detecção dos
sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências
adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança
para a comunidade.
5.21) Promover a articulação dos programas da área da educação com os de outras áreas, como saúde,
trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio
integral às famílias que se encontram em situação de risco social, como condição para a melhoria da
qualidade educacional.
5.22) Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da
educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de
ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.
5.23) Oferecer formação aos profissionais da educação, equipamentos e recursos tecnológicos digitais no
processo de ensino e aprendizagem.
5.24) Organizar classes e aulas com número adequado de alunos, respeitando a especificidade do ciclo de
alfabetização.
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5.25) Desenvolver programas para diagnosticar e combater as causas da evasão e da repetência.
EIXO VI:
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Meta 6: Oferecer atendimento em tempo integral em 50% (cinquenta) das escolas municipais, de forma a
atender 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educação básica.
Estratégias:
6.1) Promover, com o apoio de universidades, faculdades, associações, organizações sociais, do Estado e
da União, a oferta de educação pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento
pedagógico e multidisciplinares, culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as)
alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias
durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola.
6.2) Reformar, ampliar e mobiliar os centros municipais de ensino para implantação de escola de tempo
integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social.
6.3) Instituir programa de padronização arquitetônica para a construção de novos Centros Municipais de
Ensino.
6.4) A partir de programas nacionais, pleitear recursos para ampliação, reforma, construção, mobiliário e
financiamento da escola de tempo integral.
6.5) Prever no orçamento municipal a destinação de recursos próprios e de transferência, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.858/2013, para financiamento da escola de tempo integral para:
a) manutenção, reforma, ampliação e construção de rede física;
b) manutenção e aquisição de tecnologias e capacitação de professores para usar as mídias
educacionais;
c) implantação de programas de escola de tempo integral e de apoio pedagógico;
d) aquisição de material permanente, esportivo, cultural e recreativo;
e) implantação de programas esportivos, recreativos, artísticos e culturais;
f) programa de apoio pedagógico continuado para alunos com distorção idade série e ou que
apresentam dificuldades de aprendizagem;
g) garantia de alimentação escolar.
6.6) Estabelecer no Plano de Trabalho Anual da Secretaria Municipal de Educação e Cultura metas para
implantação da escola de tempo integral, em conformidade com o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
6.7) Baixar normas complementares para implantação da escola de tempo integral, com recursos próprios
ou de transferência, considerando custeio e manutenção.
6.8) Estabelecer no Projeto Político Pedagógico da escola os tempos e as funções de programas da escola
de tempo integral, articulando com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com
equipamentos públicos existentes no entorno.
6.9) 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 17 (dezessete) anos,
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assegurando, para além do atendimento educacional especializado complementar e suplementar
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas,
atividades de esporte, lazer, cultura e recreação.
6.10) Mediante atendimento da demanda da educação infantil, desenvolver programa de oferta de
educação infantil em tempo integral, observando:

a) a preferência às creches localizadas em bairros com população que se encontra em risco social,
conforme indicadores fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) determinando tempos, prazos e custos para a progressiva universalização da oferta de educação
infantil em tempo integral.
EIXO VII:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Meta 7A): Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, dos 25% (vinte e
cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Meta 7B): Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa
e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2018 e, até o final da vigência deste PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de
analfabetismo funcional.
Meta 7C): Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
Estratégias
7.1) Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa
em regime de colaboração com o Estado e em parceria com organizações da sociedade civil.
7.2) Realizar diagnóstico para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos no
ensino fundamental e médio.
7.3) 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.
7.4) Articular as políticas de Educação de Jovens e Adultos com as políticas de geração de emprego, renda
e proteção contra o desemprego.
7.5) Articular junto ao empresariado local, via representação legal, política de incentivo ao acesso e a
permanência de seus funcionários à escola.
7.6) Articular para que, em três anos, seja universalizada a oferta de Educação de Jovens e Adultos para a
população de 15 a 18 anos que não tenha concluído o ensino fundamental.
7.7) Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio às
pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica
aos professores e professoras, bem como implementação de diretrizes nacionais, em regime de
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colaboração com o Estado.
7.8) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à
educação básica na idade própria.
7.9) Assegurar, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e com o Ministério da Educação, em
três anos, a oferta de Educação de Jovens e Adultos, equivalente às quatro séries iniciais do Ensino
Fundamental, para pessoas com mais de 15 anos de idade que tenham menos de três anos de
escolaridade.
7.10) Celebrar convênios com as unidades prisionais e/ou centros de reabilitação para adolescentes,
jovens e adultos de Tangará da Serra para a implantação de programas de Educação de Jovens e Adultos
da educação básica.
7.11) Considerar, nas políticas públicas de educação de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com
vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso as tecnologias educacionais e
as atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e
compartilhamento dos conhecimentos e experiências dos idosos e à inclusão dos temas sobre
envelhecimento, a velhice e Estatuto do Idoso nas escolas.
7.12) Desenvolver programa de formação inicial e continuada aos profissionais da educação, em parceria
com a Secretaria de Estado de Educação e Ministério da Educação, com as Instituições de Ensino Superior
para atuar na Educação de Jovens e Adultos.
7.13) Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e
privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos
empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e
adultos.
7.14) Estabelecer políticas que facilitem parcerias entre o poder público municipal, os movimentos sociais
e a comunidade para aproveitamento de espaços ociosos para a implantação de turmas de Educação de
Jovens e Adultos.
7.15) 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 e alunas.
7.16) Executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio de
programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e
fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde, observando a especificidade e
competência por tais serviços.
7.17) Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e
continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de
escolaridade do trabalhador e da trabalhadora.
7.18) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos
planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando
as especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas, inclusive na
modalidade de educação a distância.
7.19) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras
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articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração, e com apoio de entidades privadas
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos, para atendimento
à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade.
7.20) Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e de metodologias
específicas, a construção de instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a
formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos
articulada à educação profissional.
7.21) Garantir acesso gratuito a exames de certificação para a conclusão dos ensinos fundamental e
médio.
7.22) Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e
à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à
educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência.
7.23) Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes de jovens e adultos trabalhadores a serem
considerados na articulação curricular de cursos de formação inicial e continuada e de cursos técnicos de
nível médio.
7.24) Desenvolver propostas metodológicas que enfatizem o pensar e promovam a interação entre os
saberes docentes e discentes, na busca de conteúdos significativos.
7.25) Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para
os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as) com deficiência,
articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as
universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros
vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva
dessa população.
7.26) Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para
acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como
priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos
populacionais considerados.
7.27) Promover busca ativa por jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais
considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.
7.28) Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar
motivos de absenteísmo para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a
ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino.
7.29) Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de
jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade.
7.30) Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da
escolarização básica.
EIXO VIII:
ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE DE NÍVEL MÉDIO
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Meta 8: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade
da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.
Estratégias
8.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade IFMT na ordenação
territorial, sua vinculação com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais.
8.2) Construir a identidade do ensino técnico de nível médio de modo a evitar o abandono e reprovação
escolar.
8.3) Desenvolver programas de planificação de conhecimentos para consolidar habilidades e
competências necessárias para permanência e sucesso do aluno no ensino técnico de nível médio.
8.4) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio no sistema estadual
de ensino.
8.5) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de
educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação
profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade.
8.6) Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio
regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à
formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao
desenvolvimento da juventude.
8.7) Firmar parceria com organizações empresariais, comerciais e poder público para favorecer a
realização de estágio supervisionado e remunerado da educação profissional técnica de nível médio, em
conformidade com as bases legais e normas de cada curso.
8.8) Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional
em nível técnico.
8.9) Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos
de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade.
8.10) Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio
escolar pública e privada.
8.11) Expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as
populações do campo e para as comunidades indígenas, de acordo com os seus interesses e
necessidades.
8.12) Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
8.13) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos
presenciais, a relação de alunos (as) por professor para 20 (vinte).
8.14) Elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de
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mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à
conclusão dos cursos técnicos de nível médio.
8.15) Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação
profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei.
8.16) Dotar a escola pública que oferece ensino técnico de nível médio de tecnologias requeridas para o
curso.
8.17) Oferecer formação pedagógica aos profissionais que atuam no ensino técnico de nível médio, de
modo a garantir-lhes instrumentos didáticos, pedagógicos e metodológicos requeridos para o processo de
ensino e aprendizagem.
8.18) Promover seminários e congêneres para discutir a qualidade da educação básica e do ensino técnico
de nível médio.
8.19) Promover mostras e feiras para apresentação dos trabalhos, pesquisas e contribuições
socioeconômicas do ensino técnico de nível médio ao mercado regional.
EIXO IX:
ENSINO SUPERIOR, QUALIDADE E PÓS-GRADUAÇÃO
Meta 9A): elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa
líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público.
Meta 9B): Prover a oferta de educação superior para, pelo menos, 33% (trinta e três por cento) da
população mato-grossense com ensino médio concluído na faixa etária de 18 a 24 anos, garantindo seu
financiamento.
Estratégias
9.1) Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas
de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o
acesso à graduação.
9.2) Ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação
superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade
Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à
população na idade de referência e observadas as características regionais da Região Sudoeste matogrossense.
9.3) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas
universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertando, no mínimo, um terço das vagas em
cursos noturnos e elevando a relação de estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante
estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de
competências de nível superior.
9.4) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de
professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências da natureza e
matemática e ciências sociais, bem como para atender à demanda de profissionais da educação em áreas
específicas.
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9.5) Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação
em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de
grande pertinência social.
9.6) Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior.
9.7) Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior,
inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei.
9.8) Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma da legislação.
9.9) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo,
pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais locais,
regionais e nacional.
9.10) Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos
de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da
formação de nível superior.
9.11) Expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades indígenas em relação a
acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação junto a essas populações.
9.12) Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente
a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do
desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica.
9.13) Elaborar programa de ações afirmativas que incluam bolsas, assistência estudantil, alimentação,
auxílio moradia, entre outros, para assegurar o acesso e a permanência dos estudantes no ensino
superior oriundos das classes populares.
9.14) Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e
audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência.
9.15) 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 às ações quem envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão.
9.16) Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico sobre as
necessidades de formação de profissionais da educação e a capacidade de atendimento, por parte de
instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes no Município, no Estado e no
território brasileiro, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes.
9.17) Consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com
avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, na forma da Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede
pública de educação básica.
9.18) Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de
licenciatura, a fim de aprimorar a formação profissional voltada para a atuação no magistério da
educação básica.
9.19) Consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e matrículas em cursos de
formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para divulgar e atualizar seus
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currículos eletrônicos.
9.20) Implementar programas específicos para formação de profissionais da educação para as escolas do
campo, indígena e para a educação especial.
9.21) Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de
forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral,
formação na área do saber e didática específica, incorporando as modernas tecnologias de informação e
comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos da educação básica.
9.22) Garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação superior, a plena
implementação das respectivas diretrizes curriculares.
9.23) Valorizar as práticas de ensino e estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos
profissionais da educação, visando o desenvolvimento de um trabalho sistemático de articulação entre a
formação acadêmica e as demandas da educação básica.
9.24) Implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na educação
superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes e profissionais da educação com formação de
nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação
docente, em efetivo exercício.
9.25) Desenvolver parâmetros para orientar a formação docente para a educação profissional valorizando
a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação profissional, de
cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes.
9.26) Ampliar e diversificar a oferta de vagas na educação superior pública, garantindo o seu
financiamento.
9.27) Diminuir as desigualdades de oferta de ensino superior existentes entre as diferentes regiões do
Estado, ampliando a oferta de vagas e criando novos cursos nos diversos polos de universidades públicas.
9.28) Garantir no quadro docente permanente das IES um percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por
cento), com titulação de mestre/doutor, sendo do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) com
titulação de doutor.
9.29) Ampliar o percentual dos recursos à Fundação de Apoio à Pesquisa de Mato Grosso - FAPEMAT.
9.30) Ampliar o número de e adequar os laboratórios, bibliotecas, museus e equipamentos nas
universidades públicas de acordo com a demanda atendida.
9.31) Assegurar a oferta de graduação e pós-graduação às pessoas privadas de liberdade em todos os
estabelecimentos penais.
9.32) Assegurar estrutura física, pedagógica e formação dos profissionais necessárias à oferta de
educação a distância.
9.33) Realizar avaliação de programas de educação a distância.
9.34) Implementar e divulgar a Lei nº 8.699, de 09 de agosto de 2007, que institui Programa Universitário
de Mato Grosso - PROMAT, destinado a concessão de bolsas de estudo a estudantes universitários de
baixa renda.
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9.35) Desenvolver mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior
pública.
9.36) As instituições de ensino superior deverão oferecer bolsas de estudos para pós-graduação
(mestrado e doutorado) em parceria com órgãos federais no contexto de um plano institucional de
qualificação previamente instituído.
9.37) Fomentar estudos e pesquisas que articulem formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho,
considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do Município, do Estado e do País.
9.38) Oferecer, por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT),
pelo menos, 02 (dois) editais anuais, a partir da aprovação deste plano, que oportunizem o
desenvolvimento de projetos de pesquisa de mestres e dos recém-mestres e recém-doutores,
estimulando consequentemente sua permanência nos quadros da instituição.
9.39) Desenvolver programas e metodologias voltados para o combate à evasão nas graduações
existentes nos município de Tangará da Serra.
9.40) O Estado e a União deverão criar instrumentos orçamentárias para que acadêmicos de licenciaturas
tenham Bolsas de Iniciação à Docência.
9.41) Aumentar a quantidade e o valor das bolsas de de Iniciação Científica e à Docência.
9.42) Em diálogo com os Sistemas de Ensino, ampliar os programas de atuação dos estágios nas escolas,
preenchendo as necessidades do ensino integrado.
9.43) Fazer Planejamento estratégico regional para a oferta do ensino superior público, constituindo em
visão estratégica para o desenvolvimento regional do Ensino Superior.
9.44) Criar Fórum Permanente do Ensino Superior em âmbito regional.
9.45) Mobilizar os sujeitos sociais e os poderes constituídos para a construção e consolidação de política
de assistência estudantil continuada, como a implantação de restaurantes universitários, transporte
escolar, moradia, mediante apoio e financiamento público, de forma a viabilizar condições de
permanência dos acadêmicos na universidade pública.
9.46) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo,
pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do País do
Estado e do município.
9.47) Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e
audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência.
9.48) Ampliar a potência do sinal de Internet.
9.49) Fortalecer a Faculdade de agricultura e biologia e transferir para perímetro urbano os cursos
noturnos da Instituição de Ensino Superior Pública.
9.50) Estudar e criar mecanismos para a implantação de programa municipal de estágio remunerado para
estagiários de níveis técnico e superior.
EIXO X:
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VALORIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, GESTÃO DEMOCRÁTICA, CARREIRA E FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS
Meta 10A): Garantir que 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano
de vigência deste Plano Municipal de Educação, sejam formados em nível de pós-graduação e garantir a
todos (as) os (as) profissionais da educação formação continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, as demandas e contextualizações do Sistema Municipal de Ensino.
Meta 10B): Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do quarto ano de vigência deste Plano Municipal de Educação.
Meta 10C): Assegurar, que o Plano de Cargos, Carreira e Salário dos (as) profissionais da educação
municipal, tenha como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos
do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, bem como a implantação de jornada de 30 horas
semanais.
Meta 10D): Assegurar condições, para a manutenção da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.
Meta 10E): Ampliar o investimento público em educação pública de forma a contribuir para que o Brasil
atinja, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) no 5º (quinto) ano de
vigência Plano Nacional de Educação e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio.
Estratégias
10.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da
demanda por formação continuada dos profissionais da educação e fomentar a respectiva oferta por
parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de
formação nacional, estadual e municipal, de modo a promover os direitos de aprendizagem do aluno.
10.2) Consolidar política municipal para formação continuada e em serviço de professores e professoras
da educação básica, em conformidade com as diretrizes nacionais, de modo a consolidar os direitos de
aprendizagem e aprimorar as habilidades, as competências, as especificidades, o domínio dos recursos e
das tecnologias disponíveis.
10.3) Implementar programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas, literárias e de
dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em
Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras,
favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação.
10.4) 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, observando a especificidade e generalidade de áreas e
conhecimentos.
10.5) Articulação com o Governo Federal para ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação
de professores e professoras e demais profissionais da educação básica.
10.6) Fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de educação básica,
por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa
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municipal de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelos profissionais da educação.
10.7) Articulação entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria de Estado de Educação e
Instituições de Ensino Superior para elevar a qualidade da formação inicial em graduação, considerando
os aspectos teóricos, metodológicos, tecnológicos, culturais, econômicos, humanísticos sob a perspectiva
da sustentabilidade.
10.8) Promover estudos e pesquisas que articulem formação inicial e continuada, currículo, pesquisa e
mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais, culturais e educacionais de
Tangará da Serra, do Estado e do País.
10.9) Estimular que os professores da rede municipal participem de formação em pós-graduação strictu
sensu, com elevação de nível funcional.
10.10) Instituir piso salarial profissional aos profissionais da educação, com implantação gradual do
cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, e observado o disposto na
Lei 12.014/09, que deu nova redação ao artigo 61 da Lei 9.394/96.
10.11) Implantar 1/3 de hora-atividade, em conformidade com a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008,
que regulamentou a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica, observando que o § 4º do artigo 2º da respectiva Lei estabelece que a "composição
da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o
desempenho das atividades de interação com os educandos."
10.12) Promover bienalmente concurso público municipal para o provimento de vagas existentes no
Sistema Municipal Público de Ensino de Tangará da Serra.
10.13) Reestruturar o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, de modo a promover a valorização
e o reconhecimento dos profissionais da educação, conforme preceitua o artigo 61 da LDB, garantindolhes piso salarial condizente com a formação apresentada.
10.14) Instituir programa municipal de prevenção às doenças ocupacionais dos profissionais da educação,
estabelecendo parceria com os organismos de saúde pública, instituições de ensino superior, entidades
sindicais e classistas, clubes esportivos e recreativos, dentre outros.
10.15) Discutir com o Estado as formas de colaboração entre os sistemas públicos de ensino, como parte
da estratégia para consolidar a universalização da educação básica, a utilização racional da rede física, a
melhoria nas condições de trabalho e remuneração dos profissionais da educação, indispensáveis à
qualidade de ensino.
10.16) Instituir comissão municipal, para avaliar e propor estratégias para viabilizar financeiramente a
manutenção do piso salarial profissional e jornada de 30 horas aulas semanais.
10.17) Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro ano de
vigência deste Plano Municipal de Educação, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais do magistério e 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da
educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas
redes escolares a que se encontrem vinculados.
10.18) implantar, no Sistema Municipal de Ensino, programa de orientação, acompanhamento e avaliação
dos profissionais da educação iniciantes, coordenados por equipe técnico-pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e da Escola, a fim de fundamentar, com base em avaliação
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documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso
de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos
a serem ensinados e as metodologias de ensino para cada componente curricular.
10.19) Aderir à prova nacional para a realização de concursos públicos para admissão de profissionais do
magistério da educação básica pública.
10.20) Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste Plano Municipal de Educação,
censo dos (as) profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério.
10.21) Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e do Povo Paresi no provimento
de cargos efetivos para as mesmas.
10.22) Constituir Comissão para elaboração, reestruturação e implementação do Plano de Cargos,
Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Municipal.
10.23) Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior destinados à
formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de outros segmentos que
não os do magistério.
10.24) implantar, no prazo de 01 (um) ano de vigência desta Lei, política de formação continuada para os
(as) profissionais da educação, construída em regime de colaboração entre os entes federados.
10.25) Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de
acompanhamento e controle social do Fundeb, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, do
Conselho Municipal de Educação, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico
adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções.
10.26) Apoiar a organização estudantil e de pais, de modo orgânico e articulado com o controle social,
observando a especificidade e legitimidade de suas representações, bem como efetuar o
acompanhamento da execução deste Plano Municipal de Educação e dos seus planos de educação.
10.27) Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de
educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento
autônomo.
10.28) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na
formulação dos projetos político - pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.
10.29) Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos
estabelecimentos de ensino.
10.30) Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova
nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos,
cujos resultados possam ser utilizados por adesão.
10.31) Avaliar trienalmente o Plano Municipal de Educação, através de fóruns, seminários, audiências e
conferencias, de modo a dar publicidade às ações realizadas e aos desafios para alcançar metas e
estratégias propostas.
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10.32) No primeiro ano de vigência do Plano Municipal de Educação, promover a avaliação da Lei
Complementar nº 157/2011, com participação dos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb, dos
Sindicatos, dos gestores escolares e do Governo Municipal.
10.33) Construir ambientes democráticos na escola para a construção do Projeto Político Pedagógico.
10.34) Orientar os gestores escolares quanto a aplicação dos recursos financeiros, em conformidade com
a finalidade.
10.35) Observar as dimensões que envolvem o direito de aprendizagem do aluno e os aspectos
pedagógicos que precisam ser aprimorados para consolida-los.
10.36) Dotar as escolas públicas municipais de técnicos administrativos educacionais, em número
suficiente, para que atendam ao disposto na Lei de Carreira dos Profissionais da Educação.
10.37) Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para a educação infantil e ensino
fundamental, observando-se oregime de colaboração, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que tratam sobre a capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a
atender as demandas educacionais municipal à luz do padrão de qualidade nacional.
10.38) Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento e controle social sobre a arrecadação e
aplicação da contribuição social do salário-educação e dos recursos próprios.
10.39) Destinar à manutenção e o desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos
termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da participação no
resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com
a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal.
10.40) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do
art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na
utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências
públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de
acompanhamento e controle social do Fundeb.
10.41) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura desenvolverá estudos e construirá instrumentos de
gestão para acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação infantil e do
ensino fundamental, em tempo parcial e integral, em todas as suas etapas, modalidades e
especificidades.
10.42) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste Plano Municipal de Educação, será implantado o Custo
Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação
educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao
processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do
Custo Aluno Qualidade - CAQ.
10.43) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação
de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos
indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal
docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didáticoescolar, alimentação e transporte escolar.
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10.44) o CAQi será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com base em
metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de
Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara
dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal.
10.45) Caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ.
10.46) Aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de
qualidade na educação infantil e no ensino fundamental, aferida pelo processo de metas de qualidade
conforme avaliação externa, bem como Resoluções do Conselho Municipal de Educação, definindo as
responsabilidades do poder público, da família, da escola e da sociedade, nos termos do artigo 205 da
Constituição Federal.
10.47) Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio,
que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o
compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na instância prevista nesta Lei.
10.48) Buscar em conjunto com a União e Estado a ampliação do percentual do orçamento para a
educação.
10.44) Construir programa de padronização arquitetônica das escolas públicas municipais, considerando a
viabilidade financeira das mesmas frente às transferências de fundo a fundo e recursos próprios.
10.46) Construir eixo específico para tratar da proposta do plano municipal de educação para as escolas
da educação do campo e indígena, visando fomentar a valorização da identidade dos mesmos.
10.47) Atribuir hora atividade aos professores contratados no sistema municipal de ensino para efetuar
planejamentos e atividades afins à operacionalização do ofício.
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 15/05/2021

https://leismunicipais.com.br/a/mt/t/tangara-da-serra/lei-complementar/2015/21/206/lei-complementar-n-206-2015-dispoe-sobre-a-criacao-do-p…

33/33

